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Azi și miine, etapa a 16-a a Diviziei „A“ de fotbal

STEAUA - UNIVERSITATEA CRAIOVA, MECIUL DE ATRACȚIE
@) F.C. Bihor, alarmată de... ultimele deplasări ale ieșenilor ? 0 Vor obține vilcenii un punct la 
Tirgoviște, ca in primăvară ? 9 Brașovenii știu că au pierdut prea multe puncte acasă, iar Jiul 
a venit cu trei remize de „afară** ® Liderul nu are emoții, deși băcăuanii aleargă mult 0 Den* 
byul subsolului - ultima carte pentru „Poli", dar și pentru „lanternă* 0 Mateianu - Dobriix 
un frumos „duel* la Ploiești 0 La Hunedoara, BolonI contra „fiilor risipitori* ai Corvinului 0

Meci de 1, x, 2, la Scornicești.

PENTRU VIITORUL LUMINOS Âl PÂTUIEI!
Miine, mili 

tățeni al 
vor r~‘‘ 

in fața 
alege în 
consiliile 
orășenești și municipale — pe 
cei mai destoinici și harnici 
dintre gospodari, pe cei mai 
inimoși și pricepuți in treburile 
publice, pe cei cu autentica vo
cație a dăruirii generoase pen
tru binele semenilor lor — pe 
candidații propuși de Frontul 
Democrației și Unității Socia
liste. Ne prezentăm Ia voi cu 
imaginea marilor împliniri în 
viața economico-socială a țării, 
a unei Românii mereu mai în
floritoare, cu sentimentul do
minant al realizărilor remarca
bile obținute, cu deosebire în 
ultimele două decenii, de po
porul român, sub conducerea 
partidului, a secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în ampla operă 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Tn 
această zi a opțiunii nu se poa
te să nu ne gindim Ia marile 
prefaceri care au făcut să în
florească chipul patriei socia
liste, la falnicele obiective eco
nomice, social-cullurale și edi
litare înălțate in ultimii ani, 
rod deopotrivă al hărniciei și 
inteligenței, al abnegației și 
stăruinței, al devotamentului și 
hotărîrii întregului popor de a 
grăbi pasul spre progres, civi
lizație și bunăstare.

Ca de obicei în ultimele Ie-

ce- 
se 

prezenta din nou 
urnelor pentru a. 

.sfaturile obștii" — în 
populare comunale.
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milioane de 
I patriei

gislaiurl, înaintea alegerilor au 
avut loc, pretutindeni in țară, 
intilniri ale candidatelor cu ale
gătorii, largi consultări in pro
blemele cele mai stringente ca
re îi frâmintă pe cetățeni, di
versele colective de muncă, 
pentru găsirea de noi soluții in 
vederea îmbunătățirii activității 
lor, pentru ridicarea continuă a 
calității muncii și vieții. Este o 
dovadă a democratismului au
tentic care caracterizează în
treaga noastră viață socială, a 
manifestării plenare a dreptu
lui de participare activă a tu
turor cetățenilor patriei — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — Ia dezbate
rea și rezolvarea problemelor de 
interes major în toate locali
tățile țării, la luarea hotărîrilor 
esențiale pentru întreaga obște.

Și, ca de obicei, acest mo
ment de mare importanță în 
viața politică a țării a produs 
o intensificare a eforturilor tu
turor oamenilor muncii, o am
plă mobilizare pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor e- 
conoraice, pentru sporirea valo
rilor materiale și spirituale, 
condiție fundamentală a crește
rii continue a ’ ’ ' ‘ '
a! poporului.

în dialogul dintre candidați 
și alegători, 
aduse in discuție s-au aflat, fi
rește, și cele legate de petre
cerea timpului liber, de condi
țiile materiale pentru întărirea

nivelului de trai

printre aspectele

(Continuare in pag. a 3-a)

CLASAMENTUL

1. DINAMO 15 7 8 0 30-10 22
2. Sportul stud. 15 9 4 2 28- 8 22
3. Steaua 15 7 5 3 25-18 19
4. Unit. Craiova 15 8 2 5 27-11 18
5. Corvînul 15 6 6 3 19-11 18
6. F.C. Argeș 15 7 3 5 22-16 177. S.C. Bacău 15 7 3 5 21-19 17
8. Jiul 15 5 6 4 15-20 16
9. F.C. Olt 15 7 1 7 20-15 15

10. F.C. Bihor 15 7 1 7 31-31 15
11. Petrolul Ploiești 15 7 1 7 20-28 15
12. Polit. lași 15 4 6 5 15-18 14
13. A.S.A. Tg. Mureș 15 4 5 6 11-16 13
14. Chimia Rm. V. 15 5 2 8 12-17 12
15. C.S. Tirgoviște 15 3 5 7 12-20 11
16. F.C.M. Brașov 15 5 1 9 17-27 11
17. „Poli" Tim. 15 3 2 10 14-30 8
13. F.C, Constanța 15 2 3 10 15-33 7

București :

Oradea : 
Tirgoviște 
Brașov : 
București :

t

PROGRAMUL
SIMBATA 20 NOIEMBRIE 

STEAUA - UNIV. CRAIOVA 
(stadionul Steaua, meci televizat) 

DUMINICA 21 NOIEMBRIE 
F.C. BIHOR - POLITEHNICA IAȘI

- CHIMIA RM. VILCEA
- JIUL PETROȘANI
- S.C. BACAU

(stadionul Dinamo)
- F.C. CONSTANȚA
- F.C. ARGEȘ
- A.S.A. TG. MUREȘ
- SPORTUL STUDENȚESC

C.S. 
F.C.M. 
DINAMO

Timișoara :
Ploiești ; 
Hunedoara : 
Scornicești :
Toate partidele vor începe la ora 14

„POLI" 
PETROLUL 
CORVINUL 
F.C. OLT

Aseară, victorie concludentă la hochei

Aseară, la patinoarul 23 Au
gust din Capitală, Selecționata 
noastră divizionară de hochei 
a întîlnit și a învins : 6—2 
(1-0, 2—1, 3—1) echipa Dy
namo Weisswaser, cuprinzînd 
mulți componenți al reprezen
tativei R.D. Germane. Victo
ria concludentă și cu atît mai 
remarcabilă cu cit antrenorii 
Ed. Pană și I. Bașa nu i-au 
avut la dispoziție pe jucătorii 
Stelei, angajați în partida de 
C.C.E., apelind — alături de 
cunoscuții Tureanu, Gh. Iluțan, 
Antal, Axinte, Soiyom, Fisaru 
— la o serie de tineri precum 
Marcu, Baricz, Kercstez sau I.

Bartaiis. Aceștia au reușit, de 
fapt, să se și revanșeze după 
infrîngerea suferită (2—4) cu 
o zi înainte în fața acelorași 
adversari, dar la Poiana Bra
șov, unde oaspeții din Weis-
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șind combinații aplaudate, go
luri de spectacol, citeva ratări 
și o... bară. A punctat mai în- 
tîi același Soiyom (min. 29), a 
redus handicapul Ilahn (min. 
34), pentru ca E. Antal să In-

23-28 noiembrie, la Buzău, „Trofeul Carpați"

CEL MAI PUTERNIC TURNEU DE HANDBAL
SEZONULUI INTERNAȚIONALAL Gereb inițiază, calm, atac al. Selecționatei divizionarenou

© La start : cam
pioana mondială 
- U.R.S.S., cam
pioana olimpică - 
R. D. Germană și 
alte fruntașe ale 
ierarhiilor interna, 
ționale 0 Repre
zentativa României 
își testează 
și valoarea 
„campania

Angeles *84

forța

România, 6. R. D. Germa-a „Trofeu-

Foto :
N. DRAGOȘ

Olanda), competiție care asigu
ră primelor două clasate cali
ficarea la J.O. 1984 si care are 
6 favorite (Suedia, Ungaria. 
Cehoslovacia, R.F. Germania,

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 8-a)

swaser au mai susținut o par
tidă : 3—3 cu Dinamo.

Succesul selecționatei noastre 
este de necontestat Dacă In 
prima repriză a existat un a- 
nume echilibru — frînt de go- 
lui lui Soiyom, în min. 19,32 
—, în următoarele hocheiștll 
români au dominat tot mal 
clar, patinînd în viteză și reu-

scrie în min. 35 printr-un șut 
de la linia albastră. în finalul 
reprizei secunde (dar nu nu
mai) am notat șl citeva inter
venții excelente ale portarului 
Iluțan, care au dat, parcă, »-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a S-a)

In acrbijul Diviziei „A” de baschet

STEAUA-DINAMO 88-86
Mircea Bedivan a- 
runclnd la poar
ta . vest-germanilor. 
Fază din meciul 
România —
Germania .

A
Iui 
lin 
noiembrie, în Sala sporturilor 
din Buzău — elita handbalului 
mondial. Socotit pe drept cu- 
vînt cel mai puternic turneu 
al handbalului internațional în 
acest sezon, el are între parti
cipante primele 4 clasate la 
J.O. de la Moscova (1. R. D. 
Germană, 2. U.R.S.S., 3. Româ
nia, 4. Ungaria), precum și o 
parte dintre fruntașele ediției 
din acest an a campionatului 
mondial, disputat în R. F. Ger
mania (1. U.R.S.S., 3. Polonia,

DUPĂ UN MECI DE MARE LUPTA

XXI-a ediție
Carpați" la handbai mascu- 
reunește — între 23 și 23 de elită in- 

reputați în-
Munteanu, 

Mircea Be-

Intr-o companie 
ternaționalii noștri 
tre care Nicolae 
căpitanul echipei, 
divan, Cezar Drăgăniță, Mări
cel Voinea, Vasile Stingă și 
Iosif Boroș vor avea ocazia să 
impună din nou handbalul ro
mânesc ca o veritabilă forță 
în arena mondială.

„Trofeul Carpați" este abor
dat de participante cu obiec
tive diferite. Astfel, Ungaria se 
verifică înaintea campionatului 
mondial grupa valorică B (25 
februarie — 6 martie 1983, în

Public numeros (sala 
Floreasca, s-a dovedit nein- 
căpătoare), entuziast, între
cere spectaculoasă, cu răs
turnări de 
și cu final 
cuțit", iată 
prezentarea 
derby Steaua — Dinamo al 
campionatului national de 
baschet. A învins Steaua, 
cu 88—88 (49—45), dar la 
fel de bine putea cîștiga 
Dinamo, pentru că, în ulti
mul minut, greșelile s-au 
succedat și au... alter
nat permițînd orice re
zultat final. Trebuie să 
spunem că pînă atunci ste- 
liștii au dominat mai mult 
(în min. 31 conduceau cu 
75—64), dar dinamoviștii au 
avut capacitatea de a re
veni și a lua, la rîndul lor,

scor captivante 
pe „muchie de
— succint — 

tradiționalului

avans (32—79 în min. 33), 
pierdut, însă. Cernat (im- 
Qresionant prin precizia a- 
runcărilor la coș), Netolitz- 
chi (din ce în ce mai 
în 
de 
au 
la 
la
Braboveanu (pentru ace
leași motive ca Cernat), 
Niculescu și Vinereanu (pe 
care îl vedem, alături de 
Opșitaru, pivot al naționalei).

Au marcat : Cernat 
Opșitaru 14, Ermurache 
Căpușan 11, Oczelak 
Nefolitzchi 9. V. Ion 2 
mai jucat Brănișteanu) pen-

Oumitru STANCULESCU

bun 
calitatea de conducător 

joc), Opșitaru și Oczelak 
fost cei mai buni de 

Steaua, în vreme ce de 
Dinamo s-au evidențiat 

(pentru 
motive ca

Vinereanu (acesta fiind mascat
la

R. Opșitaru (nr. 11), C. Cernat
Al. ' '
de Cernat își dispută balonul 
mare înălțime. Foto : Dragoș NEAGU(Continuare tn pap a 7-a)
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MOTOCICLIȘTII JUNIORI AU DOMINAT NET SPORTUL, IINEREJEA LICEULUI CENTENAR

0 prezență inedită: copiii!

mare 
tru
care

Pe poligonul de școlarizare 
auto al I.T.B., de pe platforma 
industrială din Bulevardul Ion 
Șulea, poligon care, grație Iniția
tivei șl eforturilor constructori
lor, constituie șl un excelent 
motodrom (probe de indeminare) 
sau kartodrom s-a desfășurat ul
tima etapă, a Vl-a, finală, a 
campionatului Capitalei la moto- 
eicllsm-lndemînare. O Întreagă 
după-amiazfi. plnă la căderea se
rii, platoul cu țesătura lui de 
„bretele** din beton a fost arena 
unor dispute aprinse, a unul 
spectacol tn care competitorii 
vroiau — șl au reușit in 
măsură — să demonstreze 
musețea acestui sport In
omul șl mașina formează un sin
gur element : motodclismul ar
tistic. Nu este de mirare că buna 
propagandă făcută de organiza
tori, ca șl.......glasul** motoarelor
au atras aici un mare număr de 
tineri ieșlțl din schimb de la 
marile unități Industriale Înveci
nate. întrecerea a constat din 
cite două manșe — seniori, ju
niori șl copil, masculin și femi
nin. Dincolo de alergările pro- 
prlu-zise, care au fost, tn gene
ral, de bun nivel tehnic, concu- 
rențil dovedlndu-se și iscusiți me
canici (un prețios dștig pentru 
el, din acest sport) am " ' "
subliniem cel puțin trei 
Mal tntil că și această 
etapă a fost dominată de 
eiteva zeci de alergători, 
să se afirme in acest sport teh- 
nico-apllcativ. Din documentația 
secretarului comisiei de speciali
tate a C.M.B.E.F.S., Ing. Armand 
Vrînceanu, neobosit animator al 
■notocldismulul șl automobilismu
lui (de epocă) bucureștean, des
prindem că actualul campionat 
a antrenat in Întrecere peste 100 
de juniori, mulți dintre el reale

dori sâ 
lucruri, 
ultimă 

juniori, 
dornici

talente. Aceasta, drept urmare a 
preocupării unor secții, cum slnt 
cele de la "
I.I.R.U.C., pentru atragerea 
vilor și tinerilor muncitori 
sportul cu motor.

Al doilea lucru pe care 
vrea să-l evidențiem «te intere
sul dovedit de comisia munici
pală de motoelclism — președinte 
fiind un alt vechi inimos șl 
competent organizator, Gheorghe 
Dldescu — pentru buna desfășu
rare a competițiilor. Șl de data 
aceasta ctștlgătorilor le-au fost 
inmlnate diplome ale „Dacladel**, 
frumoase trofee șl premii.

In sfîrșlt, semnalăm o prezență

I.T.B., I.M.G.B.,
de
spre

am

La I. N. M. T. din Capitală

ACASĂ LA CONSTRUCTORII DE MOTOARE

inedită, surprinzătoare, la această 
ultimă etapă a campionatului pe 
Capitală : formația de copil mo- 
toclcllștl a cercului „Șoimi șl 
pionieri — speranțe" — băieți șl 
fetițe intre... 1 șl » ani, pe ma
șini liliputane, realizate de pă
rinții lor — mecanici la serviciul 
de asistență tehnică moto al co
operației. Evoluția micilor aler
gători a lndntat pur șl simplu 
asistența (Bravo, șoimilor 1 Așa 
cresc tehnicienii de mllne). Me
rită să fie programați pentru a 
fi văzuțl șl cu prilejul altor com
petiții sau demonstrații sportive. 
Dar lată ciștlgătorii etapei a 5-a: 
seniori 50 cmc — Dumitra Clu- 
raru (T.M.G.B.) ; plnă la 175 cmc 
— Tlberlu Trola (I.M.G.B.), peste 
175 cmc — Iulian Clobotaru 
(I.T.B.) ; Juniori — Gabriel Bra- 
tovlci (T.M.G.B.) ; Junioare — 
Carmen Dumitrescu (C.S.T.A.) ; 
copil (primii trei) — Illuță Sandu 
(ci. a IV-a Șc. 113), Ciprian Ma
rin (ci. a II-a Șc. 196), Antoa- 
nela Marin (d. a rv-a Șc. 86).
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■ « ■ DAR Șl DE APARATE DE ZBURAT

In prima zi a acestei 
luni, Liceul de matematică- 
fizică „Frații Buzești" din 
Craiova a împlinit 100 de 
ani. Centenarul unui Idea? 
de cultură este un frumos 
prilej de sărbătoare a spi
ritului : 100 de ani de școa
lă înseamnă tot atitea pro
moții de oameni mai buni, 
mai învățați și mai sensi
bili. Pragul trecut de li
ceul din Bănie a reprezen
tat un moment de retros
pectivă, de la începuturile 
grele 
real”, 
primul 
colosul 
3 >P2 d 
studii In anul centenar. 
De-a lungul anilor, deve- 
n’ți tradiție, la „Frații 
Buzești" au invățat și s-au 
format, pornind de aici 
spre viață, mari personali
tăți ale României, in toate 
domeniile.

Frumoasele 
prilejuite de 
centenarului ne-au 
și tradiția sportivi a liceu
lui, ne-au întărit convinge
rea ci educația fizică și 
sportul constituie. o parte 
importantă a actului de 
educație desfășurat la „Fra
ții Buzești". Asociația 
sportivă a elevilor liceului, 
avlnl ca președinte dc o- 
noare chiar 
liceului. 
Dinu, șl 
tor in 
Bobei, 
tedrei de educație 
și cel mai vechi profesor 
al liceului, a reprezentat in 
permanență o pepinieră a 
sportului de performanță 
craiovean. Sportivi și echi
pe campioane școlare și de 
juniori sau seniori ; spor
tivi In echipe divizionare 
sau in loturile naționale ;

ale „Gimnaziului
cu 62 de elevi fn
an de existență, la
școlar de azi, cu

e elevi cuprinși la

festivități 
sărbătoarea 

relevat

pe directorul 
prof. Alexandru 

un neobosit anima- 
prof Constantin 

responsabilul ca- 
fizică,

maeștii ai sportului și 5 
chiar participant; olimpici J 
s-au apropiat de sport și 5 
au urcat treptele perfor- J 
manței ca elevi ai liceului. 5 

l'iezentindu-ne diplome- j 
le și cupele cîștigate de < 
spc.itivii și echipele liceu- > 
lui, albume de fotografii, i 
liste cu vedete sportive ale j 
școlii, tabelele cu recordu- < 
rtle — atletice sau In pro- 5 
bele de pregătire fizică < 
generală ale liceului — pro- 5 
fesorul Bobei era emoțio- J 
nat. Este de 25 de ani la 5 
„Fiații Buzești" și de tot -j 
atiția am luptă ca presti- 5

Și $ 
Ș‘ } 
se 4 
că J 

i-au 5

glut liceului să crească 
prin sport. A reușit, 
poate cel mai mult 
bucură pentru faptul 
67 dintre elevii care 
trecut prin mină și-au des- J 
coperit și împlinit voca- J 
ția de profesor de educa- ? 
tie fizică, 21 dintre ei ac- J 
tivind chiar în Craiova.

Sportul n-a lipsit nici din •> 
programul manifestărilor o- ? 
magiale ale centenarului. ) 
O seefiune specială de e- 5 
ducațic fizică și sport tn j 
cadrul sesiunii de comuni- .] 
cari științifice a foștilor J 
absolvenți și profesori, a ? 
actualelor cadre didacti- j 
ce și a elevilor, un „Cros } 
al centenarului”, finalele J 
pe liceu la atletism, bas- 5 
chet, fotbal șt volei, intîl- j 
niri omagiale Intre echipe -j 
de azi ale liceului cu cele j 
ale promoțiilor trecute, 1

Prezență remarcată in 1 
viața de zi de zi a liceu- < 
Iui, educația fizici și spor- ) 
tul au constituit unul din •! 
punctele de atracție ale ’ 
manifestărilor centenarului. 5 
Prieten cu sportul, liceul j 
de-un veac, cu nume și 5 
renume glorios, rămine me- < 
reu tlnăr j

Vladimir MORĂRU 1

în fiecare dimineață, la ră
săritul soarelui, pe stadionul 
Steaua din Capitală poate fi 
văzut un om făcind, neobosit, 
clteva ture de pistă. S-ar cre
de, la prima vedere, că-1 un 
atlet la antrenamentul obișnuit. 
Cine și-ar închipui că perse
verentul sportiv este... aeromo- 
delist ? Dandu Petrescu, pentru 
că despre el este vorba, con
struiește aeromodele de vreo 
35 de ani si cam tot de atiția 
lși lansează In văzduh apara
tele sale de zburat In marile 
șl micile competiții de planoa
re A2 — cum este nusaită In 
codul F.A.I. categoria căreia 
s-a consacrat. Ce legătură are 
activitatea de constructor de 
modele cu alergările sale zil
nice de pe stadion ? Are, și 
Încă foarte strinsă, pentru că 
mica aeronavă odată lansată 
poate fi dusă de vlnt, de cu- 
renți termici, la kilometri În
tregi distanță, silindu-1 pe con
structor să alerge peste cim- 
puri, prin gropi gl peste culmi, 
pentru a o recupera. Dînsul 
jtie asta de cind era copil și 
de-atitea șl-atttea ori numai 
condiția sa fizică excelentă l-a 
ajutat să valorifice pe deplin 
iscusința de constructor inves
tită in aparatele sale — ade
vărate bijuterii ale tehnicii — 
ureînd spre marea performan
ță- Dandu Petrescu este unul 
din marii performeri al aero- 
modelismului nostru : multi- 
eampion republican, vicecam- 
plon balcanic in 1979 si cam
pion balcanic In 1981, in Tur
cia, al 4-lea performer din 
Europa (la 17 secunde doar de 
clștigătorul titlului, la Mostar, 
In Iugoslavia), gl cel mal bun... 
planorlst din țară tn 1982... O 
„carte de vizită" la care a 
adăugat, de eurind. titlul de 
maestru internațional al spor
tului.

îl vizităm pa perseverentul 
constructor tn atelierul secției 
de aeromodellsm din Institutul 
național de motoare termice, 
unde lucrează. O sală spațioasă 
Si luminoasă, eu mese pline 
de seule, de materiale de con
strucție, schelete de aparate a- 
flate In lucru, utilaje de tăiat, 
de șlefuit de cea mal Înaltă 
tehnicitate. Aflăm eu oarecare 
uimire că complicatele si de
licatele mașini au fost proiec
tate si construite chiar de el, 
ei o parte din lonjeroanele de 
modele legate mănunchiuri au 
fost fasonate de Petrescu, pen
tru a le dărui unor colegi care 
au nevoie de ele — chiar vi-

itorii săi concurent! (gestul ni 
se pare de o mare frumusețe), 
în jurul lui Dandu Petrescu ac
tivează un colectiv întreg de 
entuziaști...

„Avem, după cum vedeți, 
condiții excelente de lucru — 
ne spune — grație sprijinului 
de care nc bucurăm din par
tea conducerii institutului, a 
tovarășului director Ion Buzes- 
eu, a comitetului de partid, a 
comitetului sindicatului, a unor 
entuziaști susținători ai spor
turilor tehnice, ea ing. Virgil 
Clapon — șef de secție, ing. 
Mihai Crăcăuanu șl alții". Dar 
asociația sportivă T „Ne spriji
nă și ea..." — șl Începe să 

. rîdă. Aflăm că președintele a- 
cesteia este... Dandu Petrescu, 
iar vicepreședinte George Cra- 
loveanu, antrenor emerit. Am 
înțeles atunci cum se explică 
faptul că la I.N.M.T. funcțio
nează și o puternică secție de 
deltaplanism, una de automo
bilism (care are o întreagă vi
trină de trofee) și este in pre
gătire una de karting. Acestea 
pe lingă obișnuitele activități 
de masă...

Rubricâ redactată de
Viorel TONCEANU

OMUL CARE A FĂCUT...

GAZON ENGLEZESC
— De fapt, cine slntețl <ium- 

neavoastră, Rudolf Konrad T
— Un fost jucător de rugby, la 

Stadiul Komln, purtat de valurile 
vieții, după absolvirea Liceului 
Industrial — secția electromeca
nică, clnd Ia federația de rugby 
(al cărei secretar am figurat t—3 
ani, pe vremea clnd președintele 
acestui for era binecunoscutul 
exlnternațlonal ,1 strălucit arhi
tect Ascanlo Danalan), clnd acti
vist la Organizația Sportului 
Popular, clnd dispecer coordona
tor sau set de lot la întreprinde
rea „Vulcan**. Toate acestea ptnă 
In 1559, clnd am venit la 
Steaua ca director al unul 
dlos complex sportiv, pe 
știu de Ia cota zero.

— Un moment, nu pricep 
a ajuns electromecanicul un atlt 
de priceput făuritor de terenuri? 
Prin ce școli ați trecut T

— Mă feresc de cuvinte mari, dar, 
credețl-mă, școlile de care între
bați au fost... una singuri, a 
muncii, a muncii făcute eu pa
siune. Vedeți dumneavoastră, 
fiind din familie de meseriași am 
deprins de mic noțiuni de lăcă- 
tușerle, tlmplărle, electricitate. 
Iar prin *48, dnd am primit sar

RUGBY U L Șl FI LAT E LI A

ÎN GHENCEA
refacerii Stadionului tînc- 

toatc a-

clubul 
gran- 
care-I

: cum

cina 
retului șl a ștrandului, 
cestea ml-au fost de mare folos, 
plus că ceva mai înainte — lu- 
crind la pregătirea ONEP-ului 
pentru meciul de fotbal cu ma
rea echipa de atunci a Ungariei 
— un privit numai ochi șl urechi 
la munca grădinarilor venițl să 
așeze Iarba, știind deja, dud 
munceam la „Tineretului**, că 
brazdele trebuie să aibă aceeași 
grosime pentru a se îmbina per
fect, că după drenaj vine așezat 
patul vegetal de 30—35 cm, apoi 
o nivelare Ireproșabilă, prin d- 
llndrare, peste care se aruncă pă- 
mtnt amestecat cu mranlță și 
abia intr-un asemenea moment 
e rtndul brazdei. După spațiile 
de la „Șosea** au urmat pentru 
mine multe experiențe — la Plo
iești sau Cluj (Moina a alergat 
șl pe piste făcute de mine I), tn 
București, in șos. ștefan cel 
Mare, Ia fostul complex al C.C.A. 
Pentru ca de 13 ani să ” 
aici, tn Ghencea, unde am găsit 
un teren de fotbal cu 
mal degrabă eu pir ! ■

mă aflu,

Sportul

mărcii

Iarbă — 
cu o 

pistă de atletism (ambele deterio
rate), două terenuri de tenis, 
unul de handbal, altul, cu zgură, 
pentru fotbal. Iar astăzi — pri
viți î — sînt zece terenuri de te
nis cu zgură roșie, altul de beton; 
un teren bituminlzat de baschet, 
două — bitum plus zgură — pen
tru handbal ; unul, gazonat, de 
rugby ; un teren cu zgură roșie, 
patru gazonate pentru fotbal, al
tul de minlfotbal. Plus stadionul 
de 30 000 de locuri.

— Vă citesc lesne bucuria dnd 
priviți această „bijuterie"...

— Dar nu e numai bucuria 
mea ! Aici au muncit mulți oa
meni, eu fiind doar unul dintre 
ei, acela care a glndlt amplasa
mentele și a căutat In multe 
locuri Iarbă bună, pînă », alege 
iarba de luncă din comuna Cio
cănești. Dar fără munca deose
bită, pasionată a tuturor celor
lalți nu se realiza nimic.

— Tot reveniți tn discuție la

această modestă, aparent neîn
semnată iarbă...

— M-am legat de gazon încă 
de pe vremea cînd eram sportiv. 
Știți, doar, rugbystul suportă pla
caje, simte deci nu o dată măta
sea ierbii. E o plantă 
dar tenace, " 
multe. Iată, 
mine cineva 
zis — cum 
reușesc tot _ .
linii, de figuri geometri cepe ga
zon ? Sînt ei mal grozavi ?“ Nu 
vă dați seama cit m-a ambițio
nat chestia asta cu „grozăvia* 
englezilor. M-am apucat, împreu
nă cu unul dintre cei mai buni 
muncitori de aici, de la Complex, 
Augustin Mitu, să încercăm ma
rea (verde) cu degetul. Am ta
tonat cu placaj, apoi cu tuns. 
Nu mergea. Hai, i-am spus lui 
Mitu, să vedem ce iese cu cilin- 
drarea. Și a ieșit î Acum facem 
ce vrem pe iarbă, romburi, dacă 
vreți. Și sînt mîndru că noi, la 
Steaua, am reușit primii în țară 
așa ceva, precum și stema clu
bului pentru al cărui ajutor la 
realizarea ci îi mulțumesc acum 
public arhitectului Constantin 
Tețu.

— Dintre oamenii cu care lu
crați, dne simte, ca dumnea
voastră, cum crește firul de 
iarbă ?

— Nu e numai unul și nu aș 
vrea să fac vreo nedreptate dînd 
un nume-două. Pot să vă mărtu
risesc, în schimb, cît de mare 
plăcere îmi face să văd tehnicie
ni preocupați de aceste probleme 
mai puțin spectaculoase, 
așa, o căldură în inimă, 
văd pe alții înțelegînd, 
mine, rostul unul gazon 
tor, al stadionului cit mai 
Iar cea mai mare bucurie e apre
cierea muncii mele modeste de 
către sportivi. Lor. sportivilor și 
sportului, le-am 
mai dărui încă o 
din viata mea, 
frumoasă...

sensibilă 
din care poți face 
intr-o zi, a venit Ia 
: „Măi Rudi — mi-a 
fac oare englezii de 
felul de dungi, de

Simt 
cînd îi 
ca și 
primi- 
cochet.

dăruit șl le voi 
parte însemnată 
poate cea mai

Geo RAETCHI

VACANȚĂ DE IARNĂ '83
întreprinderea de turism hoteluri 

RANTE BUCUREȘTI oferă posibilitatea elevilor 
să-și petreacă vacanta de lamă tn stațiunile :

ȘI RESTAU- 
01 studenților

Printre exponatele Expoziției filatelice 
poștale românești" — organizată în perioada 15—20 noiem
brie in Capitală — i-a aflat și un Întreg poștal alcătuit 
din trei plicuri cu imagini de rugby. Pe acest întreg (din 
care vă prezentăm alăturat unul dintre plicuri), editat tn 
culori de Direcția generală a poștelor și telecomunicațiilor, 
cercul filatelic P.T.T.R. din filiala A.F.R. București a 
obliterat o frumoasă ștampilă, reprezentînd o minge ovală, 
avind Înscrise datele meciului România — Franța de la 
31 octombrie (13—9). Cum este vorba despre primul Întreg 
format din trei valori dedicat sportului cu balonul oval 
— sperăm câ iubitorii rugbyului și ai filatelie! nu scapă 
prilejul de a-1 avea in colecție...

DURAU (hotel Durău)
POIANA MĂRULUI (hotel Scoriilo) 
CACIULATA (hotel)
OLANEȘTI (vile)
GOVORA (vile)
EFORIE NORD (hotel)

Biletele se pot procura <le la toate agențiile______ ___r._ ,__________ __ ____ ___ . de turism ale 
I.T.H.R. București din : str. Tonltza nr. 13 (telef. 14.95.94), Bd. 
Republicii nr. 68 (telef. 14.08.00), Calea Moșilor bloc 55 bis (te
lef. 11.08.48), Calea Grlvițel nr. 39, Str. Mendeleev nr. 14 (telef. 
59.37.60), Bd. 1848 nr. « (telef. 14.98.81), Bd. N. Bălcescu nr. 35 
(telef. 15.74.11).



CONSILIILE POPULARE-SPRIJIN PREȚIOS AL MIȘCĂRII SPORTIVE
OAMENII DE ISPRAVĂ

MOLDOVEI..DIN ȚARA DE SUS
’ In ajunul evenimentului de 
la 21 noiembrie — alegerile 
în consiliile populare — oa
menii muncii din județul Su
ceava evocă cu mîndrie mă
rețele înfăptuiri ale anilor 
luminoși ai socialismului, an
ticipează, totodată, noi reușite 
la realizarea cărora sînt che
mați să contribuie în mare 
măsură și deputății consiliilor 
popular». Firesc, pentru că 
așa cum se sublinia în întfl- 
nirile alegătorilor cu viitorii 
deputați, cei care vor face 
parte din organele de condu
cere ale treburilor obștești, în 
consiliile populare, sînt în toa
te cazurile oameni de ispravă, 
cu dragoste și grijă față de 
concetățenii lor, au în tot ce 
fac sentimentul responsabilității 
civice.

Un astfel de candidat este 
și Dumitru Ibănescu, președin
tele cooperativei „Constructo
rul" din municipiul Suceava. 
„Om de sport, de cînd îl 
știu !“ afirmă Constantin Scu- 
taru, președintele C.J.E.F.S.

Aproape că nici nu poți să 
înțelegi cînd acest om, care 
dirijează munca a peste 3 500 
de muncitori constructori, mai 
are timp și pentru sport. Să 
fie mereu în miezul activității 
sportive a angajaților, da>r să 
și participe el însuși la con
cursuri. De bună seamă că 
pasiunea pentru sport e ceva 
mal veche, din. anii tinereții 
cînd a practicat atletismul, 
boxul șl schiul. Așadar, un 
polisportiv. Aceasta și explică 
pledoaria sa susținută pentru 
sport : „Nu stă bine unul con
structor să se afle în afara 
exercițiului fizic. Meseria noas
tră este strînș legată de miș
care...".

Gîndind astfel, Dumitru Ibă- 
ncscu a fost nu numai sufletul 
acțiunilor de amenajare a u- 
neia dintre cele mai frumoase 
baze sportive din municipiul 
Suceava (aflată chiar în cen
trul așezării), ci în același 
timp inițiatorul tuturor acțiu
nilor sportive propriu-zise, la 
atletism, volei, handbal și șah. 
' Cuvinte de laudă pentru 
candidatul Dimitrie Hreciuc au 
Și alegătorii din orașul Câm

PRIMUL VOT AL LUI SORIN MATEI - 
VOIUL ÎNCREDERII

între cei ce se vor afla pentru prima oară In fața ur
nelor spre a-și exercita dreptul constituțional, trecînd și 
în acest fel proba maturității politice și cetățenești, se vor 
număra sute și sute de tineri sportivi de performanță. A- 
ceastă primă participare a lor la viața publică le produce, 
deopotrivă, firești emoții și mîndria de a-și putea spune 
și ei cuvlntul în probleme importante referitoare la viața 
obștii, de a contribui la continua ei perfecționare.

O scrisoare sosită recent la redacțte ne atrage 
atenția asupra semnificației majore pe care primul vot 
îl capătă In viața tinerilor noșțri performeri șl, desigur, 
a tuturor celor de seama lor. Autorul scrisorii nu este 
altul decît talentatul atlet Sorin Matei, campion și record
man al țării la săritura în înălțime, cu 2,28 m. In rân
duri pline de sensibilitate, tînărul campion arată că își v» 
da primul său vot candidaților F.D.U.S. în alegerile pen
tru consiliile populare cu deplină încredere în ceea ce 
aceștia vor face și de-acum înainte „pentru bunăstarea și 
prosperitatea patriei". Un vot care — subliniază corespon
dentul nostru — semnifică totodată și „deplina încredere 
in forțele proprii, in desăvirșirea măiestriei sportive. In 
capacitatea sportivilor noștri de performanță de a urca pe 
cele mai înalte trepte Ia concursurile internaționale".

în atest moment important din viața sa, Sorin Matei 
nu uită să adreseze mulțumiri din inimă celor ce au avut 
grijă să i se asigure lui, ca și celorlalți tineri sportivi, 
cele mai bune condiții de antrenament și refacere, pre
cum și condițiile materiale necesare pentru obținerea unor 
rezultate de valoare mondială, pentru care se simte da
tor să nu precupețească nici un efort în pregătire. „îmi 
exprim angajamentul solemn ca in viitor să cîștig încre
derea și tăria de caracter de a învinge toate greutățile de 
ordin psihic și, implicit, să urc pe primele trepte ale ie
rarhiei mondiale (2,30—2,35 m și, cine știe ?, poate chiar 
mai sus)“.

Sînt gînduri cu care unul dintre sportivii de elită se va 
prezenta mîine la Circumscripția electorală nr. 37 din 
Sectorul 5 al Capitalei, pentru a-și da primul său vot can- 
didaților Frontului Democrației și Unității Socialiste. Sînt 
gînduri pe care le nutresc și alți tineri performeri ce se 
vor afla pentru prima oără în fața urnelor...

ÎNTRECERI SPORTIVE ÎN ȚARĂ
C1MPULUNG MUSCEL: ALER

GĂRI DE CROS PENTRU
TOATE VIRSTELE

In organizarea Consiliului oră
șenesc pentru educație fizică șl 
sport, duminică va avea loo o 
întrecere de cros pentru toate 
vîrstele, începlnd cu probe re
zervate preșcolarilor. Plecarea se 
va da din Incinta stadionului ora
șului, traseul urmlnd un circuit 

pulung Moldovenesc, el fiind 
primarul acestei splendide așe
zări urbane din Țara de sus 
a Moldovei. „De cînd o pri
mar, aproape totul s-a schim
bat la noi 1" afirmă oamenii 
ou mîndrie. Schimbările vi
zează și activitatea sportivă. 
Prin grija sa, la Ctmpulung 
Moldovenesc s-a creat o ade
vărată tradiție în.tr-o serie de 
ramuri de sport (schiul șl pa
tinajul îndeosebi) prin interme
diul unor „festivaluri" și al 
unor „feerii" pe plrtiiile de 
zăpadă șl gheața. Și tot prin 
zelul său, prin spiritul Între
prinzător și energia cu care 
muncește, la Ctmpulung Mol
dovenesc își desfășoară o rod
nică activitate nu mai puțin 
de 20 de asociații sportive. 
Intre cele școlare se distinge 
cea a elevilor de la Școala 
generală 4 ; între sindicale 
cea a „Explorărilor". Acolo la 
explorări, Dimitrie Hreduc 
dorește iă creeze o secție de 
lupte libere, la a cărei cîrmă 
să treacă un antrenor iscusit, 
cum este Vasile Matei, cu care 
„vom ajunge să facem din o- 
rașul nostru, ceea ce reprezin
tă Rădăuții pentru luptele cla
sice".

Și tot la Ctaipulung Moldo
venesc se află printre candi
dați prof. Mircea Mihalea, di
rectorul Casei pionierilor și 
șoimilor patriei. „Om de is
pravă, fără îndoială !“ afirmă 
alegătorii. Și demonstrează co 
fapte : „De cînd este în frun
tea „Casei" aproape toate tit
lurile de campion pe județ la 
sporturile tehnico-aplicafive 
le-au cucerit copiii noștri. Ca 
mîine, mulți dintre ei se vor 
face cunoscuți șl în țară".

La drept vorbind, Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din 
acest oraș a și început să fie 
remarcată. Nu de mult, acolo 
a avut loc un schimb de expe
riență cu instituții similare din 
toată țara. De ce tocmai la 
Ctmpulung Moldovenesc 7 Pen
tru că era o unitate-model, a 
cărei rodnică experiență me
rita să fie cunoscută îndea
proape.

Tiberiu STAMA

în cadrul Complexului sportiv 
.23 August". (Lucian FLINTA, 
coresp.).
SLOBOZIA: O MULT AȘTEP

TATA GALA DE BOX
La sflrșltul acestei săptămînl, 

orașul de reședință al județului 
Ialomița va fi gazda unei mult 
așteptate gale de box organizată 
de asociația sportivă Dacii-LT.A. 
șl la care vor participa șl pugl- 
liștl din Județul Teleorman.

Există în județul Mara
mureș două comune — Ro
zavlea șl Seini — în care 
activitatea sportivă a deve
nit o obișnuință a oameni
lor de toate viratele. Cei 
din Rozavlea, de pildă, par
ticipă la diferite manifes
tări sportive, locale sau ju
dețene, fac atletism, joacă 
fotbal, tenis de masă, șah, 
volei ; cei din Seini, de a- 
semenea, au îndrăgit dife
rite discipline : fotbalul (au 
după cum se știe și o e~ 
chipă în Divizia ,,C“), hand
balul, tenisul de cîmp, vo
leiul, oină. „Și în ambele 
comune — după cum ne 
spunea Ovidiu Todor, se
cretarul C.J.E.F.S Mara
mureș —, se obțin rezulta-

PERLA SPORTIVĂ A BUZĂULUI...
Mărturie a grijii partidului și statului nostru 

pentru dezvoltarea neîncetată a bazei materia
le a mișcării sportive. în perioada care a tre
cut de la alegerile precedente au fost con
struite importante și moderne obiective sporti
ve. De un asemenea dar prețios s-au bucurat 
și iubitorii sportului 'hr. municipiul Buzău, 
care se mlndresc azi cu o splendidă sală de 
sport. O adevărată perlă arhitectonică, cu o 
variată funcționalitate, sala de Ia Buzău, inau
gurată la 15 august anul acesta, printr-un tur
neu internațional de volei, are peste 2 009 de 
locuiri șl poate găzdui, cum a și dovedit-o, ori
ce fel de întreceri sportive „indoor".

Buzolenii, îndată ce a f03t declanșată lucra
rea, și-au oferit cu entuziasm contribuția la 
ridicarea frumosului obiectiv, prestînd un mare 
număr de ore de muncă patriotică, atît la lu
crările care nu cereau o anume calificare, cit 
șl la cele de specialitate.

La chemarea organelor de partid județean șl 
municipal, alături de tineretul sportiv, au ve
nit pe șantierul de construcții, muncitori, In
gineri și tehnicieni, directori de întreprinderi. 
După cum ne relata tovarășul Nicolae Dragu, 
președintele C.J.E.F.S. Buzău, practic nu a fost 
colectiv de muncă sau unitate școlară din oraș 
care să nu contribuie la ridicarea sălii. Un 
sprijin prețios au adus Consiliul popular jude
țean, ca si cel municipal. Iată doar cîteva 
nume, care s-nr cuveni citate : C. Nițulescu, 
N. Vasilescu șl N. Costache — deputați, 
St. Dumitrescu, St. Păun, N. Furcoi, V. Con- 
stantlnescu, P. Jinga, C. Dragomir, M. Ionescu, 
C. Popa, C. Gonțescu, N. Ionescu.

Astăzi, Sala sporturilor din Buzău s-a Și în
scris In rândul arenelor care găzduiesc, In per
fecte condiții, competiții sportive de amploare^ 
interne șl internaționale.

Text șl foto : Mircea COSTEA

In sectorul agricol Ilfov PROIECTELE DE IERI
Paircurgînd lista candidaților 

propuși pentru a fi aleși de
putați In consiliile populare 
comunale din Sectorul agricol 
Ilfov, am avut o plăcută sur
priză. Printre ei se aflau mulți 
dintre cei pe care i-am întîl- 
nit — ca principali animatori, 
organizatori — la diferite com
petiții sportive inițiate în a- 
cest an în cadrul „Daciadei". 
Iată, d» pildă, profesoara de 
educație fizică Maria Rusea 
din comuna Dobroiești este 
prezentă mereu în campiona
tele școlare ou echipe de hand
bal, șah, orientare turistică și, 
remarcabil, a format în comu
nă un puternic centru de oină. 
In comuna Hrănești, o frumoa
să activitate sportivă de masă 
(lupte, atletism, handbal), ba 
chiar și de performanță, aici 
existîna Clubul sportiv sătesc.

PENTRU VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI
(Urmare din pag. 1)

sănătății și recreare prin prac
ticarea exercițillor fizice, spor
tului și turismului. Mulți cetă
țeni au subliniat — pe bună 
dreptate — creșterea impresio
nantă in legislatura trecută a

MANIFESTĂRI ÎN CAPITALĂ
în toate cele 6 sectoare ale Capitalei la sflrșltul acestei săp- 

tămtnl vor avea loc numeroase acțiuni sportive dedicate alege
rilor de deputați în consiliile populare. Iată, cîteva din princi
palele acțiuni : • întreceri dotate cu „Cupa alegătorului" la 
diferite discipline, In asociații ; „Zi sportivă" la Șc. generală 
171 (Sectorul I). • întreceri la cros, fotbal, tenis de masă, șah 
șl handbal cu participarea elevilor de la școlile generale nr. 
64, 71, 145 ; asemenea întreceri vor avea loo șl pentru elevii 
din licee : M. Viteazul, Gh. Coșbuo, Eoonomlo nr. 3 ș.a. (Secto
rul 2). • Concursuri de baschet (m + f) pentru echipe formate 
din elevi de la Șc. generală nr. 82 șl diferite licee (Sector 3). 
• La șooala generală nr. 190 întreceri de atletism, cros ; tn 
parcul Tineretului concursuri de cros pe diferite categorii de 
virată (Sector 4). • „Cupa alegătorului", la căminul de nefa- 
mlliștl de la Autobuzul (Sector 5). • „Cupa alegătorului" la 
fotbal șl handbal (pentru echipe din Întreprinderi : UBEMOAS, 
ITCB ș.a. (Sector 6). • „Cupa alegătorului" la fotbal, tenis 
de masă șl cros tn com. Măgurele, Cernica ș.a. (Sector agriool 
Ilfov).

PASIUNI Șl ÎNDATORIRI
te pe tărimul activității 
sportive fiindcă gint mu Iți 
oameni pasionați care iu
besc sportul și contribuie 
cu entuziasm la organizarea 
diferitelor acțiuni". Iată, de 
pildă, 5 deputați în consi
liile populare comunale 
respective de numele căro
ra, se poate spune, sînlt le
gate multe din succesele or
ganizatorice și de creștere 
a bazei material» : Nicolae 
Griguță (primar), loan Tur
da (vicepreședinte al consi
liului popular comunal), 
Nicolae Roșea (membru co
operator) — din comuna 
Rozavlea ; Gheorghe Danci

Mai mult, în primăvara anului 
viitor în comună se va da In 
folosință un nou teren de 
handbal. Interesant de arătat 
este faptul că unul din prin
cipalii susținători ai mișcării 
sportive din comună, și »1 fost 
sportiv, este Stelian Leanca, 
secretarul comitetului de par
tid comunal. Mai puțin obiș
nuit, sprijinitoare de nădejde 
a activității sportive din Glina, 
unde a luat ființă și un pu
ternic centru de lupte, este o 
femeie — Georgeta Borduf — 
de fapt primarul comunei.

Evident, niu-i vom putea a- 
minti pe toți candidați! care 
iubesc sportul, ajută la dez
voltarea lui. Șl totuși, nu pu
tem omite pe cîțiva dintre el: 
Dumitru Niță (contabil la Con
siliul popular al comunei Ba- 
lotești) — sprijină activitatea 

zestrei materiale a sportului, 
făcind referiri la frumoase edi
ficii date in folosință în ranițe 
localități, la sporirea numărului 
de baze de agrement, modern 
dotate, la amenajări de baze 
simple in cartiere sau pe lingă 
unitățile economice, Ia locurile 
de joacă pentru copii. Sint rea

(primar) șl Gheorghe Țlntaș 
(președintele cooperativei 
Someșul) — din comuna 
Seini.

Adăugind faptul că în cele 
două comune s-au făcut 
multe amenajări remarcabi
le : o frumoasă sală de 
sport (28 m/30 m), excep
țională, unică In județ — 
la Rozavlea ; terenuri de 
handbal, fotbal, volei, tenta 
de cimp, — la Seini, a- 
pare firesc faptul că prin
tre candidați! propuși a M 
aleși în alegerile de la 21 
noiembrie se află toți oel 
cinci Iubitori al sportului 
din Rozavlea și Seini : N. 
Griguță, I. Turda, N. Roș
ea, Gh. Danci, Gh. Țlntaș, 
(M. FR.).

REALIZĂRILE DE AZI 
fotbalistică șl ajută la înfiin
țarea unei echipei de handbal 
fete la filatura din comună j 
Valeriu Rădulescu (secretar al 
comitetului de partid din Gru- 
iu) — între alte dovezi de pa
siune penltru sport a rezolva* 
în mare parte problema echi
pamentului sportiv ț Gabriela 
Șerban (profesoară la Șc. ge
nerală 187) — sprijină activi
tatea centrului de oină din 
comuna Mogoșoaia ; Vasile To
dor (secretar al comitetului co
munal de partid din Cernica) 
— pune multă inimă la orga
nizarea și reușita acțiunilor 
sportive, la întreținerea fru
moasei baze sportive comunale. 
Cum spuneam, spartul are. 
Insă, și mulți alți prieteni...

Modesto FERRAR1N1

lizări la care consiliile popu
lare, deputății au adus o im
portantă contribuție. S-au fă
cut totodată propuneri judicioa
se pentru completarea acestor 
oaze ale sănătății publice, pen
tru folosirea judicioasă, inten
sivă a modernelor instalații 
care stau azi, prin grija deose
bită a partidului și statului, la 
indcmîna sportivilor de înaltă 
performanță.

Alături de toți cetățenii, spor
tivii patriei se prezintă la ur
ne, pentru a-și da votul lor 
candidaților Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, cu 
conștiința efortului care se face 
pentru asigurarea condițiilor ce 
li se creează pentru a se pre
găti ca sportivi și a-și insușl 
meseriile rivnite. Cu credința 
că viitorii deputați vor da, ea 
toți aleșii țării, un sprijin con
sistent Ia propășirea Întregii 
mișcări sportive.

Sportul|Pag.(i3-a



DEZVOLTAREA BAZEI DE MASĂ Șl LĂRGIREA ARIEI DE SI
NU TREBUIE SĂ FIE BARATE DE FACTORI LIMITATIVI ARI

ACERBA LUPTA
♦
♦ ♦ e♦

PENTRU PUNCTE F.I.S.!
cînd schiorii noș- 

t cu
♦
♦♦♦
♦♦♦♦♦ ♦
♦

A rămas doar foarte puțin timp pînă cînd schiorii 
tri vor trebui să arate PE ZĂPADA că s-au pregătit 
seriozitate PE USCAT, așa cum ne-au dat adeseori de în
țeles. S-a muncit după planuri mal amănunțite ca ori
cînd, a fost instaurat un cadru organizatoric mai stabil și 
mai eficient, fiecare antrenor și sportiv știind ce are de 
făcut. în sfîrșit, s-a spus, criteriul valoric a devenit fun
damental, s-a renunțat Ia sportivi fără perspectivă, s-au 
efectuat selecții mai severe, proces care a triat și antre
norii răspunzători de destinele loturilor naționale. 
Apropiatele concursuri înseamnă primele scadențe.

Scadențe care trebuie privite dintr-un unic punct

♦♦
♦♦
l

Scadențe care trebuie privite dintr-un unic punct de 
vedere: CEL AL COMPETITIVITĂȚII INTERNAȚIONALE.

Altfel spus, biatlonlștil trebuie să ajungă unde au mal 
fost, adică să cucerească puncte olimpice și medalii la 
campionatele mondiale, schiorii alpini să recucerească mai 
Intîl supremația balcanică (semnificativă acum, cind schio
rii bulgari și cei iugoslavi au devenit forțe ale schiului 
european) ; pe același traseu, e necesar ca alergătorii pe 
schiuri să atace, la rîndul lor, cu rezultate promițătoare, 
obiectivele intermediare (Balcaniada, concursul preolimpic, 
eventual Universiada de iarnă) dc pînă la Jocurile Olim
pice de iarnă.

In acest context, problema fundamentală a schiorilor al
pini, de pildă, este, pentru sezonul care Începe, acumu
larea la concursurile din țările învecinate de puncte 
F.LS., semn al valorii europene șl mondiale. Sau altfel 
spus : cine nu este în stare să intre in posesia grăitoare
lor punctaje F.I.S,, conferite NUMAI IN CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE DE ANVERGURA și care alcătuiesc 
configurația clasamentelor F.I.S. (după un model asemă
nător cu clasamentele computerizate ale tenismanilor), ei 
bine, acela nu este competitiv in schiul de performantă. 
Punctajul F.I.S. oferă schiului alpin internațional carac
terul de „societate de elită" unde pătrund greu noi mem
bri dar care, odată intrați, se bucură de privilegii : nu
mere de start avantajoase, posibilitatea de a înscrie gra
tuit în concursuri pentru „Cupa Europei" și „Cupa Mon
dială" un număr mai mare sau mal mic de compatrioțl, de 
a organiza In țară concursuri cu punctaje F.I.S. etc.

De la ce nivel pleacă schiorii noștri, in noul sezon, știut 
fiind că, pe baza principiului de calcul computerizat, 
punctajul cel mai mic e și cel mai bun ? Iată-1 : Z. Balasz 
— 70 p, V. Podaru — 75 p, M. Bîră — 88 p, C. Portik — 
92 p. Ce salt trebuie să facă ei IN ACEST SEZON ne-o 
spune faptul că, de pildă, in „Cupa Europei", pot participa 
pe cheltuiala organizatorilor numai performerii care nu 
acumulat punctaje de cel mult 44 puncte F.I.S. Carmen 
Koszma are 115 p, dar în concursurile amintite pot fi in
vitate doar schioare cu cel mult 88 p 1

Iată pentru ce nici o participare la concursuri impor
tante in Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia nu 
trebuie ratată din punctul de vedere al îmbunătățirii per
formanței. Ele trebuie încheiate cu REZULTATE BUNE și 
deci soldate cu ACUMULĂRI DE PUNCTE F.I.S. I

♦ ♦
♦♦
:
:
♦ ♦♦ ♦♦
♦ ♦
♦ ♦
♦
♦

♦ ♦ 
I ♦ ♦ ♦♦ o ♦
♦
♦
♦ o
❖

♦
f

Radu TIMOFTE

♦
♦
♦ 
♦

i
♦
♦

♦ 

i

Printre factorii principali di
rect implicați în realizarea con
cretă a politicii sportive în 
țara noastră se află președinții 
consiliilor județene pentru e- 
ducație fizică și sport și secre
tarii federațiilor de specialitate. 
Iată de ce considerăm că opi
niile lor, ale unor oameni con
fruntați cu viața practică ime
diată, trebuie cunoscute și lua
te în seamă ca o importantă 
contribuție la implantarea con
cepției generale despre mișca
rea noastră sportivă, precum și 
la rezolvarea multitudinii de 
probleme pe care activitatea 
cotidiană le ridică. Firește că 
unele din părerile lor pot fi in
fluențate sau limitate de raza 
locală de acțiune, dar acest 
lucru nu scade din valoarea 1- 
deilor exprimate.

Pentru astăzi, ne-am adresat 
unuia dintre activiștii mai ti
neri, a căror viziune este mal 
proaspătă si care pot realiza un 
aport însemnat la bunul mers 
al domeniului sportiv, 
adresat 
C.J.E.F.S.
CAZA.

Ne-am
deci ' președintelui 
Neamț, ION BAL-

ar fi >i alegeți În
de 
ați

— Dacă 
tre un campion sau o mie 
oameni care fac sport, ce 
alege ?

— Afectiv, opțiunea mea 
merge spre eei o mie, dar ști
ind cit dc greu se găsește și 
se crește un campion, mi l-aș 
alege pe acesta, răminindu-mi 
strădania de a convinge, pe 
urmă, alți o mie de oameni s-o 
pornească pe calea exercițiului 
fizic.

— Trebuie să înțelegem că 
munca de propagare a sportu
lui în mase e 
decît aceea de 
performer ?

— Nicidecum, 
lucruri distincte, cu legături in
dubitabile pe care însă nu tre
buie să Ie fetișizăm. Am să vă 
dau un singur exemplu, din 
care se vede cum unele mă
suri care se vor 
efecte contrare, 
un județ mare, 
tăti economice, 
puternic centru

mai puțin 
formare a

Dar sînt

ar

grea 
unui

două

este de piircrc ion Daleâza, președintele C.J.I.r^. Neamț

Inferior, se clasează pe un loc 
fruntaș. Cînd se face analiza, 
primul județ este viu criticai 
(in primul rînd de organele lo
cale). Factorii de răspundere in 
sport se Întreabă eum de au 
reușit alții si el nu ? Si ajung 
Ia concluzia că județul luat 
drept etalon, neavind sarcini 
deosebite In sectorul perfor
mantei, pregătește sportivi In 
secțiile înființate pentru... per
formanță, nu-I legitimează și 
concurează eu ei in întrecerile 
sportului de masă. Iată la ce

Hei unor factori limitativi, din
tre care voi menționa doar eiți- 
va : convingem tot mai greu 
părinții unor copii să-1 lase la 
cluburile sportive, la centrele 
de perfecționare ; ridicarea ni
velului de tnvătămînt la co
mune (un factor pozitiv) mic
șorează numărul copiilor oare 
vor veni la școlile din orașe 
(unde condițiile de pregătire 
sportivă sînt mai bnne) ; sta
tutul elevului sportiv nu este 
deplin acordat eu cerințele ma
ri) performante (bugetul de

OPINII DIN TEREN, DE LA MASA DE LUCRU

♦ 
$♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Din viața secțiilor

stimulative dau 
Iată, de pildă : 
eu multe unl- 
școlare si un 

_____  _____ studențesc, se 
situează in clasamentul „Dacia- 
dei“ pentru sportul de masă, 
să zicem, pe locul 25. Alt Ju
deț, vecin, eu un potential net

duce o tntreeere destul de ar
bitrară (mă refer la «lasamen- 
tele pe județe) : etapele pe a- 
elațil, pe localități sa organi
zează uneori formal, eu mult 
mai putini tineri fată de citi 
ar putea să participe, pentru că 
și așa la finale se duc doar 
cei ce fac antrenamente in 
secțiile de performantă. In a- 
cest fel, în loc să se dezvolte, 
baza de masă se îngustează. 
Dacă totuși clasamentele vor fi 
menținute, atunci firesc sr fl 
ca județele să fie împărțite in 
2—3 categorii după criterii bine 
stabilite. Punctajul actual, pen
tru sportul de masă, deformea
ză realitățile. Dacă in 10 spor
turi un județ se clasează de 
zece ori intre locurile 7—10 pri
mește 0 puncte, iar cînd un 
alt județ se clasează Ia un sin
gur sport pe locul 2 sau 3, iar 
la celelalte nouă discipline ob
ține doar Tocurile 33—40, este 
totuși propulsat înaintea celui
lalt judef. Si nu-i eorect. Nor- 
mar ar fl ca punctele să fie 
acordate de la 1 la 41.

— Revenind la sportul de 
performanță, cum vedeți pro
blema lărgirii ariei de selec
ție 1

— Dorim din tot sufletul să 
extindem raza selecție!, dar din 
păcate sintem uneori nevoit! 
s-o îngustăm, din cauza apari-

timp, neconeordanta dintre re
glementările școlare si eele 
sportive, lipsa unor obligații 
ferme pe plan sportiv pentru 
conducerile școlilor și dirlglnțl 
ele.). SI Iată, ea o culme a 
contradicției, Instrucțiunile nu 
permit cluburilor să acorde a- 
bonamente pentru copii! din 
zonele apropiate orașelor (care, 
cu tot timpul pierdut, ar ac
cepta să vină astfel Ia antre
namente). Aceste instrucțiuni 
prevăd că abonamentele pot fl 
acordate doar dacă copilul lo
cuiește Ia o distantă mai mare 
de 2 km de baza sportivă, dar 
in perimetrul orașului. Instruc
țiunile sînt făcute pentru Bucu
rești si cîteva orașe mal mari, 
în rest avtnd un rol negativ, 
nepermițind cluburilor să dis
tribuie abonamente nici copii
lor din comunele suburbane, 
fngustînd astfel aria de selecție.

— S-a născut cîndva speran
ța că de pe apele lacului de 
acumulare Blcaz se vor putea 
recruta excelente canotoare. Ce 
s-a ales din acest vis ?

— Am să vă răspund indireci, 
mentionlnd că unele federații 
duo, de la o vreme, o politică 
păgubitoare sportului de per
formantă. Preocuparea lor a 
Început să se limiteze la lotu
rile naționale, chiar șl atunci 
tind, după • perioadă de timp,

performantei 
dă, ca o e&i 
nivel. Un e. 
canotaj fete 
l&ul din P 
singura secti 
din județ. 1 
mele de bug 
materială (fc 
rezolvate doa 
un alt aspec 
gustarea baz< 
formanță. In 
biectivul secf 
rație, este si 
olimpic 2—3 
1981 si 1982 < 
sarcina si a 
respunzător. 
1982, antrenor 
te (de ee hc 
altă problem 
elubulul Ceai 
bnne si le ex 
cum, nu poa 
Iul, unde fet 
gătit mai mi 
mini. Atunc 
Deci secția t 
cadrată la ni 
nantarea el s 
abia s-au api 
de antrenori, 
condiții vor fi 
ditille modest 
— echipament, 
lupe etc. Și I 
vil de Ia ciut 
niciodată dep 
In pregătire 1 
tive lesne de 
cest fel scade 
campionatele 
pe măsură ce 
plonatele inte: 
(ultimul, din i 
Snagov, este i 
fășoară formal 
decerna titluri 
se înscriu fict 
multe echipaje 
efectiv parcurs 
Mergînd așa 1 
cluburilor care 
pregătirea Ia i 
avea un rol d 
redus In aria p 
nu aș dori să 
cred că unele 
Ar fl poate m 
rafia să facă i 
județele imp! 
găsi soluțiile c.

Victor

DE LA RINGUL SĂTESC LA A.E.M
Iată o unitate despre care 

iubitorii boxului abia de au 
apucat să afle cite ceva și 
care ți-a și înscris numele 
printre furnizoarele de cam
pioni ai Ron ăniei pe anul în 
curs ! In palmaresul finalelor 
de anul acesta ale campiona
telor naționale figurează șl 
numcl’ noilor posesori ai cen
turilor tricolore Mihai Clubo- 
taru (campion la cat. seml- 
mljlocle) și Dumitru Senciuc 
(la cat. mijlocie). Dacă despre 
primul se mai cunoșteau unele 
lucruri, despre cel de al doi
lea chiar că numai 
temi săi credeau 
atit de sus, in 
scurt.

Noile vedete 
nostru aparțin 
dar harnice, secții de 
Timișoara, țintnd de 
sportivă A.E.M. Cu prilejul vi
zitei noastre, despre eonfigu-

că 
timp

ate 
unei

concetă- 
vizează 

atit de

boxului 
modeste, 
box din 
asociația

rația secției și țelurile ei re-a 
vorbit un mare iubitor de box, 
Florian Coste, contabilul-șef al 
întreprinderii de aparate elec
trice de măsurat (IAEM), se
cretarul asociației sportive 
AEM. Dorind să știm cum își 
duce viața secția de box, am 
aflat că aceasta este singura 
secție a asociației care își are 
baza în chiar incinta între
prinderii timișorene.

într-o sală de antrenament, 
deocamdată modest utilată, ti
neri muncitori (care vor să 
urmeze pilda lui Ciubotarii 
sau Senciuc) se pregătesc sub 
atenta supraveghere a antre
norilor IUe Koos (care i-a dat 
pe ce* doi tineri campioni, dar 
șl pe semigreul Vasile Bota) 
și Constantin Ștefănescj, 
a și reușit să dea 
țlonal dc jurlori 
Vasile Chlfan. Mal 
șl Pătru Cojbcaru,

care 
lotului na
pe ușorul 
există aici 
un foarte

HOCHEIUL ARE Șl ALTE CLASAMENTE
CE ARATĂ ELE?

■

1 DL

bun boxer al anilor *70, care 
ar putea transmite din bogata 
sa experiență in 
compeiițională, dar 
lasă greu convins să 
sală. Păcat...

Președintele secției 
AEM, maistrul Gheorghe

activitatea 
caie 

dea
se 

pe la

de box 
zixjivx, uioiauvi uLieui Man- 
ciu, a subliniat valoarea unei 
frumoase inițiative locale. Cu
noscutul antrenor Radu La- 
vric, care a lucrat o vreme la 
secția U.M.T., conduce 
un centru experimental 
tru "copiii rătenilor din 
na Cărpiniș, pe drumul 
Jimbolia. Acolo, vreo 
copii pînă la 14 ani se 
ză in tainele boxului, benefi
ciind de asistența materială a 
asociației timișorene AEM, Iar 
cînd vor mai crește, poate vor 
deveni muncitori la IAEM, ba 
poate chiar și boxeri in secția 
asociației care le-a ghidat pri
mii pași in sportul de perfor
manță. (vib.)

acum 
pen- 

corr.u- 
spre 

20 dc 
iniția

0 Echipa Steaua, lideră autoritară, mai distanțată ca 
oricînd de urmăritoare 0 Prima linie de atac a stellștl- 
lor - pe primele 3 locuri ale clasamentului golgeterilor 
0 O situație care te pune pe gînduri : în 24 de meciuri 
- 100 de minute de eliminare pentru Sandor Gall (S. C.

Miercurea Ciuc)

Rezultat 
țiuni de

■xjar'xi

INCREDIBIL - DAR ADEVĂRAT!
Un club specializat In box, alte două secții, nouă antrenori

și Galațiul este fără echipă In campionatul de juniori I

I

Se știa că portul dunărean Galați a lan
sat, de-a lungul anilor, iu circuitul perfor
manței românești o pleiadă de boxeri va
loroși, fiind unul dintre cele mal produc
tive centre pugilistlce ale țării. Se știe că 
orașul de la Dunăre dispune de o puter
nică bază materială și umană : un club 
specializai, două secții importante in cadrul 
cluburilor Dunărea șl Oțelul, patru săli de 
antrenament excelent dotate și NOUA an
trenori și instructori. Ei bine, cu toate a- 
cestea, boxul gălățean se “ "
bucată de vreme intr-un 
chiar dacă la ora actuală 
boxeri ca Donlei, Panait 
grijorătoare șl intolerabilă __  ___
niorilor (un singur titlu de campion __
acesta). Inadmisibil apare faptul că, pentru 
prima dată în ultimii 10 ani, ECHIPA DE 
BOX A ORAȘULUI NU PARTICIPĂ LA 
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JUNIORI

șl aceasta pentru simplul 
secții nu au putut încropi 
pletă. Incredibil, dar adevărat !

Cauzele acestor stări de lucruri rezidă — 
așa cum ne-au spus șl tehnicienii C.J.E.F.S. 
Galați — în spiritul funcționăresc și deci 
păgubitor instaurat în secțiile de perfor
manță din oraș, comodității și unei selecții 
npcorespunzătoare practicată in anii din 
urmă.

motiv că eeie 3 
o ECHIPA com

află de o bună 
evident regres, 

mai există acolo 
sau Gavriiă. în- 
este situația ju- 

i anul

Telemac SIRIOPOL — coresp.

P. S. în scopul redresării situației, in 
ultima vreme s-au luat o serie de măisurl 
organizatorice și disciplinare. Salutăm în 
Srimul rind revenirea în activitate a repu- 

itului tehnician Petre Mihai și a fostului 
zău elev Octavian Amăzăroale, cărora li
»-a Încredințat din nou pregătirea tineri
lor boxeri. “

■znrz. ’JFt

Un oampiona/t, mai ales cel 
de hochei, poate fi mai bine În
țeles Șl, In consecință, judecat 
și prin prisma cifrelor.

Iată, spre exemplu, toată lu
mea din jurul patinoarelor afir
mă că in aotualul sezon Steaua 
a dominat lupta din campionat 
cu mult mai multă claritate de
cît in edițiile precedente. Și a- 
oest lucru nu este probat nu
mai de diferența de puncte față 
de principalele sale urmăritoare 
(10 înaintea lui S.C. Miercurea 
Ciuc șl, ca niciodată, 20 Înaintea 
lui Dinamo l), ci și de alte argu
mente de ordin statistic. Steaua 
este echipa care a marcat nu
mărul cel mai mare de goluri 
(167 în 24 de jocuri, eeea ce În
seamnă o medie de 6,91 goluri 
pe joc), primind, de asemenea, 
cele mai puține puncte : doar 71, 
deci 3 goluri pe meci. Este, ori
ce s-ar spune, un bilanț cifric 

aceasta spre măritul nu 
aj jucătorilor, ci șl al 

antrenorilor L Ganga șl N. Zo- 
grafl, cărora, la început, le-a fost 
coleg și Ion Gheorghin, absent 
o bună bucată de timp fiind 
bolnav, dar reveni la echipă. 
In legătură cu echipa Steaua șl 
eu superioritatea manifestată de 
ea în acest început de sezon 
notăm că primele 3 locuri 
clasamentul golgeterilor sînt _ 
eupate de 3 jucători ai acestei 
formații. Ba chiar de componen- 
țli primei linii de atac a echipei 
și a reprezentativei țării : 1.
Traian Cazacu 61 (39 goluri+22 
pase de gol) ; 1 Vasile Huța- 
nu 44 (18+28) ; 3. Alexandru
Hălăucă 42 (30+12). în continua
re, tn acest clasament se află : 
4. Alexandru Solyom (Dinamo) 
34 (19+15) ; 5. Doru Tureeunu 
(Dinamo) 34 (18+16). Fapt foarte 
curios : In primele 10 locuri nu

să 
in 
o-

află dectt doi jucători 
echipei S.C. Miercurea

se 
al
Ciuc (tocurile a și 9, Gereb șl 
Todor cu 24 de puncte ambii), 
ceea c* este un argument foar
te convingător pentru jocul co
lectiv, bine studiat tactic, al a- 
cestei echipe foarte omogene va
loric. In schimb, sfanț patru dl- 
namoviști (alături de cei doi că
tați mai înainte se mal află Pi- 
săru — tocul 7 cu 24 p ți Cos- 
tea — tocul 10 cu 20 p), lucru 
care scoate In evidență slăbiciu
nile defensivei dlnamoviste oare 
a primit 120 de goluri. Ana că 
toate eforturile ofensive ale •- 
chipei Dinam o s-au năruit <Kn 
cauza slăbiciunilor din apărare, 
ceea ce explică ți faptul că a- 
ceastă echipă are un golaveraj 
negativ : 108—120.

„Clasamentul" jucătorilor pel 
mai puțin disciplinați Q ars in 
frunte Pe Sandor Gall (S.C. 
Miercurea Ciuc) cu 100 de minu
te de eliminare in cele 24 do 
meciuri, mult prea mult, mal cu 
seamă pentru un jucător care de 
atîtea și de atîtea ori a fost a- 
vertizat si chiar sancționat pen
tru jocul său neregulamentar. II 
urmează Traian Cazacu, liderul 
golgeterilor. și el foarte nervos, 
pus mereu pe proteste sau gata 
să riposteze la orice gest nespor
tiv al unul adversar. El a cu
mulat 94 de minute do eliminare, 
ceea ce este enorm pentru un 
atacant Pe celelalte locuri : Ion 
Berdilă (Dunărea) 66 minute; 
Ion Justinian (Steaua) 61 minute 
și AL Solyom (Dinamo) 46 mi
nute. Pe echipe, ordinea clasa
mentului real este... inversă, ul
tima clasată fiind cea mai... cu
minte formație : 1. Dunărea 306 
minute, 2. Dinamo 308 minute, 
3. 8.C. Mircurea Ciuo 340 minute 
și 4. Steaua 313 minute, (c. a.)

Sportul 
(în ciuda 
neajunsuri 
vorbește i 
o dezvol 
exprimată 
șl statistic 
— prin aci 
fortante, p 
țe, care n 
fiecare dat 
terenurile 
sport. Ke 
cu o realii 
nă NOI 
NOUĂ caii 
lor inregist 
ultimii ani, 
niu de bine 
tanță so- 
pregătirea 
tineretului, 
de oameni 
realitate la 
șl datorită i 
ȚIATIVĂ, 
NOULUI, d 
celor mal 
RIENȚE de 
dau dovadă 
al SPORTU 

Așa au a; 
calendar al 
masă, nume 
acțiuni și m 
re ne-am ol 
mim — pos 
inițiative 
contribuție, 
desfășurarea 
să, la răs; 
mișcare in 
practicare a 
zice, sportul 
nu mal are, 
de alte su 
început — u 
piu : -Festiv 
muncitoresc", 
8 discipline) 
cu participări 
de tineri I ( 
care, e drej
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LA TÎRGOVIȘTE, TRADIȚIA ATLETICĂ
• Un campion la disc în 
1915 S Locul 2 printre ju
niori în 1982 • Trei can
didați olimpici într-un sin

gur sezon

SE FĂUREȘTE AZI

J ‘

> 
J
3 ■>
5

Dîm- 
CU O 
chiar

Tîrgoviștea șl județul 
bovița nu se pot lăuda 
tradiție prea 
dacă inginerul 
riga (a cărui 
probabil, unică 
dovedi, negru 
chea Cetate de scaun este al 
doilea oraș din țară, după 
București, care a avut cam
pion național la atletism. A- 
Iexandru Manolcscu, de la So
cietatea sportivă Mtaăstirea 
Dealului, campion ta arunca
rea discului In 1915, la a doua 
ediție a campionatelor țării, 
nu poate fl numit însă un des
chizător de drumuri, de tradi
ție, pentru simplul motiv, că... 
n-a prea avut urmași, atletis
mul dîmbovițean mențintadu-se 
ani mulți, așa cum spunea Ion 
Grecu, secretarul C.J.E.F^S., 
„pe linia mediocrității", afir
mația cuprinzînd și trecutul 
recent.

Trecutul recent se oprește 
însă la începutul lui 1982, pen
tru că acum, aproape de ta- 
cheierea anului sportiv, jude
țul are în fruntea clasamentu
lui celor mai buni 10 aportivi 
doi aitleți : Cristina Vlăsceanu 
și Maria Vlăsceanu (surori), 
nume care și-au cîștigat o oa
recare notorietate ta atletis
mul nostru tînăr. Ambele au 
îndeplinit în acest an norma 
de maestru al sportului. Cris
tina (născută în 1967, deci ju
nioară de categoria a n-a) a 
stabilit două recorduri națio
nali, ta 300 mg — 43,06, și ta 
400 mg — 59,71, cîștigînd și 
titlurile de campioană naționa
lă atit 1a junioare II, cît și ta 
junioare I. Tot ea a ocupat lo
cul 4, la un... deget de po
dium, la „Concursul Prietenia", 
dificilul examen internațional 
al juniorilor noștri, unde mei 
are drept de participare încă 
doi ani. Sora cea mare, Maria 
(20 de " * ’
tate, a 
țară Ia 
pioană 
Două _ .
nă națională de junioare I 
a cîștigat Alexandra Popescn 
(100 și 200 m), aie cărei per
formanțe (12,08 șl 2443) !-au 
adus clasificarea sportivă de

bogată, 
Alexandru Bo- 
statistică este, 
in țară) poate 
pe alb, că ve-

ani) este, după rezul- 
trela specialistă din 
100 mg (13,59) și cam

ele tineret la heptatlon. 
titluri de campiloa-

„candidat olimpic", categorie 
in care mai figurează Florica 
Deaconescu și Mariana Dușe, 
prima fiind alături de Vlăs- 
ceanu, Popescu și Viorica Ma- 
nolache componentă a ștafetei 
de 4X10Q m, campioană de ju
nioare a țării. Doi maeștri ai 
sportului și trei candidați olim
pici într-un singur sezon, laită, 
la nivelul performanței, o rea
lizare evidentă, care justifică 
afirmația făcută ou mîndrie la 
C.J.E.F.S. că 1982 a fost „cel 
mai bun an din întreaga isto
rie a atletismului dîmbovițea.n". 
Să mai notăm că In concursul 
republican pe echipe al junio
rilor de categoria a Il-a, re
prezentativa județului a domi
nat net zona a V-a (Prahova, 
Ialomița, Călărași, 
Teleorman), promovînd 
categorie superioară.

★
Rezultatele de mai sus 

venit din senin, ci sînt 
muncii. Este interesant de sub
liniat că toate numele aminti
te se leagă de un singur eilub 
(C-S. Tîrgoviște, unitatea atle
tică centrală, la nivel de se
niori, a județului) și de un 
singur antrenor, EUGEN RA- 
DUCANESCU. Cunoscutul teh
nician bucureștean s-a dovedit 
Un animator și un catalizator 
al energiilor dintr-o zonă a- 
proape virgină din punct de 
vedere atletic, obținind, după 
cițiva ani de pionierat, rezul
tate care îi răsplătesc investi
ția de pasiune șl profesionali
zate. Locul 2 ocupat de C.S. 
Tîrgoviște la campionatele na
ționale de juniori I (după 
CLSJȘ. Steaua) 1 se datorează 
In exclusivitate.

Rezultatele „de reprezentare" 
ais CJS. Tîrgoviște nu trebuie 
să lase de înțeles că totul 
merge ca pe roate, pretutin
deni. Clubul sportiv școlar din 
Tîrgoviște are 4 norme, dar 
funcționează cu numai 2 pro
fesori stabili (C. Pascu și C. 
Stanciu), Jumătate din catedră 
fiind acoperită prin supliniri ca
re se schimbă anual. Nu-i de mi
rare, în aceste condiții, că 
dubit! școlar nu este ce ar tre
bui să fie, o pepinieră pentru 
CS. Tîrgoviște, atita timp cft 
«I lucr-ază mat mereu cu ju
mătate din capacitate. (La •-

Giurgiu, 
intr-n

n-au 
rodul

RĂMÎN (doar) „LOCALE"
INIȚIATIVE VALOROASE?

ute în numeroase județe arată că generalizarea unor ac- 
eres în rîndurile iubitorilor de sport ar contribui în mare 

măsură la o activitate mai eficienta
cunoaște 
serioase 
care se 

temeiat) 
arcabilă, 
de cifre 
nai ales 
ii recon- 
rumuse- 
pină de 
ășim pe 
ălile de 
de? î.ipt, 
înseam- 

ii li o 
reuși te- 

eosebi in 
t dome- 
i lmpor- 
jtivă in 
ilerală a 
lor largi 
meii. O 
a ajuns 
de INI- 
ovare a 
licăre a

EXPE- 
j dat și 
slujitori

sub forme specifice, in Ju
dețele Dolj, Argeș, Gorj, in 
municipiul București» Dar, 
de ce nu in toate județele? 
Ajungem, astfel, la întreba
rea : „Cum sini extinse, la 
nivelul cerințelor, Inițiative
le atit de valoroase, care au 
apărut, intr-un județ sau 
altul, in domeniul sportului 
de masă 7“ Răspunsul este, 
Încă, departe de a fi satis
făcător...

ore

t amplul 
(ului de 
impetițil, 
•i pe ca- 
ă le nu- 
opriu — 
a căror 

des prin 
ir de ma- 

fleii de 
liber, de 
țiilor fi- 
îrismului 
1, nevoie 
. Pentru 
ir exem- 
sportului 
nizat (la 
ra Neamț 
ste 30 000 
atlvă pe 
regăsim,

Cit de frumos este festi
valul sugestiv intitulat : 
„Fetele de pe Tirnave” ! Se 
mai organizează astfel de 
manifestări in județele Dîm
bovița, Bistrița-Năsăud sau 
Vrancea, poate și in altă 
parte, dar 
mult prea 
continua 
toamnei", 
ploare cu 
dreptate, se mindresc sibie- 
nii (doar ei !), cu „Marato
nul sănătății", unul dintre 
cele mai frumoase succese 
ale harghitenilor, Festivalu
rile sportive care își fău
resc o trainică tradiție la 
Slănic Moldova și Botoșani, 
cu „Cupa Teleormanul" sau 
cu acel exemplar (din cite 
știm singular !) Festival al 
sporturilor tehnlco-aplicati- 
ve, organizat la Tg. Mureș 
cu rezultate deosebite ț— 
peste 1 500 de participanți...

exemplele sînt 
puține. Am putea 
cu „Chemarea 
acțpune de a mc 
care, pe bună

Toate aceste inițiative lo
cale, prea puțin extinse, nu 
au „secrete", generalizarea 
lor este larg accesibilă în 
toate județele. Și atunci, de 
ce rămîn (doar) „locale" a- 
eeste inițiative 7 Organele 
sportive, factorii cu atribuții 
din Județe, 
comune au 
cent, secția de specialitate 
din cadrul C.N.E.F.S. a a- 
vut, la rlndul ei, ...inițiativa 
de a elabora și difuza orga
nelor și organizațiilor spor
tive din teritoriu o Culege
re cuprinzînd, în cîteva zeci 
de pagini, cele mai frumoa
se șl eficiente acțiuni între
prinse în județe pentru. Îm
bunătățirea substanțială a 
sportului de masă. Ce păcat 
ar fl ca această lucrare să 
rămînă, nedeschisă, in raftu
rile bibliotecilor 1 Mai ales 
că, să nu uităm, sint destule 
Județe in care se apreciază 
că sportul de masă nu se 
dezvoltă corespunzător con
dițiilor și cerințelor actuale 
(Ialomița, Galați, Călărași, 
Carag Severin, Covasna...).

Ne exprimăm convingerea 
că în aceste județe, ca și 
în celelalte, preluarea, ge
neralizarea unor asemenea 
inițiative ar contribui în 
mare măsură Ia o mai efi
cientă activitate de cuprin
dere a întregului tineret, a 
maselor largi de oameni ai 
muncii in practicarea siste
matică, organizată a exerci- 
țiilor fizice, sportului și tu
rismului. Sezonul de iarnă 
ar putea fi 
lej pentru 
nic al unei 
acțiuni de 
celor mai valoroase mițiati- ’ 
ve locale. N-ar trebui aștep- j 
tată insă căderea zăpezii !... <

Dan GÂRLEȘTEANU 3

orașe, sate și 
cuvîntul 1 Re-

un excelent pri- 
inceputul tcmei- 
asemenea ample 

generalizare a

ceastă oră una din norme 
ocupată de o profesoară 
specializare handbal...), 
centrală de juniori a orașului 
și a județului, care are și cele 
mai bune condiții (buget, bază, 
calendar) n-a reușit — este o- 
pinia C.J.E.F.S. — să „justifi
ce cheltuielile materiale și mo
rale care se fac, penitru aceas
tă unitate, la nivel județean".

Situația este similară la 
C.S.Ș. Găești (2 norme), unde 
prof. Dumitru Ungureanu for
mează aitleți (Ion Teodor a tre
cut recent la Dinamo, Nicolae 
Mindu este unul din bunii Ju
niori din țară la 400 mg), iar 
praf. Filofteia Precu „lucrea
ză" de ani de zile într-o veș
nică perspectivă... neîmplinită. 
Mai productive sînt secțiile de 
ta Centrul de antrenament Mo- 
reni (unde activează, cu nu
mai un sfert de normă, Romi 
Goicea) sau de ta Metalul 
Tîrgoviște, unde Ștefan Nae 
lucrează voluntar 1

*
Un mănunchi de 

deloc neglijabile - 
aparțin tuturor 1 
Dîmbovița înaintea unor județe 
cu tradiție mai bogată, cu po
sibilități superioare (număr de 
unități, cadre specializate, bază 
materială). Am vrea să credem 
că performanțele din 1982, care 
au creat un climat favorabil 
atletismului, se vor constitui 
cu adevărat într-un început de 
tradiție și forță atletică. După 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive, au fost luate unele 
măsuri pentru ridicarea nivelu
lui atletismului, pentru a-0 
face cu adevărat un sport prio
ritar. Calendarul județean este 
bogat, de invidiat, cu nume
roase competiții specifice oare 
angrenează un număr mare de 
copii („Cupa Vlăstarul", „Ca
pa Preda Iamandi", „Cupa șco
larului", „Ziua săritorului", a 
sprinterului, a semifondistului, 
campionatul județean al copii
lor etc.). La nivelul județului 
au fost nominalizate 92 de școli 
pentru depistarea copiilor cu 
aptitudini pentru atletism (ta 
probele nominalizate pentru a- 
cest județ — lungime, garduri, 
semifond) ; Inspectoratul șco
lar a repartizat 9 cercuri șco
lare de atletism Ja clasele 
J—IV ; ta 1982 a existat o co
laborare mai sti-Insă între or- 
ganul diriguitor al activității 
sportive județene șl factori! 
cu atribuții.

Toate acestea exprimă o rea
litate ; fa Tîrgoviște atletismul! 
este în creștere. Mal stat tocă 
multe de făcut, Inceptod cu •- 
sigurarea unei baze materiale 
corespunzătoare, a asistenței 
medicale (există cabinet de 
medicină sportivă, dar nu e- 
xistă medic...) și, nu în ultimul 
rfnd, cu crearea unei atmosfe
re de muncă Ia toate unitățile, 
in rîndul tuturor cadrelor at
letismului, pentru ca rezultate
le din 1982 — notabile In pri
mul rfnd prin raportarea ta 
slăbiciunea anterioară șl nu la 
cerințele puse ta fața între
gului atletism românesc — să 
reprezinte doar un început șl 
nu un vîrf care să trezească, 
peste ani, nostalgii.

ests 
cu 

Secția

rezultate 
care nu 

așează

Vladimir MORARU

Au cuvintul tehnicienii -
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• Patinaj la lumina... arcului voltaic ?l? • Sania 
de concurs, o promisiune (încă) neonorată & A 
treia reprezentativă de hochei a României (20 de 

ani) în acțiune I

• PATINAJ
Nu toate, dar, oricum, multe drumuri duc acum la Flo- 

. reasca : patinoarul și-a redeschis porțile ! Și, ca f obi- 
• cei, chiar de la inaugurare, sute și sute de copii t ti- 
' neri din întreaga Capitală vin aici, în locul unde mai In 
. joacă, mai în serios, se supun de bună voie terapiei spor

tului de iarnă.
Iată-ne, la rindu-ne, ieri, vizitatori matinali ai acestui 

punct de mare interes. Și, ca vechi cunoștințe, ne-am re- 
lntîlnit cu obișnuita bună dispoziție. Una insă parțială, 
pentru că plăcerea de a patina este condiționată, la Flo- 
reasca, de... planul de producție al atelierului mecanic 
aparținînd I.A.P.I.T. ! 1 Semnalam anul trecut — și iată-ne 
obligați să revenim ! — că întreprinderea de agrement, 
prestări industriale și turism, proprietara patinoarului, • 
găsit cu cale să-și instaleze atelierul de confecționat apa
ratură metalică de agrement CHIAR ÎN INCINTA PATI
NOARULUI I 7 ! Și dacă anul trecut la patinoar se asam
blau doar piesele prelucrate în alte părți, în prezent toate 
acestea sț și confecționează aici I La doi metri de gheață, 
docănituri, fulgere de sudură, vociferări stridente, care 
Însoțesc montajul pieselor, poluează sonor momentele de 
recreare ale micuților patinatori. Numai că atelierul me
canic din aer liber „atacă" și mai departe ! Pe aleile fru
mosului parc din fața patinoarului au Început să circule 
camioane de 8—10 tone, Încărcate cu materiale. Trec hur- 
ducăind, Iar la Întoarceri strivesc sub roți peluzele de 
iarbă.

De ce nu este mutat acest atelier din zonă, iar spațiul 
redat activităților pentru care a fost Inițial conceput 7 
Mister I De neînțeles, pentru că I.A.P.I.T. are repartizat 
un teren adecvat ta Străulești, lingă propriul depozit de 
materiale, pentru atelierul cu pricina. Este adevărat că în 
acest caz angajații săi ar trebui, probabil, să se scoale 
ceva mai de dimineață... (Gh. STEFANESCU).
• SANIE

ACTIVITATEA DE MASA la sanie are, firesc, proporții 
mult sjporite față de cea de performanță. La această stare 
de fapt contribuie, In primul rînd, faptul că iubitele să
niuțe de pe derdelușurile copilăriei fiecăruia dintre noi 
nu sînt atît de pretențioase. In multe locuri, ele sînt rea
lizate artizanal șl corespund cerințelor pentru care sînt 
făcute. Din plin. în schimb, aria de practicare a perfor
manței în această disciplină este mult diminuată din cauza 
lipsei de sănii adecvate obținerii unor viteze sporite pe 
scocurile speciale. C.N.E.F.S. și Federația de bob-sanie 
au făcut din vreme demersuri pe Ungă Ministerul Econo
miei Forestiere, dar I.P. Reghin, unitatea care a primit 
Însărcinarea de a construi Bănii de concurs, nu și-a ono
rat obligațiile de a produce cele 100 de aparate care nici 
pînă acum n-au apărut In magazinele de specialitate. Nu-i 
păcat de zecile de mii de copii care iau startul la „Să
niuța de argint", la „Cupa pionierilor" la atîtea concursuri 
județene, Întreceri ale căror câștigători nu pot promova și 
evolua, pe sănii de concurs ?!? Nu de alta, dar o aseme
nea sanie din import costă 3000 lei, iar fabricarea in țară 
•r rezolva o sumedenie de probleme...
• HOCHEI

6PRE DEOSEBIRE DE ALȚI ANI, hocheiul prezintă în 
acest sezon trei echipe reprezentative în arena interna
țională. Alături de tradiționalele participări ta Campiona
tele mondiale (grupa și la Campionatul european de 
Juniori (tot grupa B), o selecționată română va fi pre
zentă șl la gaippionatul mondial de juniori mari (20 de 
ani), (grupa C). In vederea acestei Întreceri, a cărei or
ganizare cade ta sarcina forului nostru de specialitate 
(București, 1—10 martie), această reprezentativă șl-a în
ceput pregătirile printr-un stagiu efectuat pe patinoarul 
acoperit din Galaji, prilej cu care a susținut și două 
jocuri, cu echipa locală Dunărea. Scoruri : 6—5 
tiv, 5—3. Primul pas, cu dreptul.
• SCHI

SCHIORI ROMANI LA MURMANSK. Un lot 
fondiști și biatloniștl se află, de cîteva zile, la

șl, respec-

de schiori 
_____ _____ . , . Murmansk 
(U.R.S.S.), unde participă la un stagiu de pregătire pe ză
padă, alături de specialiști ai genului din mai multe țări 
socialiste. Antrenorul coordonator al lotului, H. Ilieșu, și 
secunzii săi, C. Arghiropol șl N. Berbecaru, au la dispo
ziție următorii sportivi șl sportive : Iuliana Popoiu, Ileana 
Hangan. Valeria Badiu, Viorica Vrășmaș, Angela Rîșno- 
veanu, Ion Lungoclu, Gyula Kiss, Vasile Băjenaru, Ghcor- 
ghe Berdar, Vasile Magda, Francisc Foriko șl Vladimir 
Todașcă.

CRIZĂ DE ANTRENORI" IN JUDO-UL NOSTRU?
Am constatat la campionatul 

european de judo pentru ju
niori de la Tîrgoviște o exce
lentă dotare tehnico-materială 
Prin comparație, îmi amintesc 
de condițiile precare în care 
am începuit predarea judoutal, 
pe vremea cîtnd nu existau ar
bitri, iar concursurile se des
fășurau pe saltele de lupți. As
tăzi am înitflnit tatami moder
ne, cronometre electronice și 
arbitri imparțiali (din aproape 
toate țărille Europei).

Privind cu ochiul tehnicianu
lui, îmi pare rău că sportivii 
noștri nu au fost pregătiți su
ficient. Ei nu posedă un bagaj 
prea voluminos de procedee 
tehnice și în special nu șt'u să 
aplice ce știu în competiție. 
Angajarea într-un concurs eu
ropean nu este nici randori 
nici kata, ci o luptă dîrză. Ju
doka d:tn lotul național tato
nează realizarea procedeelor 
tehnice fără eficiență finală și 
nu au nici măcar rezistența 
(obținută printr-o pregătire fi
zică susținută) care să le per
mită continuarea luptei în 
condiții de efort prelungit.

Ne întrebăm : e vorba de o 
„criză de antrenori" ? Anali- 
zînd calitățile antrenorilor de 
la lunurile naționale, consta-

tăm (de-a lungul anilor) că se 
recrutează elemente care nu 
au o pregătire profesională su
perioară (nu stat absolvenți ai 
Institutului de educație fizică 
și sport), ci persoane cu o 
pregătire medie. Ne între
băm, In mod firesc, de ce 
își găsesc refugiul ca „antre
nori de judo" niște oameni 
care au alte meserii 7 Din pă
cate, FJt. Judo nu se sprijină 
pe colaboratorii capabili si în
deosebi pe absolvenții IEFS, 
care nu au fost prea mult fo
losiți.

Dacă pe plan competițional 
apreciem realizările în orga- 
niizar», în schimb constatăm 
că nu se amplifică sistemul 
de stimulare a pregătirii spor
tivilor prin acordarea centuri
lor colorate. Aceasta ar avea 
ca rezultat o pregătire mai 
temeinică încă de la nivelul 
cluburilor. Mă refer la acor
darea acestor centuri de către 
o comisie competentă și nu de 
propriii antrenori. Nu am au
zit încă despre vreun concurs 
special organizat tn acest scop 
(deci nu un shiai).

Gred că îndrumarea tinerilor 
către sportul de performanță 
aste posibilă numai prin rea
lizarea unei baze de masă.

Mulți părinți, care mă cunosc 
ca promotor ai judoului tn 
țara noastră încă din 1957, ml 
»e adresează cu rugămintea să 
le recomand un antrenor pen
tru inițierea copilului lor. Răs
punsul meu este că nu cunosc 
vreun centru unde un profesor 
de educație fizică, spre deose
bire de un antrenor oarecare, 
ar putea asigura cadrul moral- 
pedagogic necesar (mă refer ta 
inițiere și nu la cluburi spor
tiv s).

De asemenea, nu există un 
material documentar de factu
ră superioară. Pînă acuim au 
fost publicate cîteva cărți de 
judo care se rezumă doar la 
instruirea sportivă. Se resimte 
lipsa unui manual care să tra
teze problemele antrenamentu" 
lui sportiv în judo.

Am schițat numai cîteva as- . 
pecte pe care le consider e- 
sențiale în scopul pregătirii 
sportivilor români pentru mă
riile concursuri. Ca vechi pro
motor al acestui sport în 
România, consider că ar fi uti
lă o discuți» a factorilor de 
conducere din federație cu pu
ținii (dar bunii) specialiști pe 
care-i avem.

prof. Florian F. FRAZZEI



înaintea etapei a 16-a VEȘTI DE LA CELE 18 DIVIZIONARE „A
Intrucit derbyul Steaua — Universitatea Craiova 

este prezentat separat, să ne Îndreptăm atenția spre 
celelalte 16 echipe. Multe dintre ele se vor prezenta 
la meciurile de milne cu loturile complete. Este oa- 
zul formațiilor PETROLUL PLOIEȘTI, F.C. ARGEȘ, 
CHIMIA RM. VlLCEA, JIUL și DINAMO. Unele din
tre ele ca de pildă Jiul, au întîmplnat Insă greu
tăți de alt sol : la Petroșani a fost mai lntll lapo- 
viță și apoi a nins, terenul de antrenament a deve
nit foarte greu, ceea ce a Îngreuiat pregătirile. Stat 
însă alte echipe care prezintă destule indisponibili
tăți. Astfel, POLITEHNICA TIMIȘOARA speră să-1 
recupereze pe Anghel, Moise, Vlătănescu șl Circlu- 
maru, accidentați, Păltlnișan fiind suspendat In con
tinuare. F.C. CONSTANȚA nu-i va folosi pe Dro- 
geanu (accidentat) și Zahiu (care Iși efectuează ul
tima etapă de suspendare). O singură indisponibili
tate la CORVINUL : Nlcșa, în timp ce A.S.A. TG.

MUREȘ a plecat spre Hunedoara fără Monoki (bol- 
nov). Utilizarea lui Biro I și Fanici este Incertă. 
F.C. BIHOR va alinia formația care a jucat în etapa 
trecută la Scornicești, POLITEHNICA IAȘI (a evo
luat, marți, la Cimpla Turzll ; rezultat : 1—1) nu-1 
va folosi pe Simionaș șl Oprea, ultimul fiind ope
rat de menise. La F.C. OLT nu va juca in conti
nuare Șoarece, in timp ce la SPORTUL STUDEN
ȚESC va fl prezent din mln. 1 șl Octavian lonescu. 
Și C.S. TÎRGOVIȘTE are probleme de efectiv : V. 
Radu nu va putea fl utilizat, în timp ce O. Popescu 
și Constantin vor fi, probabil, recuperați. Probleme 
de aoelașl gen și la F.C.M. BRAȘOV : Paraschiveseu, 
Lăcătuș și Anghel nu vor juca în mod cert ; pro
babil însă că va apărea, din nou, Mandoca. In sflr- 
șlt, la S.C. BACAU nu va evolua nld mîine Căr- 
pucl, de mai multă vreme Indisponibil.

ADEVĂRATELE SPERANȚE

ISTORIA DERBYULUI
Steaua și Universitatea Craiova 

■-au lntîlnlt pînă astăzi, pe pri
ma soenă, de 36 de ori. Bilanțul 
este următorul :

19 victorii — Steaua
8 egaluri

9 victorii — Universitatea
Disputa a Început la 30 august 

1964, la Craiova, dnd bucurește- 
nil au dștlgat cu 4—0, prin golu
rile marcate de S. Avram (2), 
Creinlceanu șl Constantin. Pri
mul med In Capitală datează din 
14 martie 1965, clnd militarii au 
învins cu 2—0, prin cele două 
goluri Înscrise de Voinea. Ulti
mul dud In Capitală, la 10 de
cembrie, anul trecut, dnd Steaua 
■ dștlgat cu 1—0, prin golul rea
lizat de Iordănescu. Iar ultima 
dispută dintre cele două echipe 
e consemnată la 10 aprilie, acest 
an, in Bănie, dnd a fost med 
nul, cralovenii egalînd In ultimul 
minut de joc prin Cămătaru, 
după ce Ballnt deschisese scorul 
în mln. 54. Pentru cei interesați 
de Întreaga istorie a întllnirllor 
Steaua — Universitatea Craiova, 
prezentăm toate cele 36 rezul
tate Înregistrate pină la ora der- 
byulul de astăzi :

1964—65 7 4—6, 2—0 ; 1965—’66 :
0—0, 2—1 ; 1966—’67 : 4—1, 0—3 ;
1967—’68 : 4—0, 1—0 ; 1968—’69 : 
1—1, 2—1 ; 1969—‘70 : 0—1, 4—1 ț
1970—’71 : 2—0, 1—1 ; 1971—’72 :

SI... CULISELE SALE d
1—1, 1—î ; 1971—’73 : 9—0. î—6 ;
1973—’74 : 1—0, 0—2 ; 1974—’75 :
1—2, 3—0 ; 1975—’7« : 1—0, 0—2 ;
1976—’77 : 2—0, 3—2 ; 1977—’78 :
0—3, 3—1, 1978—’79 : 0—0, 1—0 ;
1979—’80 : 4—0, 2—1 ; 1080—’81 : 
0—1, 1—1 : 1981—’82 : 1—0, 1—L

„Recolta” craloveană la Bucu
rești, In lntUnlrile 
două victorii, cu 6—2 I 
și 1—0 (în 1981) 
(în 1971). Ce 
(ra.in.l.).
C Cernâianu :

1—2 ; 1972—’73 :
1—0, 0-2 

; 1975—’76 :
2—0,

șl un 
va fl

cu Steaua : 
(în 1973) 

egal, 1—1 
astăzi ?...

„SPER SA NE 
CONSOLIDAM POZIȚIA I" 

După cum ne-a dedarat Con
stantin Cern&lanu, antrenorul 
formațld bucureștene, STEAUA 
va aborda, probabil, partida cu 
Universitatea cu aceeași formație 
care a dștlgat partida de la Hu
nedoara, conform prlndplulul 
„echipa care • dștlgat nu tre
buie schimbată", deși militarii 
s-au Înapoiat In Capitală cu trd 
jucători accidentați, dar a căror 
recuperare este posibilă. „Uni
versitatea, una dintre cele mal 
valoroase formații din fotbalul 
românesc, va veni pe stadionul 
nostru cu glndul să facă o re
petiție generală înaintea partidei 
cu Bordeaux, șl de aceea stat 
sigur că jucătorii crai o veni vor 
da totul pentru ca verificare* să 
fie cit mal deplină. Va fl un med

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• In funcție de forma pe care 

o deține șl, ded, de randamentul 
pe care ti dă la un moment dat, 
un jucător din lotul de speranțe 
poate face pasul înainte spre pri
ma echipă, aceleași criterii acțlo- 
nînd și în situații inverse. In 
această din urmă postură, Dorel 
Zamfir (Steaua) devine nervos, 
irascibil, mergtad pînă la jigni
rea arbitrului, cum a făcut-o in 
medul de la Hunedoara, cu Cor
vinul. Urmarea t In ultimele 
două etape ale turului, d nu va 
putea juca nld măcar la echipa 
de speranțe, fiind suspendat de 
Comisia de disciplină.
• Contează, uneori, șl un sin

gur punct pierdut, darmite ...16 1 
Atâtea puncte va pierde, FARA 
JOC, echipa Constructorul Pitești, 
care a fost SUSPENDATA PE t 
ETAPE, după incidentele din me
dul cu Electrica Tltu, clnd • 
încercat să-1 determine pe arbi
tru să-1 acorde o lovitură de la 
11 metri, nejustificată. Tonul ap
telor de Indlsdplină 1- a dat chiar

președintele secției de fotbal, 
Neguț, care l-a LOVIT pe arbi
tru 1 7 1. După această Ispravă, 

.. timp de 1 an el nu mal are drep
tul să reprezinte echipa. Deloo 
severă sancțiunea primită, apre
ciem noi. Un președinte de secție 
trebuie să fie un exemplu 
conduită, nu un huligan l
• Nu numai echipele organiza

toare sînt sancționate pentru a- 
baterlle suporterilor lor, d șl 
oaspeții care vin însoțiți de spec
tatori turbulențl, care produo in
cidente. Pentru actele de huliga
nism săvlrșlte de „galeriile” lor, 
oalele sparte le vor plăti acum 
Avlntul Matca (după partida cu 
F.E.P.A. Bîrlad) șt Șoimii Cer
navodă (după jocul cu Rapid Fe
tești), plerzînd dreptul de orga
nizare pe teren propriu pe 2 și, 
respectiv, 1 etapă. De astfel de 
„simpatlzanți” orice echipă tre
buie să se dispenseze cu mare 
plăcere I

de mare luptă, tn fața unul ad
versar pe care 11 apreciem, dar 
sper să ne consolidăm poziția In 
clasament*.

Așadar, formația probabilă : 
Nlțu — Angbelinl, Sameș, Fl, 
Marin, Fodor — Ioviui, Stoica, 
Mureșan — Ballnt, Clmpeanu, 
Siaj ara.
C. Oțet : „IN POFIDA INDIS
PONIBILITĂȚILOR DORIM SA 

FACEM UN JOC BUN“
Vineri dimineața s-a desfășurat 

ultimul antrenament al Universi
tății. în lotul 
foarte multe 
medical. Dr. 
făcut tot oe 
a-1 recupera 
reanu (ambii 
lare) șl pe Crlșan (suferind de 
viroză), dar cu tot tratamentul 
Intensiv aplicat, cd trd interna
ționali nu vor putea să apară ta 
formația lor ta medul cu Steaua. 
Alte două semne de întrebare — 
Geolgău sl Negrilă. Se pare Insă 
că aceștia sînt recuperabili, Ba- 
lad, Înapoiat joi după-amla- 
ză de la Karl-Marx-Stadt, a 
rămas In București șl va fa
ce joncțiunea cu lotul Uni
versității. „In pofida indispo
nibilităților, sper ca echipa noas
tră să faeă un joc bun, țlnlnd 
seama că va fi ultima repetiție 
înaintea jocului din 
U.E.F.A.”, ne-a spus C. Oțet, 
trenorul echlpd.

Formația probabilă : Lung 
Negrilă, Clupttu, Ștefănescu, 
mescu — Țlcleanu, Donose, 
Iad

craiovenllor sînt 
probleme de ordin 
V. Frînculeacu a 

este posibil pentru 
pe Tilihol și Ungu- 
cu Întinderi mus eu-

Cupa 
an-

Iri- 
. ■ B*' — Geolgău, Cămătaru, Ctrțu.

In campionatele trecute tezer- 
vate speranțelor, Dinamo a ocu
pat locuri fruntașe, fiind una 
dintre cele mal bune echipe, 
loaile greu de Învins pe teren 
propriu șl ta deplasare. Cu atit 
mai mult surprinde poziția din 
actuala ediție șl de la această 
realitate am pornit clnd l-am so
licitat antrenorului Gheorghe Ti
mar, unul dintre cei mal harnici 
și pricepuți șlefuitori de talente 
pe care l-a avut clubul din șo
seaua Ștefan cel Mare, să ne 
dezvăluie cauzele. Șl discuția nu 
s-a referit numai la comportarea 
speranțdor dlnamoviste, d a a- 
tins și campionatul in general, 
modul Iul de desfășurare. „Ex
plicații la locul ocupat de Dina
mo sint destule și cele mal multe 
dintre ele de ordin obiectiv. Dar 
să le luăm pe rind. După for
mula stabilită, campionatul de 
speranțe se desfășoară cu șase 
seniori șl dnci juniori. Este o 
formulă hibridă, care avantajează 
mult unele echipe șl le dezavan
tajează serios pe altele. Pe mi
ne, la Dinamo, m-a dezavantajat, 
deoarece toată toamna n-am pu
tut beneficia de aportul jucăto
rilor seniori. Aproape tot turul 
Dlnamo a avut un grup de 4—5 
jucători indisponibili, printre el 
afilndu-se Toma, Dudu Georges
cu, Vlad, Țălnar, Stancscu, Măr
ginean etc. In plus, mulțl dintre 
jucătorii care au evoluat la spe
ranțe in anii trecuți (Guda, Mi- 
rea, Frlncu, Nlculclolu, Ivan, Co- 
jocaru) au trecut la Dlnamo Vic
toria, iar Ia " '
alți clnd. 
„gol” greu de 
timp scurt șl, . .
ne-am văzut obligați să promo
văm Ia speranțe o pleiadă de 
copil — da, da, chiar niște co
pil 1 — cum stat Prunea, V. șl 
L. Popescu, Sava, Dineu, Hara- 
lambie, Drăghlcl, A. Petre. Au 
Intre 14 și 16 ani, au șt harul 
fotbalului, dar clnd e vorba să 
den replici unor jucători ca Bol- 
dlcl, Adrian Popescu, Flrânescu 
șl alții, cum s-a Intimplat slm- 
băta trecută, la Craiova, orictt de 
talentațl ar fi el, diferența nu se 
poate să nu se exprime șl să nu 
se materializeze clar șl pe tabela 
de scor. El, acești copil, sint In-

să adevăratele speranțe, 
că au fost de luai multe 
campioni ai Capitalei, pentru 
tn dispute cu cel de virsta 
au demonstrat câ slut buni, 
putem să ne bazăm pe el 
viitor. Dar trebuie să crească”.

Ceea ce... pățește Dlnamo in 
actualul campionat de speranțe 
se Intimplă și cu alte echipe, ca 
Sport club Bacău, Corvinul, Po
litehnica Iași „producătoare" de 
talente. Șl tot ca alte cluburi, 
nici Dlnamo nu se poate Întări 
cu veritabilele talente din Capi
tală, apărute la unele asociații 
mal mici, din cauza unul lung 
șir de piedici apărute In calea 
promovării lor spre centrele pu
ternice. „La Voința, de exemplu 
— a continuat antrenorul Timar — 
se află un veritabil golgeter, 
Săndulescu, dar nu-1 putem adu
ce la Dlnamo, deși am încercat 
de mal multe ori. La „Onoare” 
se Joacă pe cumul de puncte se- 
ntori+junlori si cum să accepta 
cineva să piardă un Junior bun 7 
Șl atunci ce facem? Muncim 
mult cu unii mai puțin Înzestrați 
șl cred că pe undeva ceva nu-1 
In regulă...”.

Cu alte cuvinte, apare necesita
tea concentrării valorilor, proble
mă — din cite știm — aflată șl 
pe agenda de lucru a federației, 
ta vederea căutării soluțiilor a- 
decvate.

d«

Jack BERARIU

PROGRAMUL
ETAPEI DE MIINE

Șl ARBITRII 
A DIVIZIEI

Luceafărul avem 
S-a produs, ded, un 

umplut Intr-un 
in consecință,

pentru 
ori 
că 

lor 
că 
in

Laurențiu DUMITRESCU

CLASAMENTUL
1. C.S. T-VIȘTE 15 10 3 2 40-13 232. Urelv. Craiova 15 10 2 3 43-17 223. F.C.M. Brcrțov 15 9 1 5 35-20 194. Corvinul 15 9 0 6 22-14 18
5. F.C. Biber 15 8 2 5 2&-26 16
6. F.C. Argeș 15 6 5 4 23-11 17
7. F.C. Constanta 15 8 1 6 33-29 17
8. Jiul 15 6 5 4 25-21 17
9. Petrolul 15 7 2 6 35-24 16

10. Sportul stud. 15 7 2 6 23-22 16
11. Steaua 15 7 0 8 22-25 14
12. S.C. Bac&u 15 6 1 8 22-23 1913. „PoN“ Tim. 15 5 3 7 22-25 13
14. A.S.A. Tg M. 15 6 0 9 20-26 18
15. Pollt lași 15 5 1 9 20-35 111<5. F.C. Olt 15 5 0 10 23-57 10
17. Dlnamo 15 2 3 10 18-32 7
18. Chimia 15 3 1 11 17-43 7

IOT DESCOPERIND... AMERICA, GAFENCU Șl EPURE VOR iMBÂTRlNI IN DIVIZIA ,.B’

SERIA I : C.S.M. Suceava — 
Prahova Ploiești : I. Crăciunescu 
(Hm. Vllcea), Ddta Tulcea — 
Viitorul Mecanica Vaslui : D. Bu
suioc (Craiova), Dunărea Călă
rași — C.S.M. Sf. Gheorghe : P. 
Iliescu (București), C.S. Botoșani
— Oțelul Galați : L. Sălăgean 
(Satu Mare), Viitorul Gheorghenl
— I.M.U. Medgidia : G. Macavel 
(Deva), Gloria Bistrița — Cea

hlăul P. Neamț : D. Vatran (A- 
rad), Minerul Gura Humorului — 
Unirea Dinamo Focșani : D. Va- 
slle (București), F.C.M. Progre
sul Brăila — C.S.M. Borzeștl : C. 
Drulă (Tg. Jiu), Dunărea C.S.U. 
Galați — Gloria Buzău : A. Mus- 
tățea (Pitești).

SERIA A II-a : Unirea Alexan
dria — Dlnamo Vidorla Bucu
rești : N. Gogoașe (Buzău), Me
canică fină Steaua ~ 
— Gaz metan Mediaș : M. Dragu 
(Galați) — terenul 
fină ; Carpațl Mîrșa 
București 7 I. “ " 
Rapid București _________
București : D. Avrigeanu (Bucu
rești) — stadionul Glulești ; I. P.

București
Mecanică

■ Metalul 
Veîea (Craiova), 

Luceafărul

Aluminiu Slatina —, Autobuzul 
București : C. Teodorescu (Bu
zău), Progresul Vulcan București
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin : 
S. Necșuleseu (Tîrgoviște) — sta
dionul Progresul ; Pandurii Tg. 
Jiu — Precizia Săcele ” 
(Constanța), Chimica
— Șoimii I.P.A. Sibiu : 
(Oradea), Automatica
— Rova Roșiori : I.
(Brăila) -------- ‘

SERIA A IlI-a : înfrățirea Ora
dea — Gloria Reșița : I. Chelu 
(Giurgiu), Metalurgistul Cugir — 
Aurul Brad : I. Tănase (Tlrgo- 
vlște), C.F.R. Timișoara — C.I.L. 
Slghet : V. Anghelolu (Bucu
rești), Strungul Arad — Someșul 
Satu Mare : ” “ ...........
Armătura Zalău — ,, ___
poca : I. Dlma (Sighișoara), _ 
llmpia Satu Mare — Rapid Arad: 
S. Rotărăscu (Iași) — se dispută 
azi, de la ora 14, Minerul Cav- 
nlo — Ind. strmd C. Turzll : L. 
Frunză (Sibiu), F.C. Bala Mare
— U.M. Timișoara : A. Gheorghe 
(P. Neamț), C.S.M. Reșița — 
U.T. Arad: C. Votau (București). 
Medurile vor Începe la ora 11.

A fost mal zllde trecute o ac
țiune, un trial, un sondaj, cum 
vrem să-1 spunem. Două selec
ționate de jucători sub 21 de 
ani din Diviziile „A“ și „B“, 
s-au lntîlnlt Intre de. Au trecut 
prin ..Jupa unor antrenori 29 de 
Jucători. Antrenorii, șl d de va
lori, vtrstâ șl experiență profe
sională mal eterogenă dedt lo
turile In cauză. Șl oe au remar
cat cel 6 tehnicieni 7 Pe cine au 
evidențiat t Iată numele reținu
te cu dificultate, pentru că s-a 
spus că cei convocați au rămas, 
totuși, datori (fiecare opțiune a 
unui anrenor am considerat-o un 
vot) : Gafencu : 6 voturi. Epure : 
< voturi, Belodedicl : 5 voturi, 
Comănescu : 4, Tătăran: 3, Steop: 
3, Cașuba : 2, Lăcătuș : 1 etc.

Cine stat aceste noi descoperiri 
ale fdtbalulul nostru I GAFEN
CU : fost component al echipei 
naționale de Juniori (coleg cu 
Eduard, Ballnt, Sertov, Lasconl, 
M. Radu), care a participat la 
turneul final al campionatului 
european din R.F.G. (1981), titu
lar la C.S.M. Suceava, fizic fra
gil, dar talent de excepție. Un 
Ozon sau Dobrin la anii adoles
cenței lor. EPURE : jucător la 
C.S. Botoșani, cu un fizic și for-

ță impresionante chiar de la vlr- 
sta junioratului, titular la Boto
șani, jucător polivalent (mijlo
caș, Înaintaș, iar In vară, la me
dul eu Prahova, l-am văzut fun
daș lateral). Epure a fost șl pe 
la Luceafărul, pe la trlalurl de 
juniori, iar acum, lată, e desco
perit ca... talent. BELODEDICI : 
fost titular al echipei naționale 
de juniori, actualmente compo
nent al Iotului echlpd Steaua. 
Mal mult de atlt, unde să ajungă 
la cel 18 ani al săi 7 CAȘUBA 
nu e nld el un necunoscut. De 
ce 7 S-au bătut 3—4 divizionare 
„A” să-1 legitimeze, dar, din di
ferite motive, n-a fost desllpit 
de Suceava șl așteaptă să joace 
tn „A” dnd o promova Suceava 
(Regulamentul de transferări șl... 
talentele, reprezintă o temă de 
meditație). Pe dne au mal des
coperit antrenorii 7 Pe TATA- 
RAN. Jucător ttnăr, de viitor, de 
talent, dar care plnă acum 
a avut prilejul să 
pentru că a jucat (DOAR) 
Divizia ‘— ’ 
finala 
namo, pe stadionul 
din București. Șl a .
Tătăran, la Madrid, pe Santiago 
Bernabeu, contra Iul Santilanal!

.,nu 
se afirme* 

în 
„A“, lă Baia Mare, în 

,Cupei României*, cu Dl- 
,23 August* 

mai jucat

Ce vrem să spunem prin exem
plele date ? Că acțiunea care a 
avut loo a fost bună, citeva ta
lente tinere reușind să mal re
vină In centrul atenției celor de 
la BucurestL Ce vrem să mat 
spunem, totuși t Că asemenea 
trlalurl, făcute la un an sau doL 
nu rezolvă penuria de jucători 
pentru loturile naționale. Gafen- 
cu era cunoscut, Epure, la fd, 
Cașuba primea oferte de la divi
zionarele „A”. Despre Tătăran -e 
să mal spunem... Mal noi slnt 
Comănescu șl Steop. Dar Gafen
cu, Epure șl ceilalți n-au fost 
urmăriți, nu s-a mal Interesat 
nimeni de evoluția lor, de pre
gătirea șl folosirea la cluburi, 
pentru ca el, intr-adevăr, să 
crească. Șl — de ce nu 7 — tn 
cazul unora chiar federația ar fl 
trebuit să Intervină să joace la 
Divizia „A”, dacă talentul șl va
loarea le dau dreptul. Altfel, da
că Gafencu sau Epure tot vor 
fl aduși la trlalurl, la un an sau 
doi, se va spune mereu de el câ 
stat talentațl, dar vor lmbătrinl 
Ia Divizia „B“. Șl atunci, ce-am 
făcut 7 Cu ce a dștlgat fotba
lul 7

: V. Curt
Tlmăvenl 
I. Medveș 
București 
Gheorghe 

terenul Automatica.

V. Banu (Ploiești), 
„U“ Cluj-Na- 

O-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

Stațiunea

Bazna

Ocna 
Sibiului
Fdlx

Govora

Constantin ALEXE

I.T.H.R. BUCUREȘTI VA OFERĂ LOCURI LA ODIHNA Șl TRATAMENT 
IN LUNILE NOIEMBRIE - DECEMBRIE

____________Plecări tn flecare zi cu sejur ndimitat in stațiunile :_______

Herculane
Amara

Sîngeorz

Profilul

— afecțiuni ale aparatului loco
motor

— afecțiuni
— afecțiuni 

motor șl
— afecț. ale__________________ _

sistemului nervos și ginecolo
gie

— afecț. ale aparat, respirator șl 
otorlno-larlngologle, reuma
tologie, ginecologie

— afecț. aparat locomot. șl ale 
sistem, nervos periferlo

— afecț. ale aparat, 
sist. nervos periferic, 
tologice, ginecologice.

— afecț. ale tubului

Tarife
Cazare-masă-iratament 

plnă la 1 deo. după 1 deo.
vile hotel vile hotel

glneoologice
ale aparatului loco- 
ale sistemului nervo® 
aparatului locomotor.

looomot., 
derma-

57 87
57

68

68

«7

104,50

85

70

70
70

• LUNI, TRAGEREA LA SORȚI 
A „16-IMILOR" „CUFEI ROMÂ
NIEI”. Tradiționala competiție 
„Cupa României” — care se des
fășoară sub egida „Dacia-iel" — 
a ajuns In faza „16-lmilor“, eta
pă In care intră In întrecere șl 
cele 18 divizionare „A“. Tiagerea 
Ia sorți a acestei faze va avea 
loo luni 22 noiembrie, ora 13, la 
sediul F.R.F., tn prezența delega- 
ților celor 32 de participante. Tot 
In aceeași zl va fl stabilită șl da
ta disputării meciurilor.

CERNĂUȚI 3—0 (0—0). Cele trei go
luri ale învingătorilor au fost 
înscrise de Petrescu II, R&chi- 
țeanu șl Cașuba. (I. MÎNDRESCU 
— ooresp.).

• ÎN MECI INTERNATIONAL, 
C.S.M. SUCEAVA — BUCOVINA

• Numai astăzi se mal pot 
procura bilete cu numerele pre
ferate de participanțl pentru 
tragerea specială Loto 2 de du
minică 21 noiembrie 1982. Cel ce 
doresc să asiste la desfășurarea 
tragerii sînt invitați la ora 16 în 
sala Clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Stalcovld 
nr. 42 ; numerele cîștigătoare vor 
fl anunțate la televiziune șl ra
dio în cursul serii • Astăzi este 
ultima zi șl pentru depunerea 
buletinelor de participare la con
cursul Pronosport de mîine, care, 
cuprinde meciuri deosebit de in-

104,50

88

79
92,50

79
79

Transport 
C.F.R. 

dus-tntors 
d. H.

110,00
110,00

60 70 70
_____  digestiv, 

boli de nutriție șl metabolism
— afect, cardlo-vasculare, afecț. 

neurologice
CU PLECĂRI ÎN FIECARE ZI

— afecțiuni neurologice, glneoo- 
loglce

— reumatologie
— afecț. ale aparatului locomotor, 

ginecologie
___  — afecț. cardiovasculare 

înscrieri șl informații la filalele de turism
1848 nr. 4 (telefon 14.98.81), Bd. N. Bălcescu 
(telefon 11.08.48), Cal. Grlvițd nr. 139, str.
r Jur r rar r use r rar r jur r jur r r uur r -rrr r b

Tușnad

Ef. Nord
Mangalia 
Sovata
Covasna

62 68 72
60

PÎNA LA

60

7077
12 DECEMBRIE 2

77
77

70 83
97

77
97

Republicii nr. 68
142,50 

88,50 
__  ______________ (telefon 14.08.00), Bd. 
nr. 35 (telefon 15.74.11), Cal. Moșilor bloc 55 bis 
Menddeev nr. 14 (telefon 59.37.60).
din : Bd.

SA

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
teresante din campionatele divi
zionare „A” ale României șl Ita
liei Se reamintește că meciul III, 
Steaua — „U“ Craiova, a fost Înlo
cuit cu medul Napoli — Asooli 
• De asemenea, se reamintește 
că tn aceste zile pot fl depuse 
buletinele pentru concursul Pro
nosport de miercuri 24 noiembrie, 
In al cărui program meciul I. 
„U“ Craiova — C.S. Tîrgoviște a 
fost înlocuit cu medul Bor
deaux — „U” Craiova, din ca-

drul oeld de-a trda manșe a 
competiției europene „Cupa 
U.E.F.A.”.
• CIȘTIGURILE TRAGERII

„LOTO 2” DIN 14 NOIEMBRIE. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1300“ șl 1 variantă 
25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 2 varian
te 100% a 24.735 lei șl 9 variante 
25% a 6.184 lei ; cat. 3 : 3 varian
te 100% a 8.947 lei șl 35 variante 
25% a 2.237 lei ; cat. 4 : 112 a

Id ; cat. 5 :243 a MO lei ; oat. 
2.087 a 100 ld. Report la cat. 
17.623 lei. Autoturismul „Da- 
1300“ de la cat. 1, obținut pe 
bilet jucat '

939
6 : 
1 : 
da 
un 
partldpantulul 
ENE din Răcari, 
vița.
• NUMERELE

TRAGEREA LOTO DIN 19 NO
IEMBRIE. Extragerea I : 70 S3 33 
45 52 8 1 90 19 ; extragerea a 
H-a : 42 20 75 76 63 36 56 37 67. 
Fond total de dștlgurl : 1.190,317 
ld, din care 379.497 ld, report la 
cat. 1.

100%, a revenit
PANTELIMON 

județul Dîmbo-
EXTRASE LA



Azi, etapă in prima divizie de volei

FETELE LA JUMĂTATEA
In campionatele primei di

vizii de volei se desfășoară 
astăzi după-amiază 10 partide 
(4 la feminin și 6 la mascu
lin), două meciuri feminine 
fiind reprogramate (Rapid — 
Flacăra roșie București s-a 
disputat joi, iar Penicilina

București : STEAUA - CALCULATORUL
(Salo Floreasca, ora 13,30)

MASCULIN

Brașov : 
Baia Mare

Craiova :

DINAMO - SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI
(Sala Dinamo, ora 18)

TRACTORUL - C.S.U. ORADEA
EXPLORĂRI - CARPAȚI RM. V1LCEA
MOTORUL - C.S.M. SUCEAVA
UNIVERSITATEA - C.S.U. OȚELUL GALAȚI

FEMININ

Constanța : 
Galați : 
Bacău : 
București :

FARUL - CHIMPEX
C.S.U. OȚELUL - MARATEX BAIA MARE 
ȘTIINȚA - C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
CALCULATORUL- „U“ CLUJ-NAPOCA
(Sala Olimpia, ora 17)

SERVICIUL LA VOLEI ÎNSEAMNĂ 
NU NUMAI PUNEREA MINGII ÎN JOC!

Revenim asupra momentu
lui inițial in jocul de volei — 
serviciul. Șl de aceasta dată 
tot un joc feminin, cel din
tre Flacăra roșie șl Farul, va 
constitui baza analizei noastre. 
In acest med, am constatat o 
situație exact inversă celei 
discutate anterior : bucureș- 
tencele au greșit numai 3 ser
vicii ta 4 seturi, iar colegele 
lor din Constanța — numai 
8. Numărul ratărilor poate nu 
spune prea mult, dar faptul 
că ambele echipe au pus un 
mare accent pe aervidu, eă 
acest element tehnic a fost, 
de multe ori, de dificultate 
mare, orientat tactic, este, de 
asemenea, o realitate peste 
care nu putem trece. Am vă
zut cu acest prilej o gamă 
largă de servicii executate de 
Dotalța Popescu șl Maria E- 
nache (Farul) sau de Daniela

VOLEIUL TULCEAN ÎN CĂUTAREA
Deși dispune de o pepinieră 

remarcabilă, voleiul masculin 
tulcean și-a văzut echipa 
C.S.M. Delta retrogradată din 
prima divizie a țării. Relritll- 
nind, de rurind, pe cunoscutul 
șlefuitor de talente profesorul 
de la C.S.Ș. Alexandru Cra- 
tovschi, l-am cerut unele ex
plicații.

— Care credeți că sint cau- 
xele pierderii pasului cu pri
mul eșalon ?

— Dupd părerea mea, lini 
trei cauze : efectuarea tardi
vă a schimbului de generații, 
slaba motivație a sportivilor 
pentru marea performanți și 
unele deficiențe organizatorice 
la nivelul clubului, care — 
cumulate — au contribuit la 
acest deznodămint.

— Ciedeti că „Delta" poate 
reveni pe prima scenă ?

— Desigur. Cu condiția ea

PENULTIMUL PREMIU
Penultimul premiu daalc al a- 

nului se va desfășura duminică 
dimineața pe hipodromul din Plo
iești, alergare ta care viitorii an
trenori se vor Întrece tatr-o a- 
lergare echilibrată pe distanța de 
3100 m. Un alt punct de atracție 
al reuniunii ti prezintă partld- 
parea lui Perjar, campionul tur- 
fului, care insă acordă avantaje 
insurmontabile, mal ales dacă 
ținem seama de starea vremii. 
Pariul austriac are o mare miză 
de pornire (30.448 Id), ceea ce 
va aduce pe amatorii de pariuri 
pe hipodrom.

In reuniunea de joi după-amla- 
ză, Faleza, energic susținută de 
«nărui M. Jula, a obținut o vic
torie mundtă, mal ales eă s-a 
handicapat suplimentar cu galop 
din start. Totuși, cel mal mult 
a Impresionat Solstlțlu, eu care 
M. Ștefănescu a obținut o victo
rie ușoară, el arăttadu-se o mare 
speranță pentru derbyul din anul 
viitor. Julleta, condusă eu mult 
tact de Tănase, a ciștigat ta fi
nal cursa, iar M. Crlstea a reușit 
să ciștlge prima alergare din ca
rieră cu Ogășan, care insă a 
avut de luptat toată linia dreaptă 
eu Kozara, aceasta fiind nevoită 
«ă se mulțumescă cu locul al doi
lea, Frecvența, cu N. Gheorghe. 
a arătat o formă excelentă ți a 

Iași — Dinamo se va juca 
marți). Cu etapa de azi (a 
11-a), turul campionatului fe
minin se Încheie. Toate cele 
4 întîlniri au o mare impor
tanță in definitivarea unui 
clasament de toamnă, foarte 
strlns intre cele două extreme

Drăghlcl, George ta Zaharia 
sau Lucia Etta (Flacăra). 
Semnalam ta cronica medu
lui eă ultima jucătoare a 
servit, in setul 4 al jocului 
respectiv, de 3 ori ( I !) con
secutiv, punlnd mari proble
me apărării adverse, oare a 
tratat, dta păcate, prea ușor 
situația. Oricum, serviciile 
Lucid Etta au fost foarte 
efloace șl aceasta cu atit mai 
mult, cu dt de setul respectiv 
erau legate marile speranțe 
ale constănțencelor.

Statistica fiind, oarecum, e- 
lementul de bază al rtaduri- 
lor de față, nu putem ti de 
acord eă cele numai I servi
cii greșite ale dlnamo”istelor 
*1 cele 3 ratări ale rapldlste- 
lcr ta partida directă pot În
dreptăți calificativul bine pen
tru aceste execuții, de vreme 
oe serviciile, ta partida amin

lucrurile si revină la normal, 
adică si fie eliminate cele 
trei cauze amintite.

— Nu cumva cauzele retro
gradării pot fi completate și 
cu o contribuție mal scăzută 
a pepinierei la unitatea dv. 7

— Este drept ei fa ultimul 
an numărul de divizionari 
„A" proveniți de la clubul 
nostru școlar a foit mai mic 
cu 3 elemente, dar nu acesta 
a foit factorul decitlv In re
trogradare. Echipa de juniori 
a ocupat locul 3 In campiona
tul național...

— Ce preocupări aveți, to
tuși, pentru sporirea „produc
ției" In neplnlera la care ac
tivați 7

— Sint preocupări deosebite 
atit pe linia selecției, cit și pe 
cea a instruirii. Echipa cu 
care participăm la divizia na
ționali la acest sezon are In

„PREMIUL SPERANȚELOR1'-
CLASIC AL ANULUI
obținut victoria ta cealaltă aler
gare pe 3100 m. Am lăsat cursele 
mtajllor la urmă spre a remarca 
pe Respect, un frumos flu si lui 
Rodnica, cu căra T. Marinescu a 
avut de luptat toată linia dreaptă 
spre a ciștlga. Hațeganu, celă
lalt mtaz dștlgător, nu a avui 
probleme spre a ciștlga.

REZULTATI TEHNICE : Cursa 
I t 1. Hațeganu (Boitan) 1:4<U5, 
1. Ibus. Cota : dșt. 3,40, ord. ta- 
chlBl. Cursa a n-a : 1. Respect 
(Marinescu) 1:3*.3, 3. Salvam ont,
3. Karting. Cota : dșt- 7, ord. 0, 
ev. 10. ord. triplă 1*3 lei. Cursa 
a IlI-a i L Julleta (Tănase) 
1:33,7. 1. Dineu. Cota : cișt. 3, 
ord. *3, «v. W, triplu 1—3—3:341 
tai. Cursa a IV-a : 1. Faleza
(Jula) 1^1,3, 3. AM, 3. Jurista. 
Cota : clșL 3, ord. Închisă, ev S3, 
ord. triplă 333 lei. Cursa a V-a : 
1. Frecvența (N. Gheorghe) 
1:31.8, 3. HipolU. Cota : cișt. 3, 
ord. 30, ev. 13, triplu 3-4—8 : 338 
iei. Cursa a Vl-a i 1. Solstițiu (M. 
Ștefănescu) 1:30,3, 1. Jder, 3. So
lia. Cota : cișt- *. ord. 10, ev. 
13, ord. triplă 18* lei. Cursa a 
Vil-a : 1. Ogășan (Crlstea) 1:33,9, 
3. Kozara. Cota : cișt- 30. Ord. 
închisă, ev. 147, triplu 5—8—7 : 
1854 lei.

A. MOSCU

ÎNTRECERII
(Dinamo în frunte, Rapid lan
ternă). Ca de obicei, derby ui 
constănțean se anunță pasio
nant.

In competiția masculină, a- 
junsă abia la a 4-a etapă, se 
pare că echipele gazdă își vor 
valorifica avantajul terenului 
propriu care in unele cazuri 
se adaugă și unei valori mai 
ridicate. Rămîne Insă de vă
zut in ce măsură vor fi de a- 
cord cu calculul hîrtiei suce
venii, dar mai ales bucurește- 
nil de la Calculatorul I.I.R.U.C., 
performerii etapei de dumini
ca trecută. Iată programul tn- 
tîlnirilor :

CLASAMENT, FEMININ
1. DDNAMO 10 10 0 30: 7 20
2. Flecara roșie 11 7 4 25:16 18
3. C.S.M. Sibiu 10 7 3 23:13 17
4. Chim pe x 10 4 4 20:16 16
5. Maratex 10 5 5 21\’19 15
6. Știința 10 5 5 18:19 15
7. C.S.U. Oțalul 10 5 5 16:20 16
1. Universitatea 9 5 4 17:16 14
9. PaniciMna 10 4 6 17:20 14

10. Farul 9 4 5 17:17 13
1*1. Calculatorul 10 2 8 16:26 12
12. Rapid 11 0 11 9:30 11

tită, au fost mal mult sim
ple puneri ale mingii ta joc. 
Șl nu este deloc bine așa. A- 
eeeașl situație s-a repetat ta 
jocul Dinamo — Motorul Bala 
Mare (m), cu număr Insigni
fiant de servldl greșite, dar 
care n-au avut nld dificultate 
deosebită. In partida Steaua 
— C.S.M. Suceava (m), suce
veanul Enuca s-a detașat prin 
dificultatea șl siguranța servi
ciilor, iar Chifu (St.), deși a 
ratat cel mal mult (3), a fost 
oel care a pus cele mal mari 
șl mal grele probleme de pre
luare echipei adverse.

Se impune, ded, ca ta an
trenamente să se pună tot 
mai mult accentul pe dificul
tatea șl diversitatea servicii
lor, iar sporirea numărului 
de repetări va duce implicit 
la asigurarea constanței exe
cuțiilor tehnice ln partidele 
oficiale, exemplul Lucid Ettz 
fiind convingător ta acest 
sens pentru aportul său pe 
tabela de scor, pentru punc- 
tde, seturile șl meciurile eiș- 
tlgate ta folosul echipei din 
care face parte.

Mihail VESA

REECHILIBRĂRII
rindurile el vreo 6 jucători de 
perspectivă, dintre care unii 
au o înălțime apreciabilă : 
doi măsoară cite 2,02 m, iar 
alți doi cite 1,98 m. Desigur, 
aceste „înălțimi" nu dau satls- 
facții imediate, dar printr-o 
pregătire individualizată, sus
ținută fi de bună calitate, mat 
tirziu roadele vor fi cele aș
teptate. Ne străduim ea In 
curind baza materială a C.S.Ș. 
să ofere condiții superioare 
de lucru pentru pregătirea e- 
chipelor noastre.

D. MORARU-SLIVNA, coresp.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un 
catren dedicat Nadld Comăned, 
pe care am reintilnlt-o ca... ar
bitră la concursurile de gimnas
tică :
E greu a presupune,
Să dea la Infinit,
Atltea note bune,
Pe cite a... primit t

i

Un succes de sezon la Indemlna tuturor I

LOZUL TOAMNEI
tanbhne speciali IMetU 1

LOZUL TOAMNEI - un prilej dc Inimoase satisfacții, 
un cadou plăcut $1 util pentru cei dragi! Sportul Pa g a 7-a

LA ARAD, UN CONCURS DE SELECȚIE 
CU PESTE 1200 DE ELEVI

La Arad a avut Ioc o mare 
acțiune de selecție în rîndul 
tineretului școlar. Pe stadionul 
Gloria, Comisia județeană de 
atletism a invitat profesorii de 
educație fizică din școlile ge
nerale, clasele V—VIII, să pre
zinte cite 6 fete și 8 băieți din 
fiecare clasă, la probele de 60 
m, lungime, aruncarea mingii 
de oină, precum și 500 m —

DIVIZIA „A“
(Urmare din pap. 1)

tru Steaua, respectiv Bra- 
boveanu 20, Vinercanu 15, 
Nieulescu 14, David 11, Popa 
10, Uglai 8, Ivascencu 4, Vasi- 
lică 2, Lefter 2 (a mal jucat 
Popovicl). Eliminați pentru 5 
faulturi : Netolitzchi (min.
37), Oczelak (min. 40), David 
(min. 30), Ivascencu (min. 31) 
șl Vlnereanu (min. 34). Arbi
trii A. Atanasescu șl P. Pasere 
s-au străduit să dea cursivitate 
meciului și să nu fluiere orice 
atingere, dar au greșit in a- 
precierea unor greșeli perso
nale. Nu este mai puțin ade
vărat că misiunea le-a fost 
Îngreuiată de desele proteste 
(cele mai multe nejustificate) 
ale jucătorilor, precum și ale 
antrenorului M. Nedef (Stea
ua), care a și fost sancționați 
cu două greșeli tehnice. Amin
tind că M. Nedef este și an
trenor principal al lotului re
prezentativ, ne întrebăm cum 
apreciază „exemplul" pe care 
11 dă elevilor lui 7

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — DINAMO ORA
DEA 72—70 (37—37) Cînd oră- 
denii conduceau copios (33—22 
In min. 17). era greu de În
trevăzut o răsturnare a situa
ției. Totuși, aceasta s-a pro
dus datorită faptului că an
trenorul clujean Gh. Roman a 
avut curajul (după cum se va 
vedea, cu folos) să introducă 
in teren un „5“ format din 
trei tineri (Oniciu, nea și 
Szabo), unul pe calea afirmă
rii (Herbert) șl doar un bas
chetbalist experimentat (Bar
na), formație care a Izbutit 
să schimbe „fața jocului". 
Prlntr-o apărare agresivă, stu
denții au ciștigat multe mingi, 
pe care le-au fructificat prin 
contraatacuri și acțiuni pozi-

ANGHEL GRUIA, BRAȘOV. 
„Dacă la un fault sau un henț, 
de pildă, arbitrