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CONSILIULUI DE STAT
La 22 octombrie 1982 a avut 

loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România.

La ședință au participat, ca 
invitați, viceprim-miniștri al 
guvernului, miniștri, alți con
ducători de organe centrale, 
președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Na
ționale.

in cadrul problemelor înscrise 
pe ordinea de zi, Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat: De
cretul privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Consi
liului Național pentru Gospo
dărirea Unitară a Fondului Fun
ciar: Decretul privind inființa- 
rea. organizarea și funcționarea 
Consiliului Silviculturii; Decre
tul pentru modificarea și com
pletarea Decretului nr. 234/1981 
privind înființarea, organizarea 
și functionarea Departamentului 
pentru Construcții în Străină
tate, precum și stabilirea unor 
măguri privind activitatea de 
construcții în străinătate ; De
cretul pentru aprobarea Regu
lamentului privind exploatarea 
portului liber Sulina ; Decretul 
privind controlul pentru trece
rea frontierei de stat române: 
Decretul privind obligațiile per
soanelor care cer și li se a- 
probă să se stabilească defini
tiv în străinătate de a plăti in
tegral datoriile pe care le au 
față de stat, organizații socia
liste și persoane fizice, precum 
și de a restitui unele cheltuieli 
suportate de stat cu școlarizarea 
lor ; Decretul pentru modifica
rea și completarea Decretului 
nr. 328/1986 privind circulația pe 
drumurile publice.

In continuare. Consiliul de 
Stat a examinat și ratificat : 
Convenția dintre guvernul Re
publicii Socialiste România și 
guvernul Regalului Maroc pen
tru evitarea dublei impuneri în 
materie de impozite pe venit, 
semnată Ia București Ia 11 sep
tembrie 1931 ; Acordul privind 
dezvoltarea pe termen lung a

cooperării tebnico-economice și 
a schimburilor comerciale in
tre guvernul Republicii Socialis
te România și guvernul Repu
blicii Irak, semnat Ia Bagdad 
la 17 iunie 1982 ; Schimbul de 
Note verbale din 15 aprilie și 
15 iunie 1982, privind modifica
rea unor prevederi ale Acordu
lui pe termen lung de colabo
rare economică și cooperare in
dustrială și tehnică intre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Elenă, semnat la Atena 
la 29 martie 1976.

Toate decretele și tratatele in
ternaționale menționate au 
fost, in prealabil, examinate și 
avizate favorabil de comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale, potrivit competen
ței acestora, precum și de că
tre Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat 
și aprobat Raportul Comisiei 
pentru analiza activității de so
luționare a propunerilor, sesi
zărilor, reclamațiilor și cereri
lor oamenilor muncii adresate 
Consiliului de Stat, în semes
tru! I 1982, precum și Raportul 
Consiliului de Miniștri cu pri
vire la soluționarea propuneri
lor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii 
dresate organelor centrale 
administrației de stat, în 
mcstrul I 1982.

Consiliul 
guvernului, 
lalte organe 
populare și 
să acționeze. în continuare, cu 
toată răspunderea pentru re
zolvarea cu promptitudine șî în 
conformitate cu legea ă propu
nerilor oamenilor muncii, pen
tru creșterea răspunderii in 
asigurarea respectării legalității 
socialiste, pentru consultarea și 
atragerea maselor la soluționa
rea problemelor pe care le ri
dică construcția societății socia
liste.

In cadrul ședinței, Consiliul 
de Stai a soluționat, de ase
menea, uncie probleme ale ac
tivității curente.
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Azi și miine, in Divizia „A" de fotbal

0 ETAPA DOMINATA DE DERBYUL
DINAMO- SPORTUL STUDENȚESC

@ La Brașov, sub Tâmpa, o partidă intre echipa lui Ștefan
Nicoiae Dobrin 0 In Copou, o confruntare la startul căreia se aliniază două formații avide da 
puncte 0 Meciul cu Petrolul, prilej de reabilitare pentru Steaua după eșecurile de la Oradea fl 
Stara Zagora 0 F. C. Bihor și golgeterul ei, Grosu, împotriva echipei unui fost golgeter, Oble- 
menco 0 Tîrgoviștenii speră să nu mai dea oaspeților punctul prețios ciștigat la lași 0 La 
Tg. Mureș, un meci sub semnul echilibrului 0 Corvinul va căuta să uite acel 4-4 de miercuri,

o

Coidum și cea a fostului său... elev

a- 
ale 
se-

de Stat a indicat 
ministerelor, celor- 
centrale, consiliilor 
unităților socialiste

iar „Poli" Timișoara usturătorul 2-7 din etapa trecută 0 Derbyul etapei, Dinamo - Sportul, 
partidă de I, X, 2 0 La Scornicești, F.C. Olt va înfrunta pe invingătoarea de la Dublin.

PROGRAMUL MECIURILOR

I Brașov : 
lași : 
București :

Oradea : 
Tirgoviște : 
Tg. Mureș :

Simbâtă
- F.C. ARGEȘ
- F.C. CONSTANȚA
- PETROLUL 

(stadionul Steaua)
F.C. BIHOR - CHIMIA RM. VÎLCEA
CLUBUL SPORTIV - JIUL
A.S.A.

F.C.M.
POLITEHNICA
STEAUA

i

- S.C. BACĂU
Duminică

- „POLI" TIMIȘOARA
- SPORTUL STUDENȚESC 

Dinamo - meci televizat)
- UNIVERSITATEA CRAIOVA

Hunedoara : CORVINUL
București : DINAMO

(stadionul
Scornicești : F.C. OLT

Toate partidele vor începe la ora 15I
- -~
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CLASAMENTUL
1. DINAMO n * 5 0 25- • 17
2. Sportul stud. ii 8 1 2 19- 6 17
3. Univ. Craiova ii 7 1 3 22- 8 15
4. Corvinul ii 5 4 2 14- 7 14
5. F.C. Argeș ii 5 3 3 15-12 13
6. Steaua ii 5 3 3 14-13 13
7. S.C. Bacău ii 5 2 4 16-15 11
8. Jiul ii 3 .6 2 12-13 11
9. F.C. OH ii 5 1 5 16-12 11

10. F.C. Bihor ii 5 1 5 26-24 11
11. Petrolul Pi. ii 5 1 5 15-21 11
12. Chimia Rm. V. ii 5 0 6 11-14 18
13. A.S.A. Tg. Mureș ii 4 2 5 9-13 18
14. Polit. lași ii 1 6 4 9-13 8
15. C.S. Tirgoviște ii 1 5 5 8-16 7
16. F.C.M. Brașov ii 3 8 8 12-23 8
17. „Poli* Tim. ii 2 2 7 12-23 6
18. F.C. Constanta ii 2 1 8 11-25 1

IARNA 1982-’83 TREBUIE
SĂ DEVINĂ SEZONUL RELANSĂRII

SCHIULUI ROMANESC
(în pag. 4—5)

NAȚIONALĂ LA GIMNASTICĂ RITMICĂ

0 săptămînâ fierbinte pentru handbalul feminin românesc

LA BRAȘOV, A XXII-a EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚIu

0 Competiția se va desfășura in Sala sporturilor, de marți 
României, puternicele reprezentative ale Uniunii Sovietice,

cu formațiile R.D. Germane și U.R.S.S.
chipele lumii, reunește in fie
care an la start o parte din ce 
are mai bun handbalul femi
nin mondial. Excepție nu face 
nici această ediție, la care au 
fost invitate echipele R. D. 
Germane, Ungariei și Uniunii 
Sovietice. Incepind de marți, 
aceste trei formații, alături de 
cea a României, vor arăta ce 
au acumulat pină acum, cu o 
lună și cîteva zile înaintea 
startului celei de a VIII-a ediții 
a C.M., programată în Ungaria 

Handbalistele noastre și teh
nicienii care le pregătesc, pro
fesorii Remus Drâgănescu și 
Constantin Lache, au de apărat 
și de completat un frumos pal
mares al prezenței la „Trofeul 
Carpați": de 11 ori echipa Ro
mâniei s-a clasat pe primul 
loc! Sîntem convinși că, chiar

amicale
O săptămînâ cu „motoarele 

în plin" pentru handbalul fe
minin românesc! Este, de fapt, 
începutul unui foarte anevoios 
drum, la capătul căruia in fața 
reprezentativei țării noastre stă 
ca obiectiv calificarea la J.O. 
din 1934. Intr-o lume a hand
balului în care valorile consa
crate (TJ R.S.S. — campioană 
mondială, R.D. Germană — 
campioană olimpică, Iugoslavia, 
Ungaria) îșl consolidează tot 
mai mult pozițiile și forța, e- 
chipa României — și ea un ad
versar de temut — este chema
tă, chiar la începutul săptămi- 
nii viitoare, în fața unul prim 
examen: „Trofeul Carpați", a- 
juns la cea de a XXII-a edi
ție. Prestigioasa competiție in
ternațională, recunoscută drept 
piatră de încercare de toate e-

pină joi 0 La start alături de echipa
R. D. Germane și Ungariei 0 întâlniri

in compania reprezentantelor 
unor școli feminine de handbal 
care dețin supremația in lume, 
cum sînt sportivele sovietice, 
cele din R.D. Germană și Un
garia — handbalistele român
ce sînt capabile de un rezultat 
bun. Să reținem amănuntul, 
deloc lipsit de importanță, că 
în grupa ,B“ a Campionatului 
mondial echipa României va 
avea ca parteneră și pe cea a 
Uniunii Sovietice (alături de 
Bulgaria și Coreea de Sud). Ia
tă, deci, că „Trofeul Carpați" 
le prilejuiește handbalistelor 
românce posibilitatea de a cu
noaște cel puțin jocul citorva 
din componentele echipei so
vietice.

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). 
Zitia a doua a campionatelor 
de gimnastică ritmică a fost 
rezervată programului maes- 
trelor și demonstrației celor 
două ansambluri prezente in 
concurs. în centrul atenției 
s-au aflat, cum era și firesc, 
cele 20 de maestre ale 
nasticii noastre ritmice 
au oferit o întrecere cu 
lențe de mare valoare, 
racterul de verificare 
l-a avut concursul 
cele 4 sportive ce 
prezente săptămînâ 
la campionatele europene 
Norvegia a dat un plus 
interes disputei sportive, 
na Stăiculescu, Dorina 
doș, Mihaela Tănase și 
driana Rednic angajindu-se 
într-o deosebit de atractivă 
luptă pentru Intiletate. A re-

de asemenea, 
dintre C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
titlul de 

echipe soldat,

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a S-a)

De Ziua armatei

MILITARII - IN PRIMELE RINGURI
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE ROMANEȘTI

Ca în fiecare an, la 25 octombrie, în semn 
de cinstire a tradițiilor de luptă înaintate 
ale oștirit noastre — dintotdeauna apărătoa
re de nădejde a gliei strămoșești, a ființei 
naționale, a libertății și suveranității pa
triei —, de omagiere a vitejiei și eroismului 
fiilor țării și totodată, ca o expresie a dra
gostei și prețuirii cu care-și înconjoară 
ostașii de azi, poporul nostru sărbătorește 
Ziua- armatei Republicii Socialiste România.

Militarii armatei noastre întîmpină ziua de 
25 octombrie în atmosfera de efervescență 
politică, de puternic entuziasm și înaltă an
gajare patriotică pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea al partidului și 
orientărilor de inestimabilă valoare teoretică 
și practică cuprinse în cuvîntările tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la plenarele C.C. al 
P.C.R. din iunie și octombrie ac., fiind ferm 
hotărîți- să întîmpine cu noi și remarcabile

succese apropiata Conferință Națională a 
partidului.

Pe lingă rezultatele deosebite obținute de 
întregul efectiv al 
gătirea de luptă și 
zintă cu un bilanț 
tivității sportive.

Pe baza sarcinilor reieșite din Mesajul 
adresat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu Con
ferinței pe țară a mișcării sportive, activi
tățile desfășurate în acest an tn cadrul 
„Dacladei" au urmărit cuprinderea tuturor 
militarilor, formarea și dezvoltarea la aceș
tia a unor calități moral-politice, volitive și 
intelectuale, concomitent cu călirea fizică și

Col. ALEXANDRU CRACIUNESCU

arrtlatei noastre în pre- 
politică, militarii se pre- 
rodnic și pe tărîmul ac-

(Continuare în pag. a 2-a)

gim- 
care 
va- 
Ca- 
care 

pentru 
vor fi 
viitoare 

din 
de 

Doi- 
Cor-

A-

pe

atenția 
Brașo- 

Constanța 
campioană 

conform 
suc- 

și talentatelor 
orașul de la 
care, în plus, 

a fi aliniat în 
i formații la 

făcind ast- 
titlu- 
între- 

Stă-

ținut, 
duelul 
via și 
pentru 
pe 
tuturor previziunilor, cu 
cesul tinerelor 
sportive din < 
poalele Tîmpei 
au meritul de ; 
competiție două 
categoria maestre 
fel posibilă acordarea 
lui de campioană in 
cerea pe echipe. Oana 
nescu, Ioana Tatu, Iolanda 
Șandru, Mihaela Tănase, an
trenate de profesoara Livia 
Brebenaru, au evoluat cu mul
tă siguranță, cu aleasă mă-

Constantin MACOVE1

1

(Continuare în pag. a S-a)

„Cupa României44 la spadă

IN PRIM PLAN, 
învingător — C oști că 
„Cupa României* La spadă ne-a 

reamintii disputele de acum cîțl- 
va ani între tradiționalele pro
tagoniste ale primei paielor com
petiții Interne, Steaua și C.S.U. 
Tg. Mureș, chiar dacă între timp 
multe s-au schimbat in ierarhii
le spaded, iar generațiile s-au 
succedat. Pentru că, iată, tn 
semifinale s-au aflat cite doi re
prezentanți al clubului militar 
_bucureștean (Bărăgan și I. Popa) 
șl al clubului universitar din 
Tg. Mureș (Pongracz și Cîmpea- 
nu). Și dacă mai amintim că pe 
lingă „veteranii* Pongracz, Bă
răgan și I. Popa in finala de 8

„VETERANII" I
Bărăgan (Steaua)

se mal calificaseră Zidaru șl An- 
gelescu, in timp ca ..olimpicii* 
Bodoczl șl Szabo se aflau In trt- 
bună, rattnd intrarea printre fi- 
naliști, reiese clar că vechil tră
gători nu depun armele, dar șl 
că procesul de pregătire la lo
tul reprezentativ (început la 1 sep
tembrie) nu-și arată roadele sau 
că cel doi 
tratează cu 
tlciparea In

nutineri scrlmert 
responsabilitate par- 
asemenea eompetf-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pap a 8-a)

După-amiază, In Ciulești,

0 NOUĂ iNTiLNIRE CU RUG8YȘTII FRUNTAȘI
ora
va

Astăzi după-amiază (la 
15), pe stadionul Glulești, 
avea loc cea de a doua verifi
care publică a lotului național 
de rugby, care — reamintim — 
va intilni duminica viitoare e- 
chipa Franței, in cadrul „Cu
pei F.I.R.A.*, socotită drept un 
adevărat campionat european. 
32 da rugbyștl sint tn cursa 
pentru obținerea celor 15 tri
couri cu frunza de stejar. Rrin-

tre ei, Dumitru, Murariu. Sloi- 
ea, Daraban. Dinu, Constantin. 
Aidea, Fuicu, M. lonescu. Bu- 
can, Fiorea, Alexandru, Opriș, 
Prisecaru ș.a. Sperăm că celor 
de mai 
cel trei 
dică și 
chlpei, 
lentatiî 
sferturi, astfel ca 
se poată trece in 
elita rugbyului nostru.

sus li se vor alătura 
absenți de miercuri, a- 
Paraschiv, 
Lutigu și 
centri din

căpitanul e- 
V ărzaru, ta- 
linia de trel- 
realmente să 
revistă toată



ACTIVITATE REMARCABILA A SPEOLOGILOR AMATORI
Recent, Federația română de 

turism-alpinism, Comisia de 
speologie sportivă, a organizat 
la Tabăra pentru tineret de la 
Costinești, etapa finală a In- 
tilnirii republicane Speo-Sport 
’82.

în platoul Dobrogei, care 
pentru speologi nu apunea 
prea mult, s-au descope
rit recent numeroase peș
teri, intre care opt in zona Ba- 
badag. în afara activităților 
practice, cei peste 300 de ape- 
ologi sportivi venlți la Costi
nești au făcut o aerie de co
municări, privind explorări 
aportive și descoperirile sau 
cercetările științifice efectuate 
in diferite peșteri. Rezultatul 
final arată că in anul 1982 
speologii sportivi au descoperit

Aeromodelism ’82

FINIȘ DE MARE SPECTACULOZITATE
...dar unde i „schimbul de miine" ?

Niciodată aeromodelismul 
nostru nu a avut un sfîrșit de 
sezon competițional atit de 
spectaculos, cu o serie de 
splendide succese in confrun
tări internaționale de mare 
amploare, cum ar fi cele de la 
concursul „Prietenia” la rache- 
tomodele, in Bulgaria — un 
loc I, un loc II și un Ioc III 
pe echipe —, dar mai ales cele 
de la recentul campionat mon
dial de micromodele, desfășu
rat la Slănic Prahova, In care 
Aurel Morar și echipa Româ
niei (Aurel Morar, Aure] Popa. 
Nicu Bezman) au urcat pe 
prima treaptă a podiumului 
laureaților, învingindu-i pe cei 
mai reputați specialiști in ma
terie din lume. întrecerile de 
la Slănic au produs o frumoasă 
impresie.

l-am urmărit in multe com
petiții si am admirat pasiunea 
lor și a altor cltorva zeci de 
sportivi ca ei — de obicei ace
iași. Mlcromodelismul, după 
opinia lor și a noastră, este 
una dintre cele mai frumoase 
ramuri ale aeromodellsmului. 
Și-atunci de ce doar citeva 
zeci de practicanțl statornici? 
Cu ani in urmă existau zeci 
de secții șl cercuri de aeromo- 
dele tn care sute șl sute de 
copii, sub Îndrumarea unor In
structori Inimoși, construiau 
nave... micro, modele de came
ră, clasa FTD, cum sînt ele no Viorel TONCEANU

CUNOAȘTEȚI „CERCUL AUTOMOBILELOR DE EPOCA"
Există în Capitală un intere

sant „Cere al automobilelor de 
epocă” dispunind de un sediu 
propriu (in incinta stadionului 
Progresul — tel. 37.26.67) și o 
activitate meritorie, despre 
care am socotit oportun a 
scrie. Motiv pentru care ne-am 
deplasat la sediul acestuia, 
unde l-am aflat pe secretarul 
cercului — inimosul ing. Ar
mând Vrinceanu — șl el, in 
notă, în virstă de TI de ani. 
„Cercul nostru, ca multe altele 
din diferite țări — ne-a spus 
acesta — strînge laolaltă pe 
toți posesorii de automobile 
vechi. Evident majoritatea sini 
trecuțl de M de ani, nu puțini 
slut aeela Insă, care, tineri, au

Pag, a 2ojSportul 

1300 de peșteri. Cifra se adau
gă vechilor descoperiri, numă
rul peșterilor din țară fiind 
acum de 7920. Din această pro
digioasă activitate se eviden
țiază stabilirea sau corectarea 
unor recorduri naționale : Peș
tera Vintului, cea mai lungă 
din țară — 31,338 km, locul 12 
In Europa și locul 24 In lume; 
cel mai mare apic din țară, 121 
m, realizat In Avenul din Circa 
Perețeilor și un eveniment 
inedit tnfăptuit de grupul de 
explorări subacvatice subtera
ne : tînărul grup, recent con
stituit, echipat cu aparatură 
pentru scufundare, șl-a propus 
explorarea sistematică a sifoa- 
nelor și peșterilor inundate. 
Dintre primele rezultate con
semnăm recordul de scufunda

tate In regulamentul F.A.I, La 
București și Cluj-Napoca, Iași 
șl Pucioasa, la Brașov, Roșiori 
șl In multe alte orașe micro- 
modelismul se bucura de mare 
interes. Dar iată că doar Gala- 
țlul și Tg. Mureșul au mai ră
mas centre serioase de micro- 
modelism, dar și aici, in mare 
măsură, prin... veterani. Moti
vul principal al acestei stări de 
lucruri 11 constituie lipsa unor 
materiale necesare pentru rea
lizarea construcțiilor dar și lip
sa de Imbold din partea fede
rației de specialitate. Recentele 
succese obținute trebuie să 
producă o adevărată emulație 
In această ramură. Ele se cer 
a fi făcute cunoscute In rîn- 
durile copiilor care, lată, odată 
cu noul an școlar au pășit pra
gul cercurilor tehnico-aplicati- 
ve din cadrul Caselor pionieri
lor și șoimilor patriei, in sec
țiile de modelism din Întreaga 
țară, pentru a servi ca exem
ple și ■ stirm Interesul față 
de această disciplină. Se cuvi
ne, de asemenea, a fi făcută 
mal multă propagandă pentru 
acest sport șl — mal ales — se 
impun eforturi din partea fe
derației și a factorilor cu a- 
tribuții In acest domeniu pen
tru asigurarea unei baze mate
riale corespunzătoare micromo- 
dellsmului. Altfel, banca rezer
velor va rămîne goală.

șl ei mașini vechi și-i pasio
nează această activitate".

„Cercul automobilelor de e- 
pocă" din România (președinte 
Iulian Ciobotaru) ișl desfășoară 
activitatea după recomandările 
unul for internațional — 
F.I.V.A. — clasînd autovehicu
lele după anumite criterii: cele 
fabricate pînă în 1905 — anti
ce ; pînă la 1919 — veterane: 
pînă în 1931 — Vintage; 
pînă în 1941 — clasice; pină in 
1961 — istorice. Numărul mem
brilor cercului: 352, bineînțeles, 
cu tot atltea mașini de diferite 
mărci : Rolls Royce (1910), 
Cadillac Sedan (din 1935), 
Steyer (1929), Rugby (1902), 
Flat (1928), Peugeot (1927), 
Ruby Durana (1920), Ford 
(1928), Dodge (1934), Cl- 
troea (1932), Mercedes (1940) 
eta. Un număr de membri 
care e-er putea eă tie mult 
mai mare, eu condiția ea astfel

Posesori să se anunțe, să M 

re pină la 50 m adincime și 
depășirea in Peștera Izvoreni 
a unui sifon, dincolo de care 
s-au cartat 500 m de galerii 
noi.

în urma clasamentului În
tocmit de Comisia de organi
zate, primele trei locuri le-au 
ocupat cercurile care activea
ză sub egida B.T.T. Astfel, lo
cul I șl clștigător al Întrece
rilor republicane Speo-Sport 
’82, dotat cu trofeul F.R.T.A. 
l-a obținut Cercul de speologi 
amatori din Cluj-Napoca, care 
a descoperit 83 de peșteri ; lo
cul II, Cepromin Cluj-Napoca, 
cu 81 de peșteri șl locul III 
Cercul bucureștean „Focul Viu” 
cu 89 de peșteri.

Emilian CRISTEA 
Maestru emerit al sportului

RADIOAMATORII 
DÎMBOVIȚENI 

LA... ÎNĂLȚIME
în cronica radioamatorismului 

pe acest an, sportivii dîmbovi- 
țenl și-au Înscris numele cu 
succese remarcabile pe plan 
intern șl internațional. La Ra- 
dioclubul județean Dîmbovița 
activează cu pasiune peste 100 
de sportivi, dintre care 41 sînt 
radioamatori de emisie-recep- 
țle, iar ceilalți receptori legi
timați. Șeful aeroclubului, Lu
cian Grideanu, care este și 
antrenor, a găsit o cale bună: 
printre rezultatele obținute de 
elevii săi la marile competiții 
merită să reliefeze cîteva. La 
campionatul republican de ra- 
diogoniometrie operativă, spre 
exemplu, sportivul Pavel Ba
beu a realizat dubla performan
ță de a fi campion republican 
atit pe banda de 80 m cit și pe 
aceea de 2 m.

Echipa formată din 6 spor
tivi a ocupat, la aceeași com
petiție, un meritoriu loc III, 
iar sportivul Cătălin Marin s-a 
clasat pe locul II. In concur
sul organizat cu prilejul Me
morialului „Henri Coandă” de 
la Pucioasa, la unde scurte, e- 
chlpa radioclubului județean 
Dîmbovița s-a situat pe locul 
II la juniori. Sportivul Pavel 
Babeu se evidențiază cu o se
rie de rezultate deosebit de 
frumoase : în 1977 vicecam-
pion european (juniori) la 3,5 
MHz ; In 1978 campion repu
blican in aceeași probă ; în 
1981 locul II la campionatul 
Iugoslaviei, apoi locul III la 
campionatele mondiale din Po
lonia, iar în acest an titlul de 
campion al Iugoslaviei la 144 
MHz.

Numeroși sportivi dimbovl- 
țenl sînt selecționați în lotul 
republican pentru marile com
petiții internaționale.

M. AVANU-coresp.

Înaintea liantului In
.Raliul Deltei'. In prim- 
plan un Citroen, aparți- 
ntni lut Mihai Tudose

înscrie în acest cerc. între cei 
exlstenți, vîrstnicil, amintim de 
Alexandru Covaci (decanul de 
virstă — 76 de ani — care cu 
mașina sa, Nasch 1930, de care 
este legat în mod deosebit, 
participă și acum, în 1982, la 
parăzi ale automobilelor de 
epocă, la raliuri sau concursuri, 
fiind unul diptre cei mai activi 
membri), dr. Alexandru Teme
lie (Skoda 1940), ing. Preda 
Bruteanu (Aero 1937), Iile Bre- 
beanu (Cadillac 1935), Marin 
Dineă (Mercedes Coupe 1937), 
Mihai Tudose (Citroen, 1931, ce 
seamănă eu o trăsură), ca și 
Morts minor 1929 al lui Ion șl 
Maria Nicolau), Ing. Eugen 
Slrbti (Ford Coupe decapota
bil 1927)

De fapt, majoritatea poseso
rilor de astfel de mașini — In
diferent de profesie — sînt 
foarte buni mecanici, Ingrijin- 
du-le ș) reparîndu-le singuri,

DE ZIUA
(Urmare din pag. 1) 

psihică a acestora, cu creș
terea rezistenței lor la efort 
prelungit, caracteristic vieții 
ostășești.

Pentru organizarea activi
tăților sportive la un nivel 
cit mai ridicat, se urmărește 
In cadrul unităților dezvolta
rea, amenajarea și întreține
rea bazelor de pregătire fi
zică și sportivă, pentru cele 
mai complexe forme de exer
ciții, precum și folosirea cit 
mai judicioasă a acestora.

Dealtfel, in acest an s-a 
desfășurat cea de a 27-a edi
ție a concursului dotat cu 
„Cupa Apărarea Patriei" pen
tru cea mai frumoasă activi
tate și cea mai bună bază 
sportivă, concurs organizat în 
cinstea Zilei armatei.

Măsurile politico-organiza- 
torice stabilite în vederea 
desfășurării activităților spor
tive, sprijinul efectiv al co
mandanților, organelor și or
ganizațiilor de partid și ale 
Uniunii Tineretului Comunist 
au contribuit la obținerea de 
rezultate deosebite la probele 
aplicative și sportive. Astfel, 
s-au îmbunătățit 12 recorduri 
militare la atletism, iar nu
mărul militarilor calificați 
pentru etapele superioare ale 
concursurilor a crescut în 
comparație cu anii prece
de nți.

La finala pe țară a „Cro
sului tineretului" s-au califi
cat 24 militari, din 17 județe, 
reprezentanții armatei reușind 
să cîștige locul I prin elevul 
sergent Marcel Pomohaci la 
categoria de virstă 17—19 ani 
și să se claseze pe locurile 
3—4 la categoria peste 19 ani.

Pe lingă succesele obținu
te în cadrul activității spor
tive de masă, se cuvin re-

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un catren inspirat de excelenta 
performanță a Margaretei Mure- 
șan, care a obținut primul loc 
în turneul de calificare pentru 
meciurile candidatelor, în elita 
jucătoarelor de șah ale lumii : 
La al „florilor buchet”.
Pentru-o tentă mal completă, 
Se adaugă discret.
O superbă... Margaretă I

MANOLE POPA, BUCUREȘTI. 
„Clasamentul adevărului”, llus- 
trînd punctele pierdute pe teren 
propriu, dar In același timp șl 
pe cele cucerite In deplasare, nu 
face altceva dectt să amintească 
echipelor șl suporterilor acestora 
situația In care se află și ce 
perspective au. Evident, fotbalul 
cu surprizele Iul pot Infirma 
sau... confirma perspectivele in 
chestiune, dar pentru aceasta

LA TV, FILMUL „VALENȚELE 
SPORTULUI"

în cadrul emisiunii „La sfîrșit x 
de săptămînă*, astăzi pe micul 
ecran poate fi vizionat filmul 
„Valențele sportului", o produc
ție a Studioului cinematografic al 
Armatei (scenariu Octavian Vln- 
tilă. regia Octavian Covaci), care 
prilejuiește o reîntîlnlre cu fos
tele glorii ale «portului românesc 
aflate azi în cea mal lungă, mal 
frumoasă competiție a tuturora : 
VIATA.

DIN BUCUREȘTI?
preocupîndu-se de pregătirea 
mecanică a multor tineri pa
sionați al tehnicii. O bună par
te dintre membrii cercului des
fășoară o frumoasă activitate 
de propagandă mecanică, popu
larizare a automobilismului, 
turismului și chiar de concurs. 
Mașinile de epocă, care, spre 
deliciul spectatorilor, defilează 
Înaintea unor curse automobi
listice de performanță organi
zate în țara noastră (la Bucu
rești. Tg. Jiu, Tulcea, Giurgiu 
ș.a.), participă Ia unele raliuri 
organizate... pe măsura „pute
rii” lor: „Raliul 1904“ (în a- 
mintlrea primului concurs au
tomobilistic organizat In Româ
nia, In 1904, pe distanța Bucu
rești — Giurgiu — București), 
„Raliul veteranilor", „Raliul 
Danubius* -ș.a.

Modesto FERRARINI

ARMATEI
marcate și realizările din 
sportul de performanță. In 
acest an competițional, spor
tivii clubului Steaua au ob
ținut 97 titluri de campioni 
ai țării la seniori și 56 la 
juniori, 58 de titluri de cam
pioni balcanici, 36 medalii la 
campionatele organizate de 
Consiliul sportiv al armatelor 
prietene, stabilind totodată 58 
noi recorduri republicane.

Mulți sportivi ai Clubului 
Steaua sînt componenți ai lo
turilor republicane, contri
buind la ridicarea prestigiu
lui sportiv al țării în întîlni- 
rile internaționale. Printre 
aceștia — locotenentul Virgil 
Dociu la haltere. It. major 
Toma Simionov la canoe, It. 
major Stan Marin și că
pitanul Ioan Corneliu la pis
tol viteză. It. major Vasi- 
le Stingă la handbal, subloco
tenentul Ștefan Negrișan la 
lupte greco-romane etc.

Realizările sportivilor de la 
clubul Steaua și asociațiile 
sportive militare au influen
țat pozitiv întreaga activitate 
sportivă de masă din armată. 
A crescut numărul participan- 
ților, precum și al rezultate
lor deosebite obținute de ele
vii și militarii in termen la 
campionatul național de cros, 
cupele U.T.C., ștafetele elevi
lor, „Centura de aur" la box, 
la alte competiții de judo, 
oină, schi, biatlon, sanie etc.

Sportivii militari sînt ho- 
tărîți ca și în viitor să se 
pregătească pentru a fi în 
măsură să reprezinte cu cins
te clubul sportiv al armatei 
Steaua și asociațiile sportive 
militare din care fac parte, 
iar cei selecționați in loturi
le naționale să obțină rezul
tate superioare în competiți
ile internaționale, contribuind 
prin aceasta la ridicarea pres
tigiului sportiv al României 
socialiste.

trebuie să așteptăm clasamentul 
final al campionatului. In gene
ral, Insă, vorba proverbului: 
„cum iți așterni, așa vel dormi t“. 

ANDREI TATU, BUZĂU. Pre
vederea regulamentară că pauza 
dintre reprizele unul meci de 
fotbal durează 5 minute a căzut 
de mult. Cele 5 minute de pauză 
au fost stabilite acum... 100 de 
ani, dnd nu existau stadioane de 
dimensiunile celor de acum, cind 
jucătorii parcurgeau in mal pu
țin de un minut, poate, drumul 
de la teren la vestiar — dacă 
erau vestiare ! — șl viceversa.
Astăzi, in toată lumea, pauza 
dintre reprize durează in jur de 
15 minute.

ANDA MANOLIU, ZIMNICEA. 
La volei, ca șl la tenis, scoru
rile nu reflectă întotdeauna lup
ta din terenul de joc. La volei, 
de pildă, un punct este realizat, 
nu de puține ori, după multe, 
foarte multe schimbări de ser
viciu. La fel, la tenis, un ghem 
poate fl realizat intr-un minut 
sau două, dar prlh ..egalitățile” 
care Intervin poate dura pînă 

la... exasperarea celor doi jucă
tori șl a susținătorilor lor 1

DUMINICĂ

NOI POSIBILITĂȚI DE 
FRUMOASE SATISFAC

ȚII !

SPIRAȚIA SÎNT CHEIA 
SUCCESELOR !

La fiecare tragere, 
meroase cîștiguri in

nu-

• AUTOTURISME
cia 1300“

„Da-

• MARI SUME 
BANI,

DE
In frunte cu cele de
50.000 Iei
PERSEVERENȚA ȘI IN-

ASTAZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !
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LA PROGRESUL-UN „CENTRU DE SĂNĂTATE11
• 220 de persoane fac gimnastică de întreținere • Fișe medicale In baza cărora se recomandă 

exercițiile potrivite ® Rezultate deosebite In îndepărtarea diverselor afecțiuni
în incinta stadionului Pro

gresul din Capitală exista o 
sală de tenis — așa i se spu
nea — devenită însă improprie 
pentru practicarea acestei dis
cipline. „Și, firesc, ne-a spus 
C. Burcă, șeful complexului 
Progresul, ne-am gîndit să-i 
dăm altă întrebuințare, s-o fa
cem eficientă din toate punc
tele de vedere". După studie
rea diferitelor propuneri, s-a 
hotărit că în această sală să se 
înființeze un Centru de gim
nastică de întreținere. Sala a 
fost reamenajută, vopsită, do
tată cu tot ceea ce este nece
sar pentru o astfel de activi-

tate (spaliere, gantere, biciclete 
ergonometrlce, mingi medicina
le, coarde elastice ș.a.), inclu
siv vestiare, dușuri șl saună. 
A urmat o... invitație adresată 
femeilor din Capitală (tinere 
sau adulte) și, la 1 iunie 1982, 
centrul a inceput să funcțione
ze.

în jurul priceputei profesoa
re de educație fizică Sandra 
Constantincscu s-au strins tot 
mai multe femei dornice de 
mișcare — unele pentru a-și 
păstra silueta, altele pentru a 
mai... slăbi — astfel că numă
rul lor a ajuns la ora actuală 
la 220. Cu participante de la

In noua sală de la complexul Progresul — oră la centrul de 
intreținere. Foto : Dragoș NEAGU

Studenții, in întrecerile „Daciadei"

START ÎN „CUPA ANILOR I"
Mediciniștii bucureșteni prezenți la ediția

jubiliară — a XXV-a
Prin tradiție, competiție de 

debut in activitatea sportivă 
de masă universitară, „Cupa 
anilor 1“ desfășurată sub gene
ricul „Daciadei” a reunit, la 
finele sâptăminii trecute, a- 
proape 5C0 de studenți de la 
I.M.F. București. într-un fel, 
firesc: colectivul catedrei de 
educafie fizică șl sport de la 
acest institut a fost inițiatorul 
acestei întreceri, ajunsă acum 
la o ediție jubiliară, a XXV-a!

Pe cocheta bază sportivă a 
mediciniștilor, din vecinătatea 
cartierului Grozăvești șl-au 
măsurat puterile (și nu rareori 
talentul!) iubitori ai atletismu
lui, avind In Nlcoleta Radules
cu și Cristian Rădulescu (Pe
diatrie), Elena Sotirin și Mir
cea Sandu (Medicină Generală) 
exponenții cei mai valoroși. In 
competiția de tenis s-au impus 
Oana Oprea (Medicină Gene
rală) și Petre Gheorghită (Sto
matologie), după cum în cea 
de tenis de masă aplauzele 
spectatorilor s-au adresat mai 
ales Dianci Bclgiu (Pediatrie) 
și lui Victor Niemanze (Med.

— a competiției
Generală). Sport cu tradiție în 
institut, șahul și-a desemnat 
clștigătorii In persoana Siminel 
Nlcula (Farmacie) și a lui Flo
rin Baltă (Med. Generală). Tot 
mal îndrăgită de studenți, în
trecerea de badminton a evi
dențiat frumoasele calități 
sportive ale Danielei Edu ca 
și ale colegului ei Radu Con- 
stantineaeu (Med. Generală).

In competiția pe echipe, suc
ces net al studenților de la 
Facultatea de Medicină Gene
rală, atit la baschet-băieți, se
ria I, fetele — seria a IV-a, 
fotbal, seria I, handbal-fete, 
seria I, dt și la volei — bă
ieți și fete, seria a IV-a.

Concurenții și echipele situ
ate pe locul I vor lua parte la 
faza pe Centrul universitar 
București, programată la sfir- 
șitul acestei luni, ca de obicei 
la Complexul cultural-sportlv 
al U.A.S.C.R. de la Lacul Tel. 
Pină atunci insă va fi rindul 
celorlalte institute de invăță- 
mint superior din Capitală să 
iși der -mneze cîștigătoril in 
„Cupa ateilor I*. (I. st.).

16 ani și pină la 70! O veste 
bună: după unele noi amena
jări, dar, mai ales după veni
rea unei noi profesoare, Ștc- 
fania Relich, centrul iși va pu
tea extinde activitatea ajun- 
gind să lucreze cu 350 de per
soane, înscrierile puțind fi fă
cute și la telefoanele 37.12.30/ 
37.07.77.

Ni s-a explicat, în amănunt, 
șl modul în care se lucrează la 
un astfel de centru. După în
scriere, fiecărei persoane i se 
face o fișă medicală (centrul 
dispune și de serviciile a doi 
medici) in care sint trecute, 
intre altele, date privind sta
diul dezvoltării fizice. starea 
de sănătate — amănunte nece
sare in vederea stabilirii exer- 
cițiilor centru fiecare in parte, 
a părților de corp cu care tre
buie să se lucreze in mod spe
cial.

Vlp la acest centru fete ti
nere și femei; unele fără nici 
o afecțiune, altele cu diverse 
suferințe (artroze, lombosciati- 
că ș.a.). Rezultate? Deși cen
trul nu funcționează de mult 
timp, majoritatea cursantelor 
sînt foarte mulțumite de rezul
tatele obținute. Dispariția unor 
dureri, o îmbunătățire a miș
cării articulațiilor, slăbirea cu 
3—13 kg. ș.a. încă un amănunt: 
la acest centru vin atît femei 
cit și bărbați, ba chiar și fa
milii. Foarte important este în
să și modul in care se face 
educația cursanților.

Cele două profesoare din 
centru citesc mult lucrări de 
specialitate, lucrează in cadrul 
unui cabinet metodic și, de cite 
ori este cazul, discută cu me
dicii (Despina Astratinel și C. 
Ștefănescu) asupra stării de 
sănătate, a situațiilor noi 
ivite. Un loc important la acest 
centru îl deține activitatea de 
educație a cursanților. Acestora 
li se dau permanent sfaturi, li 
se pun la dispoziție materiale 
tipărite privind: tipuri de re
gim indicate; cum se face au- 
tomasajul; noțiuni de igienă a- 
llmentară: cum se gătește die
tetic; efectul sucurilor de legu
me; cum să ne inibrăcăm pen
tru * nu ne „chinui” corpul 
(cu referiri directe la inoportu
nitatea tocurilor Înalte și a 
veștmintelor foarte strinse pe 
corp); noțiuni elementare de 
anatomie; cum trebuie evitată 
deshidratarea; evitarea poluării 
psihice (evitarea gindurilor 
urîte; cultivarea sentimentelor 
frumoase ș.a.); cum trebuie că 
stal corect pe scaun; cum tre
buie să cobori din pat etc.

Concret: centrul de gimnas
tică de intreținere — pentru 
femei și bărbați — de la Pro
gresul este, așa cum e firesc 
să fie, un centru de sănătate.

Prof. Constantin Săvulescu, impreună cu membrii echipajului 
„Zada 5”, pe Valea Dihamului.

IA VALEA 1AȘUIUI (Argeș), Ili’IISMIII
ÎȘI CONTINUĂ...

Pe profesorul de biologie 
Constantin Săvulescu l-am cu
noscut cu un an in urmă, la 
finala pe țară a „Ștafetei mun
ților", cind echipajul pregătit 
de el, „Zada 5" a ocupat locul 
I, la categoria copii. în acest 
an, „Zada 5“ a urcat pe a doua 
treaptă a podiumului, fiind în
trecut, la... fotografie, de echi
pajul județului Iași.

„Zada 5“ ne-a invitat să-l 
vizităm la el acasă.

— Veniți șl la constituirea 
clubului nostru de turism, ne-a 
spus profesorul Săvulescu. Vor 
fi prezenți delegați din alte lo
calități argeșene, ca profesorul 
Nicolae Dunăreanu, eunoscut 
pentru cărțile lui de turism, 
doctorul Victor Popa, animato
rul turismului din Cîmpulung 
Muscel și mulți alții»

Noul club, denumit „Argesis” 
are cinci secții; de schi — con
ducător Constantin Petrescu, 
un veteran al schiului (în 1949 
a ocupat locul III la campio
natele naționale de schi alpin), 
orientare (secție condusă de 
prof. Ion Anuța), alpinism 
(Gott Oswald), salvamont (Sa
vin Căluți) și sanitară (Dan 
Gherasimescu).

A doua zi după constituirea 
clubului, am poposit împreună 
cu profesorul Constantin Săvu
lescu la cabana „Valea lașu
lui”, o fostă casă de pădurar, 
preluată și frumos amenajată 
de iubitorii turismului. Am 
privit pantele Dealului Căuta, 
curățate do arbuști și frumos 
netezite, pe care, de la prima 
zăpadă, vor schia copiii. La 
școala generală din Valea la
șului, unde este director prof. 
Săvulescu, am văzut, frumos a-

BREVIAR
• In școlile generale din Caracal (județul Olt), opțiunile 

elevilor se Împart intre atletism și handbal. Există și o 
explicație : in atletism, sportul școlar din acest oraș a lan
sat o campioană a „Daciadei”, pe eleva .Mariana Stănescu 
(Craiova — mai, 1982), in timp ce la handbal reprezen
tantele Clubului sportiv școlar oaracalean, eleve sub 14 ani, 
au. ciștigat actuala ediție a „Cupei Pionierul”, faza repu
blicană de la Baia Mare.

• Elevii școlilor generale din municipiul Ploiești și ju
dețul Prahova vor fi prezenți la o nouă ediție a „Cupei Ta- 
barcea”, la fotbal, rezervată copiilor și juniorilor mici. Un 
bun prilej de a lansa în performanță autentice talente !

Modesto FERRARIN1

• în orașul Medgidia (județul Constanța) toate unitățile 
de învățămînt dispun de cel puțin un teren sau un spa
țiu pentru activitățile sportive de masă. îndemn, desigur, 
către inițierea și organizarea cît mal multor concursuri și 
competiții...

PE TEREN Șl IN „TRIBUNE11...
La Școala generală nr. 114 din Sectorul 5 al Capitalei, dumi

nicile sportive se bucură de concursul conducerii acestei unități 
de invățămint, al directorului Sorin Petre, profesor de is
torie. al directoarelor adjuncte — prof. Maria Manolescu și Con
stanța Mocanu. Reprezentativele școlii, cunoscute in tot car
tierul, sint ambițioase, bătăioase pe terenurile de sport, pregă
tite de un competent colectiv de profesori de educație fizică : 
Margareta Georgescu, Ana Mircea și mai vechiul dascăl de 
sport Gheorghe Gheorghiu.

In Imagine, voleibaliștii și formidabila lor galerie în luptă cu 
alte puternice team-uri din școlile învecinate.

liniate, peste 40 de schiuri noi, 
date de Consiliul județean al 
pionierilor și șoimilor patriei 
Argeș.

— Deocamdată, această zonă 
constituie primul centru da 
schi popular, ca să-i zic așa» 
din județul Argeș, ne spune 
profesorul. Iarna instalăm și 
un baby-schi.

— Pirtia are o lungime de 
aproape 700 nu Anul trecui, la 
finalele județene alo „Dacia
dei” au luat parte citeva sute 
de pionieri și uteciști, ține să 
precizeze tovarășul Constantin 
Petrescu.

Nu departe de această pirtla 
este în curs de amenajare un 
poligon de antrenament pentru 
orientare turistică. (Elevii din 
Valea lașului au ciștigat anul 
trecut toate concursurile jude
țene). Harta zonei va fi ream- 
bulată cu ajutorul federației 
de specialitate.

Am poposit apoi la școala 
generală din comună. în curtea 
acesteia am văzut terenuri da 
handbal, de volei, de baschet. 
Pe culoarele școlii — multa 
fotomontaje infățișind activi
tatea turistică a elevilor și, în
deosebi, acțiunile de marcare 
a traseelor. Am aflat că șco
larii din Valea lașului au luai 
„in patronaj” pantele meridio
nale ale Munților Făgăraș, eă 
au marcat zeci de kilometri, 
de la cabana Cumpăna la Gu
ra Oticului, la Căldările Oze- 
nelele, pină la VL Moldoveana,' 
Clubul nou Înființat și-a pro
pus să amenajeze refugii mon
tane și să înființeze o bază de 
schi pe Muntele Măgura.

în cursul aceleiași zile i-am 
Intilnit și pe cei care au făcut 
parte din echipajul „Zada 5“l 
Melania Nicuț, Alin Bondoc, 
Liviu Sandu, Marian Diacona 
(„Omul de bază la proba da 
alpinism”, cum il recomandă 
profesorul).

— In flecare an, „Zada 5” 
are noi componenți, ne spune 
prof. Săvulescu. Selecția o fa
cem in urma unui larg concura 
de masă. In fiecare săptămină, 
pornim la drum cu 50—60 de 
elevi, spre Valea Răbăril Din
tre aceștia, după o vreme, se
lecționăm 20—25, eu care fa
cem excursii mai lungi, pe 
Lespezi sau pe Măgura. 
Excursii de două-trei zile. Du
pă alte săptămini, selecționăm 
10—12 eopii, care se antrenea
ză urmtnd să devină compo
nenți ai... „Zadei"

— Precum se vede, sînteți un 
mare iubitor al turismului.

— Da, pentru eă, în calita
tea mea de profesor de biolo
gie, adică profesor de „știința 
vieții”, sînt convins că turis
mul are o acțiune binefăcătoa
re asupra organlsmulni, asupra 
dezvoltării intelectului uman 
și toți din această comună do
rim să fim printre primii, din 
țară, la turism.

Sever NORAN
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SCHIULUI ROMANESC IN CIRCUITUL VALORILOR INTERNAJIOh
Brașov lucrările cursului de 
de schi din țara noastră. La
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Recent s-au încheiat la 
perfecționare a antrenorilor 
sfîrșitul celor 4 zile de comunicări a avut loc, în sala 
de festivități a Rectoratului Institutului politehnic din lo
calitate, o adunare cu caracter de lucru, la care a par
ticipat general-locotenent Nicolae Stan, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., prilej al unui rodnic schimb de păreri cu un 
mare număr de activiști, specialiști, profesori și ontre- 
nori care lucrează in domeniul sporturilor zăpezii. A ieșit 
in evidență - pe lingă succesele înregistrate de schiorii 
noștri de-a lungul anilor, care au contribuit, într-o vre
me, la mărirea prestigiului sportului românesc peste ho
tare - faptul că, in 
fond, ai probelor de 
rilor cu 
URMA.
fruntașe 
treptată
rile de pe podium la toate competițiile internaționale la 
care au participat, precum și In faptul că, la marile în
treceri internaționale, campionate mondiale șl Jocuri 
Olimpice, in special, performerii „disciplinelor albe* n-au 
cucerit nici puncte, nici medalii. Dacă la Olimpiada de 
iarnă de la Innsbruck biatlonistul Oh. Vilmoș ocupa un 
merituos loc 5, iar la campionatele mondiale de blatlon 
din 1974 61 ghe Girniță cucerea o prețioasă meda
lie de argint, dacă In 1973-74, Dan Cristea domina

două medalii de aur la probele alpine, 
ajuns acum In situația de a nu avea ia

poziții sub lo- 
loc la ștafetă 
fond. La fel 

potrivită, da-
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ultimii -ani, practicanții schiului de 
schi alpin, ai biatlonului ți săritu- 
inregistrat SERIOASE RĂMlNER! IN 
materializat In pierderea pozițiilor

schiurile au
Regresul s-a 
ocupate cindva In zona balcanică, in dispariția 
a reprezentanților noștri din lupta pentru locu-

Balcaniada cu 
schiul nostru a 
prezentanți la ultimele două ediții ale jocurilor Olimpice, 
DIN LIPSA DE VALOARE, șl de a ocupa 
cui 35 în probele individuale și penultimul 
la ultimele campionate mondiale de schi 
de nesatisfăcătoare a apărut, ia vremea
sarea unui singur schior român in primele 6 locuri ale 
ultimelor ierarhii balcanice.

Este, deci, evident că importantele realizări acumulate 
in anii noștri In domeniul extinderii sportului de masă și 
al schiului de agrement, ți mai cu seamă al construc
ției de mijloace de urcare pe cablu ți al amenajării de 
noi pîrtii in mai toate regiunile cu profil muntos, NU-Ș1 
AU CORESPONDENT PE MĂSURA IN ARIA SCHIULUI DE 
PERFORMANȚA. Grăitor este șl faptul că la „Cupa Prie
tenia" (important 
autentice) tinerii 
tisfacțli. Astfel că 
de remediere a
IAU, DE URGENȚA, MASURI FERME 
TUTUROR LIPSURILOR MANIFESTATE, 
TUROR FORȚELOR RESPONSABILE, DE MOBILIZARE A 
ENERGIILOR EXISTENTE - NUMEROASE, DAR LATENTE 

SPORTURILOR PE ZĂPADĂ. INCE- 
D1N ACEST APROPIAT SEZON Hl-

prilej de a căpăta certificatul valorii 
noștri reprezentanți nu ne-au oferit sa
in privința viitorului 
situației pot apărea

RODICA PALL, profesoară 
la C.S.Ș. Vatra Dornei: „Țin 
si mulțumesc organelor de re
sort pentru dotarea localității 
noastre cu o pirtie de sanie, 
completată fericit in ultima 
vreme cu o pistă pentru prac
ticarea schiului pe role. In 
acest fel, Vatra Dornei a de
venit un adevărat centru al 
săniuței, dar și al schiului, in- 
trucit, iată, Incepînd din acest 
sezon găzduim antrenamentele 
lotului național de schi-fond 
feminin. Menționez, însă, că pe 
plan local ar trebui si fim mal 
activi in A NE AJUTA PE 
NOI ÎNȘINE in acțiunea de 
creștere a propriilor performeri, 
activitate in care sprijinul 
CJ.E.F.S. Suceava ar trebui să 
se faci mai mult simțit".

O BAZA DE ! 
PROPRIE SCHIOR

apropiat garanțiile 
numai DACA SE 

DE ERADICARE A 
DE UNIRE A TU-

- DIN DOMENIUL 
PIND, INSA, ÎNCĂ 
VERNAL I

MUNCA TEMEINICĂ DESCHIDE ORUMUl SPRE
La începutul sezonului hivernal 

1982—1983, revenirea la un nivel de 
competitivitate internațională a schi
orilor români a devenit un deziderat 
major, o necesitate. E nevoie ca 
practicanții probelor alpine ți schiu
lui de fond, ai biatlonului și sărituri
lor cu schiurile să reintre chiar din 
această iarnă in lupta pentru supre
mație în Balcani, dar și să pregăteas
că, din vreme, îndeplinirea cu succes 
a onorantelor obiective pe care Ie au 
ia concursul preoiimpic și, mai cu 
seamă, la întrecerile Jocurilor Olim
pice de la Sarajevo, din 1984. Tre-

MIHAI BARA, secretar al 
C.J.E.F.S. Brașov: „Împărtășesc 
ideea ca organizarea competi
țiilor de nivel republican să 
se facă prin rotație, de către 
mai multe județe. E adevărat 
că pini acum s-au mai încer
cat asemenea experiențe, că 
s-au Intimpinat greutăți acolo 
unde județele n-au avut tra
dițiile Brașovului sau ale Pra
hovei. Ar fi trebuit si ajutăm 
mai mult aceste încercări. Opi
nez că trebuie si insistăm in 
continuare pe instaurarea unui 
sistem eompetlțional "stil cara
vană", care să parcurgi toate 
județele cu profil montan ți 
cu condiții propice de organi
zare a concursurilor, după mo
delul "Cupei Mondiale"".

bule, insă, să se știe, in primul rînd 
de către specialiștii, activiștii și per
formerii Înșiși, că salini internațional 
preconizat, pe eare-I doresc, nu se 
poate realiza deeft dacă sint rezolva
te — aeasă! — probleme mal vechi 
șl mal noi, eare an grevat serios tn 
ultimii ani progresai general al schi
ului nostru. U taeereăm să punctăm 
unele dintre aceste Impedimente re
levate șl subliniate ou eesu-
Htadrfl de taeru de la
SECȚII INUTILE (I), ANTRENORI 

NEPRODUCTIVI (W

■

■

PISTELE OLIMPICE!
deci, celelalte 180 de secții care nu 
figurează in nici un clasament al 
nici unei competiții de nivel național? 
O seamă de analize efectuate de or
ganele de control au relevat că, în 
majoritatea unităților, profesorii și 
antrenorii lucrează cu începători, a- 
bandonați, însă, în mod surprinzător, 
după un an-doi de activitate, pentru 
a reîncepe procesul cu... alte serii 
de copil care vor avea aceeași soar
tă! Raționamentul e simplu: dacă 
faci la infinit muncă de inițiere, ni
meni nu te poate trage la răspunde
re, nu-țl poate cere rezultate de ni
vel Internațional șl nu are pretenția 
de a vedea rodind anume investiții, 
roade care n-au cum să vină la o 
vlrstă atît de fragedă... Așa că o su
medenie de secții subvenționate pen
tru activitatea sportivă de performan
ță și foarte mulți profesori specializați 
tn schi, remunerați in acest scop, se 
transformă in adevărate centre de 
învățare a schiului, ale căror obiecti
ve se ridică doar pînă la ciștigarea 
unor minore competiții de nivel local. 
Pe de altă parte, nu e mai puțin 
adevărat că normativele in vigoare 
ale M.E.I. obligă pe profesori să ac
tiveze cu un număr mare de tineri 
sportivi, pentru care nu există nici 
material specific suficient, nici po
sibilități de luerv individualizat, singu
ra cale viabilă de progres spre ma
rea performanță. Așa că cei peste 80 
de profesori de schi care lucrează 
in rețeaua cluburilor sportive școlare 
tac, In mod organizat, activitate 
sportivă de masă!

ION COJOCARU, maestru al 
sportului la schi: „Schiul nos
tra stă, tn general, excelent, 
k capitolul teoriei, antrenorii 
noștri se ascund Insă după 
vorbe in care expresia •carac
ter științific" apare un-doi, fă
ră insd ca ultimele cuceriri ale 
științei să se tacă simțite in 
rezultatele obținute tn con- 
eursuril Cred că ceea ee-i lip
sește, acum, schiului românesc 
este acea splendidă flacără a 
pasiunii care ne anima pe noi, 
acum 20—30 de ani. Dacă an
trenorii noștri nu pun suflet tn 
activitatea lor, cum, oare, să 
formeze mari campioni din ele
vul pe eare-i pregătesc?"

JUDEȚE MONTANE DISPĂRUTE 
DIN ARIA SCHIULUI...

O situație cu totul anormală este 
•ceea a repartizării, pe regiuni, a 
profesorilor șl antrenorilor speciali
zai in schi. Județul Brașov Concen
trează «3 din eei 118 specialiști e- 
xwenți ta total ta țară, grupați in 
• cluburi de performanță. Această 
poziție favorizantă e rezultatul firesc 
aS dezvoltării materiale a Poienii 
Brașov, ea principală stațiune de 
sporturi de iarnă. Aici există pirtii 
numeroase ți de bună calitate, posi
bili tă ti de eazare, mijloace mecanice 
de ui are. Șl, intrucit Brașovul a fost 
ani de-a rindul regiunea in care s-a 
practicat eu succes schiul de perfor
manță, Poiana a devenit, in virtutea

ION MATEI, profesor la 
C.S.Ș. Predeal: „Consider câ 
redresarea schiului nostru tre
buie să înceapă de la MODUL 
DE A MUNCI AL ANTRENO
RILOR. Țin să subliniez că 
dacă vom continua să oferim 
elevilor noștri biletele de tele- 
schi și-i tom aștepta să facă 
DE UNII SINGURI cobortrile 
nu vom realiza niciodată nimic! 
Orele de antrenament trebuie 
făcute nu pe bocanci, ci pe 
schiuri, pe pirtie!"

schiului de fond românesc a unor lo
calități care acum două-trei deeenli 
ofereau eu generozitate campioni al 
probelor de alergare. Că problema 
repartizării cadrelor rămine una reală 
in acest județ (și in altele!) stau 
mărturie Inadvertențe de genul nu
mirii, Ia absolvirea Facultății de edu
cație fizică, a slalomlstului Gheorghe 
Vulpe intr-un post in care trebuie 
si predea... sehi-fond! Sigur, nu pu
tem eluda greșelile săvirșite de or
ganele sportive locale, de Inspectora
tul școlar județean Frahova vizavi 
de dezvoltarea schiului; dar in ace
eași măsură se face vinovată și fe
derația de specialitate, care a permis 
ea, din diferite motive, ponderea ac
tivității de performanță să se dimi
nueze in județul Prahova — și in 
alte regiuni — și să cadă asupra Bra
șovului, lipsind județele montane și 
de sprijin, dar și de coordonare și 
îndrumare. Brașovenilor le-a conve
nit această situație și, în mare mă
sură, chiar meritau această cinste! 
Dar...

„INEXPLICABILA" CĂDERE A 
SCHIULUI BRAȘOVEAN

...Dar s-a întiniplat un fenomen 
neașteptat: in ciuda marii concentrări 
de forțe umane și de condiții mate
riale, In ultimele sezoane nivelul 
schiului de performanță brașovean a 
scăzut considerabil. Dovezi? Nenu
mărate! în primul rînd, pozițiile in
ternaționale pierdute, dat fiind fap
tul că. In calitatea sa de cel mai 
bun județ In schi, Brașovul a furni
zat cei mai mulți selecționabili lotu
rilor reprezentative in competițiile 
de peste hotare. în al doilea rînd, 
iată că aceiași brașoveni au început 
să piardă și pozițiile privilegiate din 
Ierarhiile interne. La campionatele 
naționale din 1982 nici o brașovean- 
eă n-a ffgurat tn primele 6 la sla
lom senioare și nici Ia schi-lond ju
nioare II, ca să nu mai amintim 
eț la Dinamo și la A.S./., ambele 
din Brașov, sint legitimați un mare 
număr de schiori proveniți din alte 
Județe I Iar ca Imaginea schiului bra
șovean să fie șl mal completă, la o 
socoteală simplă, in grija celor 83 de 
specialiști ar fi trebuit să se afle
800—700 de sportivi: or, in total, nu 

' Județ decît cel
cit de cit auten-

unor obișnuințe, centrul singular care 
a acaparat aproape întregul calendar 
competițional intern. încetul cu În
cetul, celelalte regiuni montane ale 
țării, localitățile in care se practică 
una-două discipline ale zăpezii au 
pierdut orice șansă de a intra — ca 
gazde — în circuitul competițional, 
fiind, ca urmare, lipsite de unul din
tre cele mai importante mijloace 
propagandistice — concursul — dar 
și de dotările materiale adiacente con
fruntărilor. Ele n-au beneficiat, ln- 
tr-un cuvlnt, de avantajul pe care-1 
oferă o atmosferă generală propice 
acestor sporturi. Pînă și județul Pra
hova a pierdut o luptă inegală, deșt 
tradițiile îi erau favorabile. S-a ajuns 
pînă acolo Incit, cu toate că Pîrtia 
Lupului din Poiană este impractica
bilă de ani de zile, nimeni nu poate 
concepe că Întrecerile de coborîre pot 
fl organizate și In Valea lui Carp, 
unde cu puține eforturi ar putea fi 
amenajat un traseu convenabil. în 
același județ Prahova nu există declt 
doi (!) antrenori de schi-fond (la A- 
zuga și la Valea Doftanei), fapt care 
■ condus la dispariția de pe harta

® Sezonul 1982—’83 trebuie să ____ ____
substanțială a eforturilor ți contribuției efective ale tu
turor organelor, organizațiilor cu atribuții tn domeniul 
schiului de performanță, ale activiștilor, specialiștilor țl 
sportivilor, pentru ca practicanții tuturor probelor să pro
greseze, refăcînd terenul pierdut. Acest sezon este hotă- 
rttor pentru pregătirea temeinică a elementelor talentate 
existente șl, in această perspectivă, hotărîtor pentru mo
dul de reprezentare a sportului nostru ia proxima Olim
piadă de Iarnă.
• Creșterea parametrilor valorici al schiorilor noștri se 

ț>oate efectua numai pe baza unei organizări judicioase 
P activității de pregătire șl competlționale din partea 
Federației române de schi, pe baza unul control ți o 
anei îndrumări eficiente a tuturor secțiilor țl cluburilor, 
pe baza activizării cit mal multor unități teritoriale. An
grenarea cercetării științifice țl a medicine! sportive In 
acest ansamblu este obligatorie.
• Intrucit specialistul este verigă de bază a perfor

manței țl In sporturile zăpezii, e necesară o cotitură cali
tativă In munca celor 110 cadre (număr care a crescut 
de la 62 de cadre existente In 1976). Repartizarea echl- 
Bbrată, armonioasă a profesorilor In toate județele cu 
profil montan trebuie dublată de apariția ți formarea la 
LE.F.S. de noi specialiști proveniți dintre schiorii de per
formanță șl nu, așa cum des s-a petrecut pînă acum, 
dintre studenții care abia au învățat să schieze tn anii 
de facultate. Toate aceste forțe tinere ar putea să înlo
cuiască contingentele de antrenori care de 15-20 de 
ani nu au dat nici un rezultat Internațional notabil cu 
elevii lor.
• E nevoie ca reglementările existente (completate 

Insa eu altele), parafate de C.N.E.F.S. ți Ministerul Tu-

«tnt legitimați In 
mult 300 de schiori 
Hei.

consemneze creșterea

încă una din marii 
schiului nostru, nerezc 
zile, este cea a pirtii 
tul de față, SCHIORI 
BE ALPINE NU AU 
PRIE DE PREGATIR: 
turiștii absolut toate 
lut toate mijloacele d 
blu, de la telecabine 
schiuri! Se mai poa 
despre intensitatea 
dnd un component a 
nai de seniori tace n 
borirl pe zi In loc de 
pentru că stă, lmpreu: 
coedfiT Mari sume sii 
telecabine, la telescai 
lifturi, care sint propr 
rulul Turismului ți ci 
pierderi la acest ca] 
schiorilor sint astfel • 
un calcul sumar spun 
tr-un sezon, un schior 
te numai pentru urc. 
25 000 de lei!

Pe de altă parte n 
adevărat că, dacă K. 
proprii a schiorilor «

ION VARTOLC 
ședințele Comisiei 
schi Sibiu: „Păltini 
intre fuftrte ușor j 
circuitul schiului i 
performanță. Pirtie 
care păstrează vre 
gată zăpada, prezii 
rență de nivel de •_ 
metri, fapt care o 
gabilă. Ar mai fi 
doar o acțiune de 
terenului de răâăc 
chiuri pentru ca Si 
tă anunța că e in 
ganizeze concursuri 
gură națională. Ț 
menționez că unii 
claliștii sibieni au 
construit un aparat 
metraj electronic ca 
condiții de concurs, 
facție deplină!"

GLOMERAREA EXAGi 
vităților de pregătire ș 
Ii în Poiana Brașov 
rindul ei, o altă cauză 
urmă a schiului nostr 
despre posibilitățile ol 
lui Carp din Bucegl, că 
alătura Valea Dcrului; 
consfătuirea de la Bra
le posibilități din Serr 
Păltiniș, Harghita, £ 
unde cu eforturi mate 
O amenajate pîrtii om 
trebui. Insă, mal intil 
comoditatea anirenorik 
lor, invățați de ani de 
obișnulți „să dea o fu 
nai acasă, la Brașov, ț 
nu se pot despărți de 
te“ tentații pe care le < 
stațiune de la poalele 
Totul pare — și este! 
de mentalitate.

Pentru noul sezon, 
specialitate a 
eompetlțional 
TE JUDEȚE, 
treabă !

rismuluî, so devină realitate șl

și orien 
intern spi 

bine, sEl

rismuluî, să devină realitate și să 
progresul schiului de performanță, 
rese pe pirtii. In Jurul mijloacelor de tram 
și in stațiuni, nu sint în folosul nimănui !

O Orientarea, In continuare, a calende 
țfonal Intern In sprijinul ideii de extinderi 
pe zăpadă în cit mai multe județe ale ță; 
ticare a lor la cel mai înalt nivel constitui 
mare urgență, intrarea In circuitul competiț 
gulul, Păltinișului, Bistriței, Semenicului a 
ona, concomitent, Poiana Brașovului, atit 
tă și - acum - atît de neprimitoare cu s< 
formanță.

0 Studierea 
existente, astfel 
momentului să 
nale, In special la concursuri din cadrul 
pel", aducătoare de puncte F.I.S. ți, ki p 
cele disputate In țările vecine — singura s 
spre vîrfurile internaționale ale schiului.

Nu avem pretenția de a fi epuizat toa' 
schiului de performanță, dar considerăm < 
trebuie făcut imediat, cu realizarea, In p 
obiectivelor care ne stau la indemînă, urmir 
tinuare să se aplice toate măsurile nece» 
de o stare de lucruri In general necorespur 
tru a se asigura o prezență onorabilă a 
mâni la apropiatele Jocuri Olimpice de Iar 
rajevo, de care ne desparte, practic, un 
cel care începe I

contril 
Ciocni

ți exploatarea tuturor 
incit cei mai buni perform 
poată participa la compet

Relatări de Rac
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cele mai multe ca- 
potențialul adversa-

fugare in jurul unei 
participarea

cunoștințe tehnice.
vine momentul întoarcerii acasă, 

este absolut necesar sd ne 
valorifica deplin Investiția făcută, 
analiza învățămintelor culese, prin 
către cei de acasă (cei care nu

I

Sportul mondial iți țese activitatea pe o ex
traordinar de încărcată canava, cu mișcări con
tinue de du-te-vlno, depășite in Intensitate 
poate doar de fluxul turistic internațional. Ni
velul înalt la care a ajuns competiția sportivă 
- In interesul manifestat de public. In valoarea 
particlpanților, in raza de influență - Implied 
□ prezență obligatorie pentru cel care vor 
țină pasul ți să nu rămlnă In urmi.

Mișcarea sportivă românească marchează, 
special In ultimii ard, o bogată contribuție 
sistemul de relații Internaționale Instaurat
stadioanele lumii, oglindind ți in acest domeniu 
liniile directoare ale politicii externe de pace 
șl cooperare a partidului și statului nostru. In 
înfățișările lor la Intflnlri internaționale, spor
tivii români caută să răspundă înaltului coman
dament cuprins In Mesajul tovarășului 
CEAUȘESCU : „sd facă totul, să dea 
ce este mai bun, pentru a reprezenta 
culorile patriei In întrecerile sportive,
nu știrbi cu nimic, ci, dimportivd, a spori înal
tul prestigiu de care România socialistă se 
bucură astăzi In rfndul tuturor națiunilor lumii*.

Participarea la fenomenul sportiv Internațio
nal, menținerea contactului cu tot ceea ce este 
înaintat in domeniu, Implică o atentă, judi
cioasă și timpurie selecție. Participarea la ori
ce competiție Internațională se cere bine plo
dită, după criterii ferme șl nu de simplă con
junctură.

Prezența la concursul Internațional se Impu
ne de asemenea a fi bine concepută ți rea

A

Dezbatere organizată de ziarul 
ln ultimii ani, sportul eu mânuși nu a 

oferit amatorilor de spectacole pugilistice 
mente de satisfacție. Rezultatele obținute 
plan Internațional NU AU DEPĂȘIT COTA 
DIOCRITĂȚII, COBOR1ND ADESEA CHIAR
ACEASTA COTA. La recentul turneu final al 
campionatelor naționale am avut prilejul sd 
vedem tot ce are mai bun boxul românesc la 
ora actuală. Sinceri să fim,

prec
mo-

P« 
ME-
SUB

eu cfteva excepții,

nostru cu factori responsabili
sportivii care au urcat pe podium nu au mani
festat o valoare care ar putea fi competitivă și 
pe ringurile internaționale. Considerînd că eie- 
mentul-cheie, factorul principal care poate 
schimba și de care depinde ameliorarea aces
tei nedorite realități este ANTRENORUL, dez
baterea noastră de azi inserează citeva opinii 
despre acest personaj important în procesul 
pregătire a boxerilor.

de

tona
la 

rii în 
nintit 
Valea 
poate 
>it la 
une- 

îring, 
isăud, 
i pot 

Ar 
vinsă 
>rtivi- 
liana, 
tămt- 
pare, 
ărun- 
noasa 
rulul. 
rtlune

lizată. Firește că primul obiectiv este rezultatul 
(performanța propusă) și afirmarea generală 
a mișcării noastre sportive. Dar nu trebuie ne
glijate, concomitent, extraordinarele posibili
tăți de Îmbogățire a cunoștințelor de speciali
tate, largul cimp de schimb de experiență pe 
care-l oferă orice mare competiție. A te între
ce In arenă cu un oponent din altă școală 
sportivă, a vedea „Ia lucru* practicanți din alte 
țâri, cu stiluri diferite, a sesiza noutățile sau a 
înregistra tendințele (tehnice, tactice) intr-o dis
ciplină sportivă — lată tot atitea căi spre pro
gres de care trebuie să profite orice sportiv, 
antrenor, tehnician aflat la un mare concurs. 
Nu este acceptabil exemplul — pe care l-am 
mal evocat — al tinerilor tenlsmani care, la 
campionatele europene, nu numai că nu vin 
sd-și încurajeze colegii In timpul meciurilor, dar 
nici nu consideră că ar putea să-și sporească 
registrul de

In sfîrșit, 
atunci etnd 
străduim a 
Cum î Prin 
transmiterea
au fost la competiție) a noutăților, corelate cu 
mutațiile intervenite in sportul respectiv, 
plan continental sau mondial, pentru ca eva
luările ulterioare (eventual pentru Jocurile 0- 
limpice) sâ aibă un temei viabil. Unde sini 
studiile celor care de ani și ani însoțesc lotu* 
rile noastre la marile competiții peste hotare, 
avind posibilitatea sâ acumuleze o colosală 
cantitate de informații t Unde sint studiile teh
nicienilor, arbitrilor, medicilor din box, atletism, 
canotaj, caiac-canoe ș.a.m.d., depozitarii po
tențiali ai unei inestimabile experiențe 1 Unde 
sint documentările la zi In ceea ce privesc 
noutățile internaționale in fiecare 
sportiv, de ce lipsesc în 
zuri cunoștințele despre 
rilor ?

lată doar citeva gînduri 
probleme de actualitate privind 
sportivilor (și tehnicienilor) noștri la competi
țiile internaționale și efectele acestor prezențe 
intr-un mediu propice progresului.

I
I

BAZA DA, ANTRENORI BAI
GBEORGHE MOSCOFOL, 

vicepreședinte Ia B.C. Galați: 
-Cred că principala problem! a 
boxului românesc la ora ac
tuală o reprezintă ANTRENO
RUL. El a devenit «problemă” 
mal ales ta ultimii ani, ctad 
s-a retras din activitate gene
rația virstnldlor. Aceștia știau 
să caute șl ■& găsească tineri 
dornici să practice boxul. Mal 
puțin pregătiți din punct de 
vedere teoretic dectt absolven
ții I.E.F.S., antrenorii cei bă- 
trlni aveau Insă un mare crez: 
MUNCA PASIONANTA. Ștafe
ta a fost preluată (e un fel de 
a spune) de o generație mult 
prea comodă de tineri antre
nori care s-au specializat ex
trem de rapid ta.,, a-și justifi
ca insuccesele. „Nu avem con
diții", „Nu vin copiii Ia box** 
— sint principalele lor scuze. 
Realitatea este insă alta. La 
noi la Galați, de exemplu, pe 
vremea antrenorului Petre Mi
hai pregătirile boxerilor s-au 
făcut șl intr-o săliță încălzită 
Iarna cu un godin. Și aveam 
atunci boxeri valoroși. Acum 
avem două săli de antrena
ment dotate cu toate cele de 
trebuință activității pugllistlce 
(aparatură de tot felul, saună), 
avem cantină pentru sportivi, 
avem tot sprijinul organelor 
de conducere din oraș, ni s-au 
repartizat (cu prioritate) pen
tru selecția sportivilor cele 
mal mari școli din oraș 
(Grupul școlar al combinatului 
siderurgic, liceele Industriale 
nr. S, 8, 9, Liceul de marină 
etc). In ciuda acestor condiții 
excelente, avem un singur 
campion la seniori (Georglcă 
Donicl), Iar la juniori, cum se 
spune, nld nu ne vedem. Am 
luat măsuri, unele drastice 
(pentru neîndepllnirea obiecti
velor, am renunțat la servi
ciile antrenorului Nicolae Do
tare, iar antrenorului Gheorghe 
Eremia 1 s-a dat un ultim a- 
vertisment). Dar poți oare sti
mula cu sancțiuni pasiunea 
antrenorilor pentru meseria pe 
care singuri șl-au ales-o T Cs 
Întreg sportul nostru eu mă
nuși, B.C. Galați are nevoie 
de antrenori eare să munceas
că eu dăruire, nu de... func
ționari a căror activitate for
mală produce numai mediocri
tăți. Copil talentați avem, con
diții de pregătire bune avem. 
Ne mai trebuie antrenori ata
șați de box nu numai prin-, 
statul de plată, ci și prin pa
siunea pentru propria lor pro
fesie. Atunci vom avea și 
performanțe bune“.

SA ÎMBINAM practica 
CU TEORIA

Cont. univ. EUSTAȚIU MĂR
GĂRIT, maestru al sportului, 
de Ia catedra de atletică grea 
a I.E.F.S. ; „Aproape ta fie
care an absolvă institutul nos
tru 2—3 studenți cu speciali
zarea box. In majoritatea lor, 
ei sînt încadrați la cluburile 
sportive școlare, dar dintre a- 
eeșU, și așa puțini, specia
liști ci ți va au optat pentru 
alte munci : Mircea Popescu 
este inspector In M.E.I., lancu 
Mergiani — Instructor la 
C.NJLF.S. etc. Cerințele impu
se antrenorilor sint, in general, 
minime, mai ales pentru cei ce 
muncesc eu juniorii. Un titlu 
de campion îl... asigură o via
ță liniștită 2—3 ani și aproa
pe nimeni nu-1 întreabă de va
loarea boxerului respectiv, de 
perspectiva lui. Or, aici este 
greșeala. Remunerația antreno
rilor ar irebui să fie făcută In 
funcție de rezultatele muncii 
lor, de ceea ce dă, concret, fie
care pentru boxul românesc. 
O altă categorie o constituie 
antrenorii care au terminat 
institutul nostru la cursul fără

frecvență. Printre ultimii ab
solvenți s Calistrat Cuțov, A- 
lee Nlstac, Gheorghe Vlad, 
care lucrează ta secții bune, cu 
rezultate mulțumitoare. Ptaă cu 
18—20 de ani ta urmă, antre
norii erau «lefi dintre practi
cieni, toți foști boxeri. Apoi 
au apărut fi teoreticienii, iar 
Îmbinarea celor două categorii 
este, cred eu, idealul. Acum 
sportul de mare performanță 
nu mal poate fi separat de 
cercetarea științifică, de apli
carea ta practică a tot ce eete 
non. In afara tinerilor antre
nori amintiți mai sus, cred că 
un aport Însemnat la relansa
rea boxului nostru 1! pot edu
ca fi G. Potea, I. Zelbel, Al. 
Pesearu, O. Tabără, V. Finti- 
nă, C. Hoduț M-. ore ■“ fi 
probat că au calitățile necesa
re unul bun pedagog...*.

EU AM ÎNVAȚAT 
TOATA VIATA

CONSTANTIN NOUR, antre
nor emerit: „Nu exagerez cu 
nimic afirmlnd că întreaga ac
tivitate pugilistic!, bună sau 
rea, gravitează ln jurul antre
norului. Tlnărul care vine la 
box o face dlntr-o pasiune, 
mal mult sau mai puțin con
turată, pentru acest sport băr
bătesc. Dorința lui de a deve
ni campion se leagă, nemijlo
cit, de ajutorul pe eare speră 
să-l primească de la antrenor. 
De la acesta așteaptă tlnărul 
Începător să Învețe tehnica de 
luptă. Dar nu numai tehnica 
de luptă 11 interesează pe tînă- 
rul Învățăcel, d fi... Înțelege
rea maestrului față de ambi
țiile fi adesea greutățile pe 
eare le are elevul. Ca să răs
punzi, ln calitate de pedagog, 
la toate aceste cerințe, o ne
voie nu numai de calificare 
profesională, d șl de pastnne. 
Pasiunea de a vedea cum creș
te fi se dezvoltă datorită 
muncii tale un tinăr pe care, 
cam se spune, n-ai fi dat nld 
doi bani... Celor mai mulți din
tre antrenorii de azi le lipseș
te, ta primul rtnd, această pe- 
«iune. In al doilea rtnd, rezul
tatele lor mediocre stat dato
rate comodității, concretizată 
ln antrenamente șablon, plicti
sitoare, fără un minim de in
ventivitate (în exerdțil fi ta 
tehnică), atlt de necesară ta 
tonte sporturile. In al treilea 
rtnd, cel mal mnlfi dintre an
trenorii tineri au ajuns, un

cum, la niște „adevăruri 
nlllve*. S socotesc că nu

mai au nimic de Învățat. Nu
dtesc nimic sau aproape ni
mic, nu admit că ta sportul
nostru atlt de vechi pot apare 
(fi apar î) lucruri noi. Eu am 
Învățat toată viața. Am Învățat 
să mă descurc ta franceză fi 
engleză, ta rusă. Boxul, dorința 
de a ști ce se Intlmplă fi ia 
alții ta acest domeniu m-au sti
mulat. Nu ml-e rușine să re
cunosc, am Învățat multe chiar 
de la sportivi. Individualizarea 
antrenamentului, lucrul cu fle
care sportiv este o adevărată 
școală. Șl pentru tinăr, șl pen

tru maestru. Cine crede că nu 
mai are nimic de Învățat nu 
este un antrenor capabil. V-o 
spune unul care a petrecut 60 
de ani ta box. Măcar pentru a- 
cești ani, credeți-1 !“.

FĂRĂ PASIUNE 
NU SE POATE

MIHAI TRANCA, secretar al 
F.R. Box : „Poate mai mult 
decît ln alte sporturi, in box 
antrenorul are o importanță 
enormă din pricina efectelor 
grave pe care le poate avea 
pregătirea slabă. Ajjn văzut ne- 
numărați juniori talentați care 
neavînd șansa să întîlnească 
un Antrenor (cu „A“ mare) 
s-au pierdut pe drum. Prima 
caracteristică a unui tehnician 
valoros este pasiunea pentru 
meseria sa. Această pasiune, 
numai ea, 11 determină pe an
trenorul de box să-și caute e- 
levi prin școli, pe terenurile de 
sport sau de joacă ale copiilor. 
Așa făceau Gheorghe Bobina- 
ru (la Brăila), Petre Pop (la 
Reșița), Cristian Panaitescu (la 
Slatina și apoi Ia Cîmpulung 
Muscel) ș.a. Această importan
tă muncă de căutare a dispă
rut din preocupările antrenori
lor noștri. Cei mai mulți nu 
caută să-și apropie sufletește 
elevii, așa cum făceau Con
stantin Nour, Marcu Spacov, 
sau alți antrenori virstnici, de 
numele cărora se leagă cele 
mal frumoase succese ale bo
xului nostru. Este vorba de 
Încrederea pe care sportivul o 
capătă ln maestrul său. Fără 
această Încredere, sfaturile an
trenorului nici nu sint luate 
ta seamă. Astăzi avem puțini 
antrenori apropiați de elevii 
lor. Ei au devenit un soi de 
funcționari eare, in cel mai 
bun caz, iți fac programul de 
antrenament, un program șa
blon, comod, care nu urmăreș
te ln special „ceva“ sau pe „ci
neva". Din păcate, așa cum 
«puneam, cei care muncesc cu 
pasiune sint puțini fi, para
doxal, nu sînt dintre antreno
rii cu „cărți de vizită". Iată 
citeva exemple : Constantin
Vasiliu (iași), Vasile Fîntînă 
(Craiova), Aurel Anton (Med
gidia), Gheorghe Vlad și Aurel 
Slmion (Cîmpulung Muscel). 
Elevii lor se impun In între
cerile juniorilor și, în ultima 
vreme, chiar la seniori. Situa
ția nu mai poate continua ast
fel. Avem în țară 226 de secții a- 
filiate. După încheierea sezonu
lui competițional 1982 vom fa
ce analiza amănunțită a fiecă
reia. Secțiile care în ultimii 
5—6 ani nu și-au justificat 
existența, vor fi radiate. De a- 
«emenea, vom renunța la an
trenorii care nu au produs ni
mic în această perioadă. Do
rim să readucem boxul româ
nesc pe drumul performanței 
internaționale de prestigiu și 
ne vom lua tovarăși de drum 
numai antrenorii care iubesc 
sportul cu mănuși și dovedesc 
aceasta prin fapte".

lată, deci, citeva opinii competente despre acest important per
sonaj al activității pugilistice, ANTRENORUL. Fără a fi acoperit 
aria vastă a preocupărilor unui antrenor în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, opiniile Invitaților noștri se opresc asupra unor cerințe 
de primă importanță pe care trebuie să le îndeplinească toți cei 
care se ocupă de pregătirea boxerilor. Se vorbește despre PA
SIUNE, despre MUNCA, despre necesitatea permanentă de A ÎN
VĂȚĂ, A INOVA, A MODERNIZA, despre RĂSPUNDERE MORALA. 
Nu sînt lucruri noi, vor spune mulți dintre cel vizați. Dar sint DE 
STRICTA ACTUALITATE. Situația prezentă a sportului nostru eu 
mănuși demonstrează că aceste cerințe, deși cunoscute, sînt negli
jate sau abordate adeseori de mintuială.

Este evident că și In activitatea pugilistică se simte nevoia 
acută a unei NOI CALITĂȚI în muncă, plecînd tocmai de la fac
torul nr. 1 al' acestei munci — ANTRENORUL 1

Petre HENȚ 
Paul IOVAN



Concluzia primei manșe a turului doi In cupele europene

DOUA MODURI DE A PRIVI FOTBALUL!••• VEȘTI DIM CELE 18 TABERE
Deci, 6—6 în prima manșă 

a turului doi.
Ce așteptam 

tor jocuri ?
Așteptam ca 

pete jocul cu 
care speranțele 
la limită nu erau o 
chiar dacă Aston 
repetat jocul

la startul aces-
Dinamo să re- 

Dukla, caz in 
intr-o victorie 

himeră. 
Villa ar fi 

. __  , din finala cu
Bayem, un joc solid, dar lip
sit de strălucire.

Așteptam, fără prea multe 
argumente obiective, o victo
rie la limită a Corvinului, 
chiar dacă antecedentele ofe
reau o șansă în plus echipelor 
iugoslave — vezi acel 0—0 al 
lui Dinamo Zagreb, cu ani în 
urmă, în fața „marelui Argeș" 
sau victoria Stelei roșii 
rad, la o lună după 
narea Feyenoordului.

Așteptam, în sfîrșit, o 
torie la limită a Craiovei 
Dublin, în fața unei 
fără nume, dar care aparține, 
totuși, Insulelor Fotbalului.

Rezultatul ?
Dinamo n-a mai repetat jo

cul cu Dukla, echipa noastră 
avind în apărarea sa doar ar- 
gnme'tu subiectiv al barei lui 
Țălnar, care ar fi putut, even
tual, da o altă configurație jo
cului. Pe de altă parte, Aston 
Villa s-a dovedit o super- 
echipă europeană, din catego
ria Real Madrid 1960, Inter 
1964 Bayern MUnchen 1968 sau 
Ajax 1972, " ’ ' "
„piscurile" 
alte cuvinte, a învins 
care a depășit refluxul 
al victoriei sale în ediția tre
cută și a pierdut echipa care 
nu a mai putut „urca" după 
Dukla, la aceasta contribuind 
șl „meciurile de salon" pe 
care echipele noastre fruntașe

la A- 
ellmi-

vic
ia 

echipe

ca să jalonăm 
europenelor. Cu 

echipa 
firesc

le susțin cu numeroasele echi
pe „de B“ din campionatul 
nostru „de A“ mereu mai di
luat. (Exemplul de anul tre
cut, cind Universitatea Craiova 
pierdea tot cu 0—2 in fața u- 
nui Bayern 
Aston Villa
cum nu se 
tor).

Cu o zi
Augustin afirma cu 
„Acum se va vedea, mai mult 
decît tn alte prilejuri, adevă
rata valoare". Și valoarea — 
adevărată I — s-a văzut... Din 
păcate, meciul cu Aston Villa 
a demonstrat, mult mai preg
nant decit a făcut-o Bayern la 
Craiova, că există o mare dife
rență șl intre viziunea echipe
lor europene de frunte asupra 
fotbalului, o viziune care în
trevede progresul doar prin a- 
doptarea tuturor cuceririlor din 
alte sporturi (atletism, baschet 
etc.), și modul nostru de a ve
dea tn fotbal doar un joc care 
iși ajunge sieși, ceea ce invi
tă . automat la Închistare.

Dacă simplificăm meciul Di
namo — Aston Villa, ajungem 
la concluzia că fotbalul Insule! 
este in primul rtnd produsul 
unei educații fizice care pre
cede instruirea pe gazon, ceea 
ce face 
iarăși - 
un cap mai sus decît 
nostru săritor Nlcolae, 
să fio demarcat 90 de 
iar Morley să dribleze 
artă", doar eu un sprint 
Mennea, cu mingi 
„pe lingă", la care aproape că 
nu mal e nevoie nici de fentă. 
Dar despre asta vom mai a- 
vea, poate, ocazia să discutăm.

Dinamo pierde, probabil, în-

mai modest decît 
de miercuri, este 

poate mai edifica-

înainte de med, 
hotărîre :

- hai să simplificăm 
ca Withe să sară cu 

bunul 
Shaw 

minute, 
„fără 

tip 
aruncate

că 
în 
pele europene. Pierde această 
șansă după ce se apropiase de 
ea prin mari mobilizări 
energie în partidele sale 
moașe cu Inter și Dukla, 
firmind încă o dată ideea 
in „fotbalul mare" e nevoie 
mai mult decît de autodepă- 
șirl...

Corvi nul a ratat tn 
o mare șansă. Dar 
șansă, oferită „pe tavă" 
Șușicl, depășește cu mult sen
timentul de amărăciune al mi
nutului 90, pentru că hunedo- 
renii au făcut una dintre cele 
mai spectaculoase demonstrații 
de vigoare șl revoltă, de tine
rețe și nebunie, adică ceea ce 
lipsește în general echipelor 
noastre. Corvinul a pierdut 1- 
mensa șansă a unui 5—2, la 
capătul unei perioade de joc 
strălucitor, in care echipa iugo
slavă ar fl putut să fie oprită —
— de un arbitru de box — 
pentru inferioritate tehnică. 
Iată de ce amărăciunea devine 
speranță, întărind Ideea că hu- 
nedorenii joacă altceva, in 
orice caz un ceva mai apropiat 
de fotbalul modern.

La Dublin, craiovenli și-au 
depășit, spunem noi, angaja
mentul. Ei au acum misiunea 
de a „urca" pentru meciul care 
Bă-i ducă spre primăvara „eu
ropenelor". O misiune dificilă, 
nici vorbă, pentru că echipei» 
din urnă sînt foarte puternic» 
dar acum Universitatea e sin
gura care mal poate infirma 
ceva din ceea ce, din păcate, 
a demonstrat meciul Dinamo
— Aston Villa.

După meciul de la Dublin, presa irlandeză:

una din șansele de a juca, 
sfîrșit, primăvara, în cu

de 
fru- 
con- 

că

schimb 
această 

lui

loan CHIRILA

„ABILA CRAIOVĂ
A PUS PUNCT FINAL VISULUI NOSTRU ii

CORVINUL HUNEDOARA 
nu-1 va putea utiliza pe Nicșa, 
accidentat în partida de 
miercuri cu F. K. Sarajevo. 
Klein va apărea insă In for
mație de la începutul meciu
lui. La POLITEHNICA TIMI
ȘOARA, Palea a contractat o 
viroză și folosirea lui este in
certă. Giuchici mai ane de e- 
fectuat o etapă de suspendare. 
F.C.M. BRAȘOV va apărea in 
teren fără Batacliu, acciden
tat în partida de la Craiova, 
și Manciu. Este posibilă rein
trarea lui Marinescu și Lăcătuș, 
și el ușor accidentați. F.C. 
ARGEȘ il are, în continuare, 
Indisponibil pe Iovănescu, Iar 
pe Radu II suspendat (ultima 
etapă). POLITEHNICA IAȘI, 
cu o nouă conducere tehnică, 
speră să obțină a doua victo
rie din actualul campionat. 
F.C. CONSTANȚA are mal 
mulți jucători accidentați. Este 
insă posibilă reintrarea iul 
Antonescu și L Moldovan. 
STEAUA a jucat miercuri la 
Stara Zagora, in „Cupa bal-

canică". In continuare, sub
semnul întrebării folosirea lui 
Cîmpeanu. Liblu, atacantul
PETROLULUI, s-a accidenta* 
la un antrenament și nu va 
juca in meciul de la București. 
Două indisponibilități (în afara 
aceleia a lui Georgescu, in lotul 
formației F.C. BIHOR: 
și Kiss. La CHIMIA 
sub semnul Întrebării 
rea lui Teleșpan. în 
etapei, DINAMO nu-1 va putea 
folosi pe D. Georgescu. 
SPORTUL STUDENȚESC, 
ordonatorul O. Ionescu 
posibil să-și reia locul tn 
mație. C.S. TIRGOVI^TE 
JIUL nu anunță indisponibili
tăți. M. Marian va juca din 
primul minut în formația mi
nerilor. F. C. OLT are întregul 
lot valid. UNIVERSITATEA 
CRAIOVA s-a întors ieri din 
Irlanda. Ungureanu va reintra 
pe postul lui de fundaș stin
gă. A.S.A. TG. MUREȘ nu-1 
va putea folosi pe Szabo șl 
Fanici, Iar S.C. BACAU p« 
Cărpucl și Movilă.

Roatiș 
se află 
utiliza- 
derbyul

La
co- 

est» 
fot-

SPIRITUL GOSPODĂRESC ÎN ACȚIUNE...
De mal mulțl ani, echipa de 

fotbal Măgura-MobUa din 
Codlea activează In campio
natul Diviziei „C“ (seria a 
Xll-a). Atît pentru antrena
mente, cit șl pentru jocurile 
oficiale, fotbaliștii de aid au 
la dispoziție un teren gazo- 
nat, cu o tribună de circa 
1 000 de locuri șl o clădire 
din oare nu llpseao vestiarele, 
grupul sanitar etc. Dacă clă
direa cu etaj este bine Între
ținută șl dotată cu tot ceea 
ce este necesar, ta schimb 
restul bazei sportive făcea In 
ultima vreme notă discordan
tă: acoperișul șl gradenele 
tribunei erau rupte In mal 
multe locuri, pista de atletism 
Invadată de buruieni, tabela 
de marcaj deteriorată, Iar 
gardul Împrejmuitor foarte... 
Imbătrtalt.

Am vorbit la trecut, 
tru că o tattmplare 
a determinat factorii 
ducere de la fabrica 
bilă să reamenajeze 
stadionul. Cine a 
peste noapte — i

pen- 
ferlcit* 

de con- 
de mo- 
complet 

schimbat, 
cum afirmi

cu bucurie localnicii — țața 
stadionului T Răspuns: „Cupa 
UNCAP" la oină, a cărei fi
nală pe țară a avut loc la 
Codlea, a trezit spiritul gos
podăresc al gazdelor, care, 
doar tn ctteva zile, au reparat 
acoperișul tribunei șl tabela 
do marcaj, au curățat și ta- 
sat pista de atletism, aii ni
velat drumurile de acces, au 
vopsit toate Instalațiile etc. 
Intr-un cuvlnt, stadionul Mă- 
gura-Moblla arăta, tn zilele 
finalei oiniștllor, ca după o 
reparație generală. „Oiniștli 
au avut mal multă Influență 
dectt fotbaliștii asupra celor 
care răspund de întreținerea 
bazei noastre sportive" — ne 
spunea antrenorul echipei de 
fotbal, Stolan Tase. Șl Încă 
un amănunt semnificativ: ta 
urma impresiei lăsată de con
fruntările finallștllor „Cupei 
UNCAP", urmărite de un nu
meros public, gazdele ne-au 
asigurat că vor Înființa clte- 
va echipe de oină...

Traian IOANIȚESCU

Intr-un decor ținind parcă da 
epoca romantică a fotbalului, 
pe un stadion cu aer vetus* 
(construit acum 60 de ani), eu 
tribune de lemn, fără... tabelă 
de marcaj, cu o iluminație abia 
satisfăcătoare, cu un public 
care situează fotbalul pe locul 
patru al preocupărilor sale 
sportive (după rugby, după 
spor.ul național „hurling" și 
după așa-numitul fotbal gae- 
lic, în care mingea poate fi ju
cată și cu mina și cu piciorul), 
Universitatea Craiova a trăit 
joi seara o interesantă expe
riență fotbalistică ; un med 
împotriva cnei echipe fără vir
tuți tehnice deosebite, fără 
„știința" soccerului vecin en
glez, oarecum simplistă în con
cepția sa de joc, dar animată 
dc o debordantă putere de lup
tă, de o mare ambiție de a se 
afirma in ciita europeană, de o 
apreciabilă condiție fizică, su
port al unui ritm de joc susți
nut, peste așteptările noastre. 
Deștele motive, însă, pentru a 
crea probleme, tocmai prin ine
ditul situației, prin soluțiile de 
joc adesea imprevizibile, deru
tante, alese de niște jucători 
obișnui ți să apară in campio
natul lor in fața unui public 
de 2000 de spectatori, în medie, 
dar impulsionați, de data a- 
ceasta, de tribunele neobișnuit 
de pline și 
versar de 
tală.

Decepția 
acest 0—2, 
de o afirmație a cronicii 
„The Irish Presa" („Aspirațiile 
noastre au fost zădărnicite"), 
de titlul din „Irish Indepen
dent" („Elanul Iul Rovere n-a 
fost suficient") sau de un alt 
titlu („Abila Craiovă a pua 
punct final visului nostru") 
nu-i împiedică insă pe croni
carii irlandezi să scoată In re
lief, In cuvinte elogioase, va
loarea fotbaliștilor români șl 
să pronosticheze că In retur 
Shamrock Rovers riscă o in- 
frîngere de și mai mari pro
porții.

Adevărul este că Universita
tea Craiova, dacă ar fi insistat 
mai mult după deschiderea 
scorului (unele ezitări ale apă
rării noastre le-au permis 
„căutătorilor de trifoi" 3 ocazii 
de egalare in prima repriză) șl

de faima unui ad- 
reputație contlnen-
irlandezilor după 
reflectată sugestiv 

din

dacă ar fi jucat, In ansamblu, 
la valoarea sa medie reală (ca 
să nu mai vorbim de nivelul 
atins cu Florentina...) ar fi pu
tut da rezultatului de pe Mill
town proporții mal mari.

Și așa insă, publicul din Du
blin a putut aprecia tehnica 
superioară a lui Balad. pe care 
l-a aplaudat sportiv, ca și pe 
a celorlalți jucători români, a- 
tuncd dnd realizau faze inge
nioase, combinații Îndelungi și 
pline de inventivitate. Ne-am 
referit mal intii la Bălăci, pen
tru că ei a fost prezentat de 
presa din Dublin ca „starul" 
Craiovei, dar după aprecierea 
noastră cel mal bun jucător, 
cei mai util echipei in acest 
meci a fost Donose, in spe
cial tn prima repriză. Balad, 
care s-a resimțit după acci
dentare, a făcut multe lucruri 
frumoase, dar am avut impre
sia că, preocupat de „impresia 
artistică", a cam uitat sensul 
jocului colectiv.

Cum s-au comportat ceilalți 7 
Lung s-a achitat bine de mi
siunea sa, mai ales pentru că 
a fost oportun in intervențiile 
la centrările Înalte, folosite de 
gazde după modelul englez. 
Negrilă — rapid, energic. Tili- 
hoi — in nota obișnuită, cu o 
subliniere pentru meritul său 
la faza din min. 30, dnd a 
salvat un gol de egalare, care 
putea da altă turnură medului. 
Ștefănescu — calm, excelent in 
plasament, a condus bine o a- 
părare căreia uneori jocul „fu
rios" al gazdelor l-a dat de 
furcă. Irlmesen — bun suplini
tor al titularului Ungureanu, a 
înscris un gol de efect psiholo
gic, parcă pentru a pune de 
la Început „punctul pe 1“ In ce 
privește raportul valoric dintre 
ceîe două echipe. Țioleann — 
activ, cum II știm, dar cu mal 
puține reușita, Crîșan — In 
căutarea formei sale bune, n-a 
fost atit de periculos cum s-ar 
fl putut. Ca șl Cămătarii, altă 
dată mult mai redutabil pentru 
fundași centrali de cu totul alt 
nivel. Beldeanu a resimțit lip
sa jocurilor dar în final a a- 
jur.s în situația de a marca de 
două ori.

Repetăm, Universitatea a lă
sat o Impresie bună, diferența 
de clasă dintre echipa noastră 
și cea irlandeză fiind eviden
tă in teren. Cu toate acestea, 
noi care cunoaștem posibilități
le reale ale cralovenilor, n-am 
fost satisfăcuți integral de e- 
voluția ior în meciul de joi. 
Poate primul gol reușit atît de 

rapid, poate elanul neinfrinat 
(șl uneori dezordonat) al gazde
lor, poate o oaitecara economie 
de efort înaintea medului de 
campionat de duminică au făcut 
ca echipa noastră să aibă *1 
momente de eclipsă. Pe car» 
n-are voie să și le mal per
mită In turul III. Șl vorbim da 
pe acum de turul următor pen
tru că returul cu Shamrock nu 
este — in mod normal — de- 
ctt o problemă de reușită a 
spectacolului datorat suporteri
lor șl... de scor. Ceea ce nu 
exclude, bineînțeles, tratarea 
medului de la 3 noiembrie eu 
seriozitatea cuvenită oricărei 
intîlnlri internaționale, mal ales 
uneia oficiale.

Radu URZICEANU

CONSTANTIN TEAȘCA, ANTRE
NOR LA DINAMO VICTORIA

Con- 
ieri 
(&e- 

divl-

Cunoscutul tehnician 
stantin Teașcă este de 
noul antrenor principal 
cund fiind C. Frățilă) al 
zlonarei „B“ Dinamo Victoria.

Un non prilej pentru C. 
Teașcă de a crește noi tineri 
jucători de valoare (intr-o pe
pinieră eu bune rezultate), atît 
de necesari fotbalului româ
nesc.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA DE MÎINE A DIVIZIEI ..B >

SERIA I: Oțelul Gelațl —
— C.S.M. Borzețti: P.D. MANO-
LE (București); Dunărea Călă
rași — Prahova Ploiești: M. STO- 
ENESCU (București); Minerul 
Gura Humorului — C.S. Botoșani: 
TH. CHELU (Giurgiu); Gloria 
Buzău — Viitorul mecanică Va
slui: L BALAN (Arad); Ceahlăul 
P. Neamț — Unirea Dlnamo Foc
șani: M. MAN (Cluj-Napoca) ț 
C.S.M. Sf. Gheorghe — Dunărea 
C.S.U. Galați: I. CRACIUNESCU 
(Rm. Vfioea); Viitorul Gheor- 
ghenl — F.C.M. Delta Tulcea: V. 
ANTOHI (Iași); F.C.M. Progresul 
Brăila — I.M.U. Medgidia: V.
TITOROV (Drobeta Tr. Severin); 
Gloria Bistrița — C.S.M. Sucea
va; L. CIUCU (București).

SERIA A II-a: Mecanică fină 
Steaua București — F.C. Șoi
mii Sibiu: C. MACOVEI (Deva); 
Automatica București — Carpațl 
Mîrșa: V. CURT (Medgidia);
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — U- 
nlrea Alexandria: L. SAlAGEA- 
NU (Satu Mare); Precizia Să cele
— Metalul București: M. NEȘU 
(Oradea); ROVA Roșiori — Gaz

DIVIZIONARA „C" RULMENTUL BlRLAD SUSPENDATĂ PE 8 ETAPE!
In două rlndurl, arbitrul Șt. 

Ștefan din Călărași, care a con
dus partida dintre divizionarele 
„C“ Rulmentul Btrtad șl Carpațl 
Neholu, apllclnd prevederile re- 
gulamentulul, A FLUIERAT 
SFtRȘITUL medului in chestiune. 
Înaintea Încheierii celor 90 de 
minute obișnuite, ca urmare a 
Incidentelor ce s-au petrecut pe 
teren. Prima oară a făcut-o 
atunci dnd, ellmLnlndu-1 pe Za
ne (Rulmentul) pentru un act 
hullganlo (tragerea de păr șl 
trlntlree cu fața In noroi a unul 
adversar), a fost Înconjurat de 
jucătorii din Bîrlad șl bruscat de 
aceștia. A doua oară, dnd un 
spectator a pătruns ta teren și 
a Început să-1... fugărească pe 
unul din arbitrii de linie, după 
o semnalizare a acestuia. De 
fiecare dată Insă, cd de la Rul
mentul l-au FORȚAT pe arbitru 
să reia Jocul, medul termin tn- 
du-se, În aceste condlțlunl NE- 
REGULAMENTARE, cu victoria 
(1—0) fotbaliștilor de la Rulmen
tul.

Numai că lucurlle n-au luat 
sfîrșit, cum au crezut cd de la 
Rulmentul, odată cu fluierul fi
nal al arbitrului. Partida a avut... 
prelungiri. Joi seara, ta fața Co
misiei de dlsdpllnă a F.R.F., 
care, anallzfad cele petrecute, a 
hotărlt următoarele:

1. Medul a fost omologat cu 
rezultatul de 3—0 pentru Carpațl 
Neholu.

■ «

metan Mediaș: Cr. TEODORES- 
CU (Buzău); Progresul Vulcan 
București — I.P. Aluminiu Sla
tina : AD. MOROIANU (Ploiești); 
Minerul Motru — Autobuzul 
București: R. CÎMPEANU (A- 
rad); Rapid București — Pan
durii Tg. Jiu: AL. MUSTAȚEA 
(Pitești) — se dispută pe Sta
dionul Republicii.

SERIA A ni-a: înfrățirea O- 
radea — Industria slrmel C. Tur- 
zli: Th. IONESCU (București); 
Minerul Cavnlo — Rapid Arad: 
C. GHEORGHIU (Suceava); Ar
mătura Zalău — Gloria Reșița: 
N. VOINEA (București); Some
șul S. Mare — U.M. Timișoara: 
1. VEREȘ (St. Gheorghe); Strun
gul Arad — „U“ Cluj-Napoca: 
C. VOICU (București) — se dis
pută astăzi, de la ora 15; C.S.M. 
Reșița — F.C. Baia Mare: R. MA
TEI (București); Aurul Brad — 
U.T.A.: Fl. TABlRCA (Rm. VII- 
cea); C.F.R. Timișoara — Me
talurgistul cugir: i. tArcan 
(Reghin); C.I.L. Slghet — Olim
pia S. Mare: I. V1RLAN (Ba
cău).

deci, fără Joc, țoa
pe car» trebuia st 
acest timp.

șl Irlmla (Rulmentul), 
lovit pe arbitru, AU 
--------------PE crryi .uN

3. Echipa Rulmentul Bîrlad A 
FOST SUSPENDATA PE S ETA
PE, plerztad, 
te meciurile 
le susțin* ta

I. Florea 
care l-eu 
FOST SUSPENDAȚI 
AN.

4. Zâne șl Tibulea 
care șl-au lovit adversarii, 
FOST SUSPENDAȚI PE S LUNI 
șl, respectiv, * LUNI.

Sancțiuni drastice, dar pe de
plin Justificate, față de faptele 
INCREDIBILE pe care le-am re
latat.

(Rulmentnl),
au

Jack BERARIU

SANCȚIONAREA
UNOR ANTRENORI

au fost 
atenționare ver- 
Glovani (Portul 
mustrare verbală. 
(Cimentul Flenl); 
Ion Zdroblș (VI-

In ședința sa din 11 octombrie, 
comisia de disciplină din cadrul 
Colegiului central al antrenorilor 
a sancționat o serie de tehnicieni 
pentru abateri de la regulamen
tul antrenorilor. Astfel, 
sancționați: ou 
bală, Borneo 
Constanța); cu 
Ionel Popescu 
cu avertisment, 
ltorul Mec. Vaslui); următorilor 
antrenori U «-a interzis intrarea 
In Incinta terenurilor de joci 
Fillp Dinu (Ancora Galați), Teo
dor Mihalache (Minerul Anlnoa- 
sa), D. Dumitrlu (C.S. Botoșani), 
N. Stancu (Dunărea Călărași) — 
toți pe cite 2 etape, Iar Iul Oct. 
Foaie (C.S.M Reșița) — pe 3 eta
pe; a fost sancționat cu Inter
dicția de a pregăti pe timp da 
1 luni echipe din diviziile A, B 
șl C antrenorul Doda Savu (Vic
toria Călan).

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI
DE SPERANȚE

1. C.S. TIRGOVIȘTE 11 7 2 2 32-11 16
2. Univ. Craiova 11 7 1 3 27-16 15
3. F.C. Argeș 11 6 2 3 23-10 14
4. Petrolul 11 6 2 3 31-19 14
5. F.C. Bihor 11 6 1 4 23-22 1'3
6. Jiul 11 4 5 2 16-15 13
7. Sportul stud. 11 5 2 4 17-16 12
8. „PolH- Timișoara 11 5 2 4 20-19 12
9. F.C.M. Brașov 11 5 1 5 20-18 11

10. F.C. Constanța 11 5 1 5 24-25 11
11. Corvinul 1'1 5 0 6 17-13 10
12. S.C. Bacâu 11 5 0 6 19-17 10
13 Steaua 11 5 0 6 16-19 10
14. PoNt. lași 11 4 1 6 13-15 9
15. A.S.A. Tg Mureș 11 4 0 7 14-25 8
16. F.C. Olt 11 4 0 7 17-38 9
17. Dinamo 11 2 3 6 10-16 7
18. Chimia TI 2 1 8 11-36 3



„Cupa Steaua*1 la ciclocros De luni, la Brașov

0 ÎNTRECERE VIU DISPUTATĂ
Se apropie întrecerile fi

nale ale ultimului campionat 
ciclist al actualului sezon com- 
petițional, cel de ciclocros, și 
Interesul alergătorilor pentru 
desâvîrșirea pregătirii lor In 
aceste probe dificile a crescut 
simțitor. Joi după-amiază, la 
cursa pe teren accidentat pro
gramată la baza sportivă Me
talul, în organizarea clubului 
sportiv Steaua, au luat startul 
și rutieri din provincie, din 
Brașov, Zărnești și Cluj-Napo- 
ca. care au venit in Capitală, 
pe de o parte, pentru a-și ve
rifica stadiul de pregătire, Iar 
pe de alta pentru a cunoaște 
cu un ceas mai devreme po
tențialul principalilor lor ad
versari. sportivii din București. 
Vremea deosebit de frumoasă 
șl un traseu bine ales cu un 
pronunțat profil accidentat. In 
lungime de 3 km, a oferit con- 
eurenților posibilitatea să-și 
măsoare forțele In condiții 
tehnice dintre cele mai bune.

cicliștii din provincie lăsînd o 
plăcută impresie. Ne referim 
la A. Antal (Cibo Brașov), Z. 
LSrincz (Torpedo Zărnești) și 
V. Gocan (Voința Cluj-Napo
ca). Dintre cicliștii bucureștenl 
• luptat frumos C. Nicolae 
(Dinamo), concurent care pu
tea clștiga, după părerea noas
tră, alergarea seniorilor dacă 
n-ar fi fost stopat de o pană 
de cauciuc. De asemenea, a-au 
evidențiat C. Petcu (Olimpia), 
P. Mltu (Dinamo) șl V. Stoian 
(Olimpia). Clasamente, începă
tori s 1. V. Stoian, 1 Cr. Nan 
(Olimpia), 8. R. Alexe ------
2) ; juniori 
(Stlrom), 2. 
pla), 3. C.
2) ; juniori
2 Z. Lflrincz, 3. B. Mîtrache 
(C.S.Ș. 1) ; seniori : 1. P. Mita 
2, A. Antal, 3. V. Gocan, 4. C. 
Paraschiv (Dinamo), 6. M. 
Prună (Dlnamo).

mici : 1. M. 
D. Pădure 
Dumitrescu 
mari : 1. C.

(C.S.Ș. 
Mlnea 
(Ollm- 
(C.S.S. 
Petcu,

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

DIVIZIA „A" DE BASCHET MASCULII/
SIBIU, TZ (prin telefon). In 

Sala sporturilor din localitate 
a început cel de al doilea tur
neu din cadrul campionatului 
național de baschet masculin, 
în prima zi am asistat la me
ciuri extrem de echilibrate, 
Învingătoarele fiind stabilite in 
ultimele secunde.

DINAMO ORADEA — 
I.M.U.A.S. BAIA MARE 86—81 
(2Î-44, 73—73). Partidă de ma
re angajament, In care băimă- 
renii s-au aflat la conducere 
Încă din start, uneori la dife
rențe apreciabile. La pauză : 
44—29. La reluare, sportivii de 
la I.M.U.A.S. resimt eforturile 
depuse șl orădenii Încep să 
refacă din handicap, iar in 
min. 34 obțin egalarea: 59—59. 
In continuare, meciul a fost pe 
muchie de cuțit, fiecare echi
pă conducted pe rînd, dar nu 
la diferențe decisive. în min. 
38, din nou egalitate : 67—67, 
iar la final 73—73. Deci, pre
lungiri. Băimărenil s-au des
prins din nou la 2 coșuri, care 
păreau hotăritoare te stabili
rea victoriei, dar dinamovițtli,

mai buni sub panouri, au re
cuperat și au realizat o vic
torie aplaudată. Au marcat : 
Gellert 38, Ilie 20, Szabo 14, 
Nagy 10, Kosa și Antohl cite 
2 pentru învingători, respectiv 
Florea 21, D. Dumitru 17, loan 
14, Mureșan 13, Mara 10, Cio
can 6. Au condus bine FI. Ba- 
Ioșescu și M. Dimancea.

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — CJ8.U. BRAȘOV 
83—62 (34—29). Meci in care 
oricare dintre formații putea 
dștiga. Pină la urmă, succesul 
a revenit, la limită, clujenilor, 
după o Întrecere palpitantă. Au 
înscris : Mathe 20, Herbert 18, 
Tril 11, Rotaru 8, Barna 6, 
respectiv Moraru 20, Tecău 15, 
Flaundra 15, Krizbay 10, Bene- 
dek 2. Au arbitrat A. Gnță și 
A. Niculescu.

I.C.E.D. — POLITEHNICA 
IAȘI 95—76 (42—39), FARUL 
— POLITEHNICA BUC. 93—83 
(47—38), C.S.U. SIBIU — DI
NAMO BUC. TI—«3 (34—64),
STEAUA — RAPID 82—62 
(96—29).

Iile IONESCU-coresp.

O situație stîrnind nedume
riri te rîndul celor care solici
tă unui club specializat o a- 
numită ținută șl valoare: cum 
este posibil ca R.C. Sportul 
studențesc să se afle pe ulti
mul loc in clasamentul Diviziei 
»A“, după 7 etape ? Două ega
lități și cinci eșecuri — iată 
bilanțul XV-lui universitar 
bucureștean la ora Întreruperii 
campionatului șl la jumătatea 
turului. Un bilanț cum n-a mai 
avut niciodată această forma
ție de cînd a căpătat statut de 
club de rugby 1

O analiză riguroasă, inițiată 
de factori din conducerea 
U.A.S.C.R. și a Institutului de 
construcții — pe lîngă care ac
tivează R. C. Sportul studen
țesc — a scos la iveală neajun
surile principale care au deter
minat rezultate cu mult sub 
potențialul real al lotului, foar
te tinăr, cuprinzind numeroase 
elemente susceptibile de a face 
parte din echipele reprezenta
tive (Gurămarc, Gheorghiosu, 
Stanciu, Cojocaru, Preda, Co
vaci) sau să intre în compo
nența primelor trei formații 
ale Diviziei „A“. Pare cu atît 
mai ciudat ca o asemenea e- 
chipă să nu fie in măsură să 
își valorifice cel puțin avanta
jul jocurilor susținute acasă, 
pe teren propriu, te fața unui 
public cald, generos.

O sinteză a opiniilor expri
mate de jucători, antrenori, de 
alți factori din conducerea clu
bului evidențiază ca primă 
cauză a insucceselor in lanț 
ale acestei echipe PREGĂTI
REA SUPERFICIALĂ, sporadi
că, pc care a efectuat-o in a- 
eest început de campionat. 
Pentru că este o aberație să 
iți propui un loc printre pri
mele 6 formații ale Diviziei 
„A“ in condițiile în care JU
CĂTORII NU SINT PRE- 
ZENȚI DECÎT LA 2—3 AN
TRENAMENTE PE SĂPTĂMÎ- 
NĂ (celelalte echipe din pri
mul eșalon participind la re
uniuni zilnice de pregătire!), 
dar șj atunci pe compartimen
te, deoarece nu toți rugbyștii 
vin la aceeași oră. Cu alte cu
vinte, NICIODATĂ R. C. 
SPORTUL STUDENȚESC NU 
S-A PUTUT REUNI MĂCAR 
LA UN SINGUR ANTRENA
MENT DE OMOGENIZARE I

Acestui neajuns de fond i s-a 
asociat un altul, la fel de im
portant : ABSENȚA UNEI
CONCEPȚII UNITARE iu pro
cesul de antrenament, ca ur
mare a faptului că la XV-le 
studențesc bucureșlcan activea
ză, oficial, doi antrenori, Al. 
Atanasiu si D. Mihalaclie, și 
un vicepreședinte de club, A. 
Hariton, jucător al echipei, cu 
veleități de tehnician, mani
festate uneori peste eapul ce
lor care aveau de drept obli
gația de a răspunde de pre
gătirea echipei.

Pe acest fundal s-a ivit, in 
timpul jocurilor oficiale, o al
tă carență : nu căpitanul de e- 
ehlpă a fost cel eare, de regu
lă, ar fl trebuit 
drapelul** echipei 
studențesc vizavi 
antrenorii, aflați 
uneori in teren, __  ,_____ _
ÎNCÂLCIND astfel o dispozi
ție a conducerii clubului ! De 
aici, cum lesne se poate intui, 
o derută (harababură) intre 
jucători, cu efecte negative in 
ceea ce privește prestația lor.

Pentru a readuce echipa pe 
linia de plutire s-a hotărit nu
mirea prof. Nicolae Pădureanu, 
membru al Biroului clubului, 
in calitate de antrcnor-coordo- 
nator, care — împreună cu Al. 
Atanasiu și D. Mihaiache — va 
asigura pregătirea lotului. O 
soluție, după părerea noastră, 
inspirată, cunoscută fiind ca
pacitatea organizatorică și ex
periența prof. Pădureanu. Dar, 
dincolo de această formulă 
nouă, important este ea jucă
torii să manifeste in teren mai 
mult spirit de dăruire fată de 
culorile clubului, Iar antreno
rii — care nu vor mai juca — 
un plus de responsabilitate șl 
exigență. Altfel, redresarea e- 
chipel va rămîne un simplu 
deziderat fără acoperire, ceea 
ee desigur nimeni nu dorește.

Tiberiu STAMA

CONCURSUL NAȚIONAL
DE ZBOR IN

ULTIMELE INTÎLNIRI
ALE DIVIZIEI

DE TENIS
de 
de

țț
Continuă întrecerile Diviziei 

tenis, In aceste zile neașteptat 
călduroase terenurile din parcul
Progresul și de la Tenis Club 
București fiind vizitate de nume
roși iubitori al „sportului alb', 
dornici să vadă ultimele secven
țe ale sezonului in aer liber. 
Unele tntilnlri au Justificat In
teresul de care aminteam. Par
tida dintre U.T. Arad șl Poli
tehnica Cluj-Napoca ’
Încheiată cu rezultatul 
oferit cîteva meciuri 
Rodlca Gheorghe, una 
tentatele eleve ale 
Ernest Takacs, a dispus tn trei 
seturi, cu 6—4, 4—6, 6—0, de Lu
minița Pop. Celelalte rezultate : 
Dorina Brăștln — Luminița Să- 
lă.ian 2—6, 2—6. Rodlca Micu — 
Vera Pura 4—6 2—6, Daniela
Groza — Andrea Csulak 6—4, 
6—4, Brăștln, Gheorghe — Pop, 
Pura 8—6. 6—2, Mien, Groza — 
Sălăjan, Csulak 4—6, 2—6. Intr-o 
altă dispută feminină, studentele 
clujence tntrecuseră, fără difi
cultăți, cu 5—1, pe tenismanele 
de la Dacia Galați.

Clteva rezultate din concursul 
masculin: Dinamo Brașov — Con
structorul feroviar București 8—1, 
Politehnica Cluj-Nap'na — Sănă
tatea Oradea 6—3.

A început meciul dintre forma
țiile masculine Dlnamo Brașov 
șl Progresul București. Chiar 
după prima partidă s-a Înregis
trat o surpriză, brașoveanul Oc
tavian Vîlcioiu cedînd cu 4—6, 
3—6 In fața lui Cristian Moroșan 
(Progresul). Tn aceeași dispută, 
Toma Bogdan a dispus cu 6—3, 
6—1 de Bozdog.

Programul ultimelor două zile. 
Simbătă: Dinamo București — 
Dlnamo Brașov (m), Steaua — 
Constr. ferov. (m), Dinamo Bucu
rești — steaua (f). Politehnica 
București — U.T.A. (f) — la
Progresul; Progresul — Sănătatea 
(m). Politehnica CIuj-Napoca — 
Cuprom (m). Progresul — Dacia 
(f). Politehnica Cluj-Napoca —
T. C.B. (f) — la T.C.B. Duminică: 
Steaua — Dinamo București (m 
— derby-ul tntrecerli), Dlnamo 
Brașov — Sănătatea (m), Dlna
mo București — Politehnica 
București (f), Steaua — Dacia 
(f) — la Progresul; Progresul — 
Politehnica Cluj-Napoca (m). 
Constr. ferov. — Cuprom (m),
U. T.A. — T.C.B. (f). Progresul — 
Politehnica Cluj-Napoca (f). Me
ciurile Încep zilnic la ora ».

(feminin), 
de 3—3, a 
atractive, 

dintre ta- 
antrenorulul

Ion GAVRILESCU

ETAPA A 7-a ÎN CAMPIONATUL DE VOLEI (f)
Duminică, la cea da a 7-a eta

pă a campionatului feminin de 
volei «int programate I partide 
(cea dintre Farul șl „U** Cluj- 
Napoca fiind amlnatt din motive 
obiective). O etapă la oare, din
tre echipele vizitatoare, doar 
C.S.M. Libertatea Sibiu ar putea 
emite pretenții la victorie, avlnd 
in vedere dificultățile de efec
tiv pe care le are acum adversa
ra sa, Rapid, ultima clasată (fă
ră vreun med dștlgat după 6 
etape !). Pe plan calitativ, mal 
interesante se anunță jocurile 
din București (cel dintre cam
pioane și constănțencele de la

Chlmpex) fi Iași (derby-ul mol
dovean) .

lat» cum ie prezinți elaiamen- 
tui Înaintea etapei a T-a:

ETAPEI

1. DINAMO • 6 • 18: 4 12
2- 3. CSM Libertatea • < a 13: 8 io

Farul 8 4 1 13: 8 10
4. Flacăra roșie 8 4 1 14: 8 10
8. Chlmpex 8 4 3 14:10 10
ș. Penicilina 8 3 3 12:10 9
7. Știința 8 3 3 11:10 9
8. Universitatea 8 3 3 10:13 9

t-18. Calculatorul 8 2 4 9:14 8
C.S.U. Oțelul 8 14 9:14 8

11. Maratex 115 9:16 7
12. Rap’d 8 0 8 2:18 6

PROGRAMUL

București:

Iași :
Galați :

DINAMO — CHIMPEX
(sala Dinamo, ora 10)

FLACĂRA ROȘIE — MARATEX
(sala Lio Ind. M.I.U., ora 10) _ 

RAPID '
(sala Rapid,

PENICILINA
C.S.U. OTELUL

CONSTANTA

BAIA MARE

— C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
ora 10)

— ȘTIINȚA BACĂU
— CALCULATORUL BUC.

CHIMPEX CONSTANȚA - FEROGLOBUS BUDAPESTA 3-0

La Constanța s-a disputat 
partida internațională amicală 
dintre formațiile feminine de 
volei Chlmpex din localitate 
și Feroglobua din Budapesta 
(divizia secundă a Ungariei). 
Constănțencele au dștlgat cu 
3—0 (5, 11, 1), oaspetele ser
vind o replică mai puternică 
doar In setul II, cînd au con-

dus cu 9—7. S-au remarcat de 
la Chlmpex, care a rulat între
gul lot, Liliana Văduva șl E- 
mllia Mănăilă, iar de la oas
pete Zanatka Gabornă șl Sa- 
vay Zoltannă. (Ch. GOLDEN
BERG, coresp.).
• în meci restant : I.C.M. 

Caransebeș — Steaua II (B.m.) 
3—1.

Alergarea principală a 
„Premiul Aprantiilor", In care ae 
vor Întrece tinerele talente (vi
itorii antrenori), are o alcătuire 
atractivă cu participarea unor e- 
lemente valoroase pe distanța de 
2100 m, Intr-un handicap alcă
tuit judicios șl care va da dștig 
de cauză celui mal talentat din
tre conducători. Un alt element 
de atracție H constituie partici
parea lui Perjar, campionul tur- 
fulul, care acordă avantaje ce 
merg plnă la 170 m unor eon- 
curențl valoroși, un handicap În
deajuns de mare, spre a-1 obliga 
la un efort deosebit pe fiul lui 
Talion pentru a obține victoria. 
De asemenea pariul austriac are 
o miză de Începere de 14.649 lei.

In reuniunea de joi, cele două 
probe principale ale zilei au re-

DUMINICĂ, SE ALEARGĂ 
venit formației C. Solcan, care 
cu Sabot șl Sabău (doi frați) * 
reușit să obțină victoriile In 
două sosiri spectaculoase (cite 
4—5 concurențl Ia sosire) și cu 
cote tentante pentru orice pa
rlor — ordinea triplă cu Sabău 
avlnd o cotă de pește 7000 lei. 
Au mal dștlgat: Respect cu T. 
Marinescu In sulky, după o fru
moasă cursă de așteptare. Jder, 
condus de tînărul V. Popa cu 
mult aplomb. Ruleta, beneficiind 
de greșelile adversarilor el, Jert
fa, adusă de M. Dumitru la 
atac, la momentul decisiv, șl Sul- 
taș, la a doua victorie consecu
tivă, arătlnd o formă șl o do- 
dlltate perfecte. Din alergările 
de joi, am constatat eficiența mă
surilor disciplinare luate de con
ducerea Centrului republican de 
creștere a calului de rasă.

să tic „pori- 
R.C. Sportul 

de arbitri, ei 
pe margine ți 
ca... jucitori,

CURENȚI ONDULATORI
Incepînd de luni, aerodromul 

Aeroclubului de planorism de 
la Sinpetru (Brașov) găzduieș
te ultima acțiune de anvergură 
a sezonului sportiv aeronautic, 
concursul național de zbor in 
curenți ondulatori.

Cu specific propriu, această 
întrecere este destinată cîști- 
gurilor de înălțime și. pe linia 
bunelor rezultate obținute de 
sportivii zborului fără motor 
în acest an, este de așteptat ca 
unii dintre ei să-si adauge la 
„Insigna de aur F.A.T.** și dia
mantul pentru înălțime.
• In aceste zile, la Ploiești, 

se desfășoară primul curs de 
acrobație aeriană ’a zborul fă
ră motor. Această premieră are 
in vedere o inițiativă a Fede
rației aeronautice internaționa
le, care preconizează pentru 
sezoaneie viitoare disputarea 
unor campionate europene si 
mondiale de acrobație cu pla
norul, iar măsura luată de că
tre Federația aeronautică ro
mână de a pregăti din vreme 
sportivi apți să ne reprezinte 
cu succes in aceste competiții 
este mai mult decît salutară.

SELECȚIE LA TIR
Secția de tir a I.E.F.S. organi

zează In perioada 25 octombrie — 
6 noiembrie întreceri (pușcă, pis
tol) tn vederea selecției, după 
următorul program : luni,
miercuri, sîmbătă Intre orele 8—12 
șl marți, joi, vineri intre orele 
13—16. Se pot prezenta elevi și 
eleve născuți tn anl^ 1966—69.

ASTAZI Șl Ml INE, 0 NOUĂ ETAPĂ
ÎN CAMPIONATUL DE TENIS DE MASĂ
Astăzl și inline se vor des

figura partidele din etapa a 
HI-a a returului Diviziei „A“ 
de tenis de masă, in competi
ție figurlnd și partide din pri
ma grupă valorică. Iată pro
gramul complet:

MASCULIN: Universitatea II 
Craiova — Universitatea I 
Craiova (gr. D, A.S.A. Munte
nia Buzău — C.S.M. Buzău, 
Voința Satu Mare — Mecanică 
fină București, STIROM Bucu
rești — Sticla C.S.Ș. Bistrița, 
Constructorul Tg. Mureș — 
C.S.Ș. Od. Secuiesc (gr. II).

FEMININ : C.F.R.-C.8.Ș. Pe
troșani — Progresul București, 
C.8. Arad II — FAIMAR Baia 
Mare (gr. I), MEFMC Bucu
rești — C.S. Rm. Vilcea, C.S.M. 
Buzău — Constructorul Tg. 
Mureș, înfrățirea Tg. Mureș 
— C.S.Ș. nr. 1 București

Progresul București 
CIuj-Napoca (m) și 
I — Spartac Bucu-

Partidele
— C.S.M.
C.S. Arad
rești (f) au fost amjnate pen
tru 30—31 octombrie, respectiv 
4—7 noiembrie.

MOTOCICLIȘTII BUCUREȘTEN! IȘI DESEMNEAZĂ
CAMPIONII LA INDEMINARE

Campionatul municipal de 
Indemînare, rezervat motoci- 
cllștilor legitimați și nelegiti
mați, din Capitală, a ajuns la 
etapa finală (a 6-a). Ultimele 
Întreceri vor avea loc astăzi,

pe poligonul 
Șulea. In pro- 
clase pentru

de Ia ora 14, 
I.T.B. din Bd.
gram figurează 
seniori și juniori, precum și o 
probă pentru copii între 5 și 
7 ani pe mini-minimotorete.

ADMINISTRAȚIA DE STAI 1OIO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI — ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE ! • De Îs 
agențiile Loto-Pronosport se mai 
pot procura doar astăzi bilete 
cu numerele preferate de dv. 
pentru tragerea Loto 2 de du
minică 24 octombrie 1982 —
prilej de noi cîștlguri in auto
turisme „Dacia 1300“ și mari 
sume de bani, care răsplătesc 
cu regularitate perseverența și 
inspirația a tot mal numeroși

„PREMIUL APRANTIILOR"
REZULTATE TEHNICE: Cursa 

li 1. Respect (Marinescu) 1:41,1,
2. Sorin. Cota: clșt. 1,40, ord. 5.
Cursa a II-a: 1. Jertfa (Dumitru 
M) 1:42,2, 2. Karting, 3. Ogor. 
Cota: clșt. 3, ord. 5, ev. 30, ord. 
triplă 717 lei. Cursa a lll-a: 1. 
Suitaș (Popescu) 1:31,6, 2. Sugiuc. 
Cota: clșt. 2,40, ord. Închisă, ev. 
13, triplu 1—2—3 320 lei. Cursa a ' - -. ... ..
Lazăr, 
1,60, 
7.103 lei. Cursa 
(I.G.
cîșt. 1,60, 
3—4—5, 154 lei. 
Sabot (Solcan) . .
3. Dirijor. Cota: clșt. 3, ord. În
chisă, ord. triplă 519 lei, ev. 11, 
Cursa a VII-a: 1. Jder (Popa V.), 
2. Văsălle. Cota: clșt. 8, ord. 88, 
ev. 33, triplu 5—6—7 165 lei.

A. MOSCU

participanți la acest sistem de 
joc simplu și avantajos. (Tra
gerea va avea loc incepînd de 
la orele 16 în sala clubului 
sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovici nr. 
42 ; numerele cîștigătoare vor 
fi transmise Ia televiziune și 
radio în cursul serii) © Astăzi 
este, de asemenea, ultima zi 
de depunere a buletinelor de 
participare la atractivul con
curg Pronosport de mîine, care 
cuprinde partide din campio
natele divizionare A și B ale 
Italiei. FIECARE VARIANTĂ 
JUCATA — O POSIBILITATE 
DE A VA NUMĂRĂ MlINE 
PRINTRE MARII CÎȘTIGĂ- 
TORI LA SISTEMUL DE JOC 
PREFERAT!

IV-a:
3. 

ord.

1. Sabău (Marclu), 
Frenetica. Cota: 
16, ev. 13,. ord. 

a V-a: 1.
2. Suvan. 
16, ev. 7, 
Cursa a Vl-a: 
1:30,6, 2. Herlea,

Nlcolale), 
ord.

2. 
cîșt. 

triplă 
Ruleta 
Cota: 
triplu

1.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO A AUTOTU
RISMELOR DIN 22 OCTOMBRIE. 
Faza I extragerea I: 51 9 72 8 
*' 33 52 32 74; extragerea a IT-a: 

57 49 1 15 31 42 96 62: Faza 
II-a, extragerea a lll-a: 65 22 
2 56. Fond total de cîștlguri 

pentru faza I, 1.321.436 lei din 
care 476.689 lei, report la cate
goria 1.

81
56 
a
52
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In C.C.E. la tenis de masă PARTICIPARE RÎCORD

ECHIPA FEMININA C. S. ARAD
LA OLIMPIADA DE ȘAH

LA ANKARA A ÎNCEPUT

A DEBUTAT VICTORIOASA
ARAD, 22 (prin telefon). For- 

matția feminină C.S. Arad a de
butat cu o victorie în noua edi
ție a prestigioasei competiții in- 
tercluburi „Cupa campionilor eu
ropeni", întrecere ajunsă la cea 
de a 20-a ediție. Elevele antre- 

care 
dată

au

de la primele scntmburi, iar sco
rul pe seturi reflectă diferența 
valorică dintre cele două com
petitoare.

norului Emil Procopecz, 
s-au numărat de fiecare 
printre favoritele întrecerii, 
întîlnit pe campioana Portugaliei, 
echipa Cluboe Desportivo „Paco 
de Arcos", în turul al doilea al 
competiției. Fetele noastre au 
cîștigat cu 5—0, la capătul unei 
evoluții sigure, ele fiind superi
oare pe toate planurile mai pu
țin experimentatelor jucătoare 
portugheze. Avîndu-le la „pupi
tru" pe Eva Ferenczi, Magdalena 
Leszay și Gabriela Kadar, echipa 
C.S. Arad și-a impus jocul încă

REZULTATE : Magdalena Les
zay — Marla Alecsandra 2—0 (5,
9), Eva Ferenczi — Olga Meneses 
2—0 (12, 18), Gabriela Kadar — 
Odette Cardoso 2—0 (8, 7), Eva 
Ferenczi — Maria Alecsandra 2—0 
(7, 7), Magdalena Leszay —
Odette Cardoso 2—0 (13, 12).

I. IOANA — coresp.
9 Astăzi, la Budapesta, echipa 

masculină C.S.M. Cluj-Napoca 
întîlnește în turul doi al C.C.E. 
formația Spartakus. Au făcut de
plasarea Doboși, Borca, Meszaroș 
șl Nagy, conduși de antrenorul 
F. Paneth.

HOCHEIȘTII REIAU ASTĂZI ÎNTRECEREA
în desfășurarea întrecerii din 

cadrul primului eșalon valoric 
al campionatului de hochei pe 
gheață, ieri a fost zi de odih
nă, mai mult decît Binevenită 
pentru componențil celor 4 e- 
chipe angrenate în disputa 
pentru stabilirea campioanei 
țării, dar și pentru pasionațll 
spectatori din Gheorgheni, care 
realmente au simțit nevoia u- . 
nei scurte pauze de refacere ’ 
a... forțelor galeriei I

în programul ultimelor etape 
figurează următoarele partide : 
sîmbătă : Steaua — Dunărea 
Galați, Dinamo — S.C. Mier
curea Ciuc ; duminică : S.G.
Miercurea Ciuc — Dunărea, 
Dinamo — Steaua. înaintea a-

cestbr partide, clasamentul 
competiției se prezintă astfel :
1.
1.
3.
4.

16 12 2
16 8 3
16 8 2
16 0 0

1 104- 43 27
5 75- 57 19
6 69- 62 18

16 43-129 0 
tur, găz-

Actuala ediție a Olimpiadei 
de șah, programată între 
octombrie și 17 noiembrie 
Lucerna (Elveția), pare sortită 
să bată toate recordurile In 
materie de participare la com
petiția șahistă supremă. Și-au 
anunțat prezența în turneul 
masculin un număr de 95 e- 
chipe naționale, iar în cel fe
minin alte 56 reprezentative. 
La ultima Olimpiadă, care s-a 
desfășurat în 
luaseră parte 
42 echipe.

Afișul marii 
completat, de 
nume sonore, 
deținătoarea trofeului, va 
vea tn componență pe cam
pionul mondial Anatoli Kar
pov, alături de marii maeștri 
G. Kasparov, A. Beliavski, B. 
Spasski, M. Tal, T. Petrosian, 
V. Smîslov și E. Gheiler. In 
formația Ungariei, clasată a 
doua la ultima ediție și fostă 
campioană olimpică, vor juca 
marii maeștri L. Portisch, Z. 
Ribli, G. Sax, J. Pinter șl A. 
Adorjan.

30 
la

1980 în Malta,
82 și, respectiv,

întreceri va fi 
asemenea, cu 

Echipa U.R.S.S., 
a-

s.c.

STEAUA 
S.C.M. Ciuo 
Dinamo 
Dunărea 
întrecerile acestui 

duite de excelentul patinoar 
din Gheorgheni, au menținut 
diferența de 12 puncte dintre 
hocheiștil steliști și cei de la 
Sport-clubul din Miercurea 
Ciuc, dar au mărit-o pe cea 
dintre ei șl dinamoviști. Așa 
cum se desfășoară campiona
tul, cu fiecare nouă etapă 
Steaua se apropie cu ho*irîre 
de cucerirea titlului național, 
de fapt, de păstrarea lui In 
continuare...

★
în turneul preten- 
titlul mondial de

CAMPIONATUL NATIONAL

— „Lupta 
denților la 
șah se va da cu precădere in
tre tinerii mari maeștri* — a 
declarat marele maestru sovie
tic Gări Kasparov într-un re
cent interviu apărut în ziarul 
„Komsomolskaia Pravda".

Kasparov a spus că în cele 
trei turnee inter-zonale repre
zentanții „noului val* s-au a- 
flat în cea mai bună 
comparativ cu marii 
din vechea generație, 
rindu-se la „interzonalul* 
la Moscova, Kasparov a apre
ciat că principalii săi- adver
sari au fost Beliavski și sue
dezul Ulf Andersson.

formă, 
maeștri 

Refe- 
do

BALCANIADA DE HALTERE
In prima zi a întrecerilor, sportivii români au ocupat locurile 

secunde la categoriile muscâ și cocoș
ANKARA, 22 (prin telefon). 

Vineri a Început In capitala Tur
dei Balcaniada de haltere pen
tru seniori, ediția a XIII-a, la 
care partldpâ reprezentativele 
Albaniei, Bulgariei, Greciei, Iu
goslaviei, Bomânlel șl Turciei, 
întrecerile, care se desfășoară In 
sala Yasar Dogan, au fost prece
date de lucrările conferinței bal
canice, care, printre altele, a 
hotărlt ca ediția viitoare a com
petiției aă albă loc la Atena,

Misiunea halterofililor noștri 
este deosebit de dificilă, deoarece 
Bulgaria a prezentat o echipă 
foarte puternică, din care nu lip
sesc campioni ollmpld șl mon
diali. La primele două categorii 
de greutate, muscă șl cocoș, dis
putele au fost dominate de cel 
doi concurențl bulgari, care, tn 
special la cea mal mică catego
rie, au dominat cu autoritate. 
Sportivii noștri s-au prezentat 
mulțumitor, mal ales Mobln Șelc 
— care șl-a egalat recordul per
sonal — șl Pavel Petre, clasați 
pe locul secund. Cel de-al trei
lea halterofil român care a evo-

luat în prima zi. Gheorghe Mat
tei, a concurat sub posibilități, 
nereușind să obțină un rezultat 
da peste 250 kg La totalul celor 
două stiluri ( Ieși el are la ac
tiv un valoros 257 kg, cu cara 
ar fi cîștigat locul întîl la total).

REZULTATE TEHNICE — cate
goria muscă (52 kg) : 1. Jena Sa
randaliev (Bulgaria) 242,5 kg, x 
Mobin Șeic (România) 217,5 kg,

H. Agron (Albania) 215 kg j 
.smuls" : 1. Sarandaliev 102,5 kg, 

kg, 3. D. Erdogan 
kg : „aruncat" : 1.
140 kg, 2. Agron 125 
120 kg. Categoria co- 
; 1. Hasan Hasanov

3.
,,!
3. Șeio 97,5 
(Turcia) 90 
Sarandaliev 
kg, 3. Șelc 
coș (56 kg) .
(Bulgaria) 252,5 kg, 2. Pavel Pe
tre (România) 247,5 kg, 3. Gheor- 
ghe Mattel (România) 245 
„smuls” î 1. Hasanov 110 kg, 
Mattei 107,5 ’ - - ■ — -
„aruncat” : 
2. Petre 140

întrecerile 
se Încheie

kg ;
2»

kg, 3. Petre 105 kg j 
1. Hasanov 142,5 kg, 
kg, 3. Maftel 137,5 kg.
continuă sîmbătă și 

duminică seara.

Ion OCHSENFELD

PHEGĂTiniLE JOCURILOR SPORTIVE ASIATICE
DELIII, (Agerpres). — La 

Delhi a avut loc festivitatea 
de inaugurare a unui nou sta
dion de fotbal, cel mal mare 
din India, cu o capacitate de 
75 000 de locuri. Noua arenă, 
ce va găzdui ceremoniile de 
deschidere și de Închidere ale

Jocurilor sportive asiatice (19 
noiembrie — 4 decembrie),
precum și întrecerile atletice 
și finala turneului de fotbal 
poartă numele fostului pre
ședinte al Indiei.- Jawaharlal 
Nehru.
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titlul de 
a țării 
pregătită 
naționa- 

impus cu 
dedt 

execu-

coardă 9,85 ; panglică 
măciuci 9,60. O fru- 
’impresie a lăsat și 
Tănase, mai ales la 

și măciuci, ea fiind 
gimnastă fără ratări 
concurs.

„CUPA ROMÂNIEI" LA SPADA

pan- 
avind 

nu i-a 
lideră. 

In-

(Urmare din pag. 1) --------------- ---------------------------  
iestrie, realizînd un aplaudat 
succes.

Xn disputa pentru 
campioana absolctă 
Doina Stăiculescu, 
de fosta campioană 
lă Maria Gircă, s-a
mai multă siguranță 
se anticipa. Doina a 
tat cu multă ușurință și de
zinvoltură dificilele sale exer
ciții la cerc, coardă Și 
glică, doar la măciuci 
o ratare care, însă, 
afectat poziția de
Oricum ea ne dă -multă 
credere pentru apropiatele
campionate europene unde 
sperăm să repete succesele
obținute la ultimele 
ceri internaționale. Iată 
tele cu care a cîștigat titlul 
noua campioană a țării ; cerc

9,75; 
9,70; 
moașă 
Mihaela
panglică 
singura 
in acest

CLASAMENTE : individual
compui : 1. Doina Stăicu
lescu (Flacăra roșie Buc) 
38,90 — campioană națională 
2. Mihaela T ase (Brașovia) 

3. Dorina Cordoț 
Buc) 38,45, 4. Adriana 
(CSȘ 1 Bala Mare) 
Ioana Tatu (Brașovia) 
Dana Stănescu (Bra- 
35,85 ; echipe : 1.

(Urmare din pag. I)

1.

Intre- 
no-

38,55, 
(CSȘ 2 
Rednic
37,45. 5. 
36,15, 6.
șovia)
CSȘ I Brașovia 110,80 — cam
pioană națională, 2. CSȘ 1 
Constanța 104,10. 3. CSȘ Plo
iești 100,80, 4. CSȘ Brașovia 
II 92,70 ; ansambluri ; 1.
CSȘ Tg. Mureș 17,40, 2. CSȘ 
Piatra Neamț 17,25.

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

Așadar, Brașovul (să ne rea
mintim că în Sala sporturilor 
de aici handbalistele noastre 
au mai urcat pe prima treaptă 
a podiumului „Trofeului Car- 
pați“, cu prilejul celei de a 
XlX-a ediții, in 1979) va fl, de 
marți și pînă joi, locul unui 
„mundialito1*. Sintem convinși 
că întrecerea va trezi interesul 
pe care il merită și sperăm că 
la încheierea ei vom avea pri
lejul să afirmăm că un 
examen oficial, înaintea 
a fost trecut onorabil de 
pa României.

Mîine, in avanpremiera 
feului Carpați", va avea 
întîlnire amicală între echipele 
României șl R. D. Germane, 
găzduită de Sala sporturilor 
din Brașov, începînd de la ora 
11,30. Întîlnirea va fi condusă

prlm 
C.M., 
echi-

de arbitrii cehoslovaci Vaclav 
Formanek și Josef Ambrus. 
După încheierea „Trofeului 
Carpați", in zilele de 30 și 31 
octombrie, ^alte două partide a- 
mîcale: România — U.R.S.S.
Ele vor fi găzduite tot de Sala 
sporturilor din Brașov și vor 
începe la ora 17. Arbitri: Milan 
Valcicl și Milau Mitrovici (Iu
goslavia).

• Echipa reprezentativă fe- 
— minină de handbal a Italiei e- 

fectuează, în aceste zile, un 
turneu în țara noastră. La 
București, handbalistele italien
ce vor juca duminică, in sala 
Floreasca, de la ora 10, 
compania divizionarei „B“ 
pid București. Programul ur
mătoarelor două zile: luni — 
cu Confecția București (sala 
Floreasca, de la ora 17), iar 
marți — cu Progresul Bucu
rești (sala Progresul, de la ora 
16,30).’

țH. Ceea ce, oricum, trebuie să 
dea de gtndit celor in cauză, 
sportivi sl antrenori.

Dintre cel 55 de spadasini In- 
trațl vineri dimineața pe planșele 
sălii Floreasca din Capitală, s-au 
calificat direct In finala de 8 
I. Popa, F. Nicolae, C. Bărăgan 
(toți de la Steaua) șl A. Pon- 
gracz (C.S.U. Tg. Mureș), • tar 
din recalificări A. colclșcâ (Pro
gresul), L. Angelescu (I.E.F.S.), 
O. Zldaru (Steaua), D. CImpeanu 
(C.S.U. Tg. M.). In primei» a- 
salturi din finală s-au tnregta- 
trat rezultatele : I. Popa — Col- 
cișcă 10—5, Clmpcanu — Nicolae 
10—7, Pongracz — Zldaru 12—11, 
Bărăgan — Angelescu 12—11, ul
timele două decise tn „prelun
giri”, dovedind echilibrul exis
tent. In semifinale : Popa — 
CImpeanu 10—4 și Bărăgan — 
Pongracz 11—9, scrlmeril de la 
Steaua lmpuntndu-se, deci, pen
tru locurile 1—2, Lăslnd adver
sarilor de la Tg. Mureș doar 
șansa „bronzului”. Șl pentru ca 
„veteranii” să-șl onoreze pină 
în final cartea de vizită, Costlcâ 
Bărăgan a intrat In posesia tro
feului, lntreclndu-l pe L Popa 
cu 12—11, Iar Anton Pongracz pe 

Dorel CImpeanu cu 12—10, pen
tru locurile 3—4.

Ari șl mîine, ultima etapă a 
Diviziilor „A” șl „B" la spadă.

lw

9
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• Comisia de specialitate 
U.E.F.A. a stabilit arbitrii meciu
rilor din cadrul CE. Partida Ita- 
11» — România (4 decembrie) va 
tc condusă de o brigadă franceză 
avlndu-1 la centru pe Konrath, 
iar Inttlnlrea Italia — Cehoslova
cia (13 noiembrie) de olandezul 
Charles Corver. Dintre cavalerii 
fluierului din România a fost 
delegat loan Igna la meciul Tur
da — Albania (27 octombrie).
• Arătam Ieri eă meciul Gre

cia — Anglia din cadrul cam
pionatului european urma a avea

ATLETISM o
Ovett, accidentat 
parte a acestui 
luat pregătirile 
1983 principalele 
sînt: campionatul ______
cros (! ?), în martie, la Gateshead 
și campionatele mondiale pe 
pistă, tn august, la Helsinki • 
Meciul de la Sydney, dintre e- 
chipele masculine ale Australiei 
și Angliei a revenit oaspeților 
cu 93—61. Moorcroft a cîștigat o 
milă în 3:59,76 iar Cram a învins 
la 3000 m în 8:01,74 9 Duminică 
are loc tradiționalul concurs de 
maraton la New York (a 13-a 
ediție) la care șl-au anunțat par
ticiparea 16 422 de alergători din 
65 de țări.

BOX 0 Francezul Lucien Ro- 
driguez. campion european la 
cat. grea, a obținut miercuri sea
ra, la Paris, o categorică victo
rie la puncte în meciul (10 re

Englezul Steve 
cea mal mar» 
sezon șl-a re- 

anunțtnd că In 
sale obiective 

mondial de

0 NOUĂ EDIȚIE ÎN CUPA F.I.R.A.
Deși centenar (în toate țările care alcătuiesc Marea Britanic, 

la noi în România a trecut de 80 de ani), rugbyul, paradoxal, 
nu a avut mult timp o competiție gen campionat. Abia în 1911 
pornește o întrecere, care va fl cunoscută sub numele de 
Turneul celor 5 națiuni, la ea luînd parte echipele Angliei, 
Scoției, Irlandei, Țării Galilor șl Franței, citate în ordinea în
ființării federațiilor naționale. Dar despre o adevărată întrecere 
la nivel continental nu poate fl vorba decît, cu bunăvoință, 
din 1965, dnd F.I.R.A. (Federația internațională de rugby ama
tor, a cărei activitate se desfășoară în paralel cu aceea a lui 
International Board, forul ce coordonează federațiile aparți- 
nînd țărilor din fostul Commonwealth britanic de trei ani 
adăugîndu-li-se si Franța) a lansat așa-numita „Cupă a națiu
nilor", desigur în scopul răspîndlrii rugbyulul pe continentul 
european. La întrecere au luat, la început, parte Franța, Ro
mânia, italia și Cehoslovacia. Rezultatele rugbyștilor noștri nu 
au fost deloc strălucite în această primă ediție 1965/66: 3—8 
cu Franța (Lyon), 9—9 cu Cehoslovacia (Praga) șl 0—3 cu 
Italia (Aquila). Primul succes românesc în întrecerea F.I.R.A. 
datează din ediția 1968/69: 15—14 cu Franța (București), 18—9 
cu Cehoslovacia (Praga), 40—11 cu Polonia (București) șl 6—3 
cu R.F. Germania (Hanovra). De atunci — practic — Cupa 
națiunilor se transformă într-un veritabil campionat european, 
dotat cu „Cupa F.I.R.A." (transmisibilă). Firește, se realizează 
o Importantă „deschidere" spre alte țări, care, una după alta.}1 
se înscriu la întrecere (Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, Ma- I 
roc, Tunisia, Iugoslavia, Suedia șl, important, U.R.S.S.).

Iată anii tn care rugbyștll români au cucerit Cupa F.I.R.A. 5 
șt rezultatei înregistrate de ei: 1974/75 — 15—10 cu Franța) 
(Bucjrești), 16—6 cu Cehoslovacia (Sumperk), 3—3 cu Italh 
(București), 16—12 cu Spania (Madrid.); 1976/77: 38—8 cu Polonia p 
(Nowy Dwor), 15—12 cu Franța (București), 89—0 cu Maroc‘2? 
zv. „ — - • - gg—q cu italia

cu g 
Spania I

de echipa | 
Franța

<z> rn

e

(București), 22—13 cu Spania (Barcelona), 69—0 cu 
(București); 1980/81: 33—0 cu Polonia (Sochaczew),
Franța (București), 35—9 cu Italia (Brăila), 56—6 , 
(Madrid), 18—10 ou U.R.S.S. (Moscova).

In toți ceilalți ani, Cupa F.I.R.A. a fost cîștlgată 
Franței! Iată șl clasamentul ultimei ediții 1981/82: ..
11 p, 2. Italia 9 p, 3. România 8 p (9—17 cu Franța. Narbonne. 
60—18 cu R.F.G., București, 15—11 cu Italia, Rovlgo, 18—3 cu

, 15—0
cu

1.

r   —  , ,  —— — w — — — — . .., — — — . -ț-, — , AU V A. H
U.R.S.S.), 4. R.F.G. 6 p, 5. U.R.S.S. 6 p.

La actuala ediție 1982/83 Iau parte următoarele echipe, Gru-,® 
Pa A: Franța, Italia, România, R.F.G., U.R.S.S., Maroc; Gru-\, 
pa B: Polonia, Spania, Portugalia, Olanda, Suedia; Grupa C: 
Elveția, Belgia, Iugoslavia, Tunisia, Cehoslovacia, Danemarca m 
_________________________ I”
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Loo la Salonic, dar englezii au 
protestat (modificarea orașului 
gazdă n-a fost comunicată cu 30 
de zile înaintea 
că, în cele din 
torii au revenit 
decizii. Intîlnlrea 
brie se va desfășura, totuși, pe 
stadionul Karaiskakis, la Atena. 
Dorința federației elene ca acest 
med să aibă loc la Atena, pe 
stadionul unuia dintre marile 
duburl A.E.K. sau Panathinaikos 
s-a Izbit de refuzul acestora de 
a ridica, potrivit cerințelor -

partidel) astfel 
urmă, organiza- 
asupra acestei 
de la 17 nolem-

TELEX o TELEX 3 TELEX O TELEX O TELEX
prize) susținut cu Italianul Gio
vanni de Luca • Panamezul Hl- 
larlo Zapata, campion mondial 
la cat. seml-muscă (WBA), Iși 
pune titlul In loo tn fața japo
nezului Tadeshl Tomorl. Meciul 
va avea loc la Tokio, la 30 no
iembrie.

HANDBAL o Echipa masculi
nă a U.R.S.S a jucat la Dtlssel- 
dorf cu o selecționată locală șl 
a cîștigat cu 30—19 (16—10) ® La 
Sofia, echipa feminină a R.D. 
Germane a dispus de Bulgaria B 
cu 32—12 (14—7).

HOCHEI 9 După 11 etape tn 
campionatul unional conduce 
T-S.K.A. Moscova cu 21 p, urma
tă de Dtnamo Moscova 19 p șl 
Spartak Moscova 14 p. tn aceas
tă etapă lidera clasamentului a 
surclasat Ijstal JJevsk cu 11—0 I

TENIS • Turneul Internațional 
feminin de la Stuttgart a conti
nuat cu partide din turul II, în 
care s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Tracy Austin (S.U.A.)
— Virginia Ruzici (România) 6—4,
7— 5; Pam Shriver (S.U.A.) — 
Iva Budarova (Cehoslovacia) 6—0, 
6—2; Patricia Medrado (Brazilia)
— Claudia Kohde (R.F. Germa
nia) 6—1, 5—7, 6—3; Helena 
kova (Cehoslovacia) — 
Thompson (S.U.A.) 7—6, 6—4; 
via Hanika (R.F. Germania) 
Joanne Russell (S.U.A.) 4—6,
8— 4 • La Viena, Z_?_____
(S.U.A.) a dispus cu 6—1, 6—4 de 
Adriano Panatta “ " 
Scanlon (S.U.A.) 
1—6, 6—3, 6—4 pe Ille 
(România), iar _L.„ _____
(S.U.A.) a cîștigat cu 6—3, 7—6

su- 
Ann 
Syl-

8—8,
Brian Gottfried

ntal ia), Bill 
1-a întrecut cu 

Năstase 
Stan Smith

partida cu Victor Peed (Para
guay) 0 în primul tur al tur
neului de la Amsterdam, contînd 
pentru „Circuitul WCT", jucăto
rul polonez Wojtek Fibak l -a e- 
llmlnat cu 6—3, 6—1 pe campio
nul argentinian Guillermo Vilas. 
Alte rezultate: Smid (Cehoslova
cia) — Gehring (R.F.G.) 6—2,
8—4; Gunthardt (Elveția) — 
Fromm (S.U.A.) 6—3, 6—1; Ta- 
roezy (Ungaria) — Buehnîng 
(S.U.A.) 3—6, 6—3, 6—4.

VOLEI • In cadrul turneului 
studențesc masculin de la Praga. 
Polonia a învins cu scorul de 
3—1 (14—16, 15—8, 15—5, 15—6)
formația R.D. Germane 9 Tn ca
pitala Iugoslaviei s-s dlsmitat 
meciul amical dintre selecționa
tele feminine ale orașelor Bel
grad șl Varșovia. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 3—1 
(15—10, 15—7, 13—15. 15—1).

U.E.F.A., unele dintre panourile 
publicitare existente pe respecti
vele baze sportive !

9 Creșterea valorică a fotba
liștilor din „Țara fiordurilor" în
cepe să fie tot mal evidentă 1 
după recentul succes al repre
zentativei Norvegiei învingătoare 
(3—1) în partida cu Iugoslavia 
din campionatul european, iată 
că miercuri seara, de data a- 
ceasta însă în meci amical. Nor
vegia a dispus de Olanda cu 
1—0 ! Unicul gol al meciului a 
fost înscris de Jacobsen (min. 75).

9 între 13 șl 17 noiembrie sa 
va desfășura la Monaco cea de 
a 12-a ediție a tradiționalului 
turneu internațional pentru echi
pe de juniori. Vor lua partea 
Argentina Italia, Iugoslavia (gru
pa A) și Franța, Scoția, Spania 
(grupa B).

9 Antrenorul Miguel Munoz a 
selecționat un lot de 16 jucători 
din care urmează a alcătui echi
pa cu care Spania va susține 
partida, de la 27 octombrie, cu 
reprezentativa Islandei, la Mala
ga, în cadrul campionatului eu
ropean. Din lot fac parte doar 
5 dintre jucătorii care au evoluat 
la El Mundial: portarul Arcona- 
da, fundașii Gordillo și Camacho, 
mijlocașul Gallego șl atacantul 
Satrustegul.

9 între 25 și 29 octombrie, ora
șul austriac Lindabrunn va găz
dui cursurile Academiei inter
naționale a Federației interna
ționale de fotbal. Vor fi prezenți 
Joao Havelange, președintele 
F.T.F.A., șl Artemio Franchl, 
președintele U.E.F.A, Printre con
ferențiari v(r figura tehnicieni 
cunoscuți. precum Georges Bou
logne. Nikita Sfrntonian șl Mihm 
Navara.
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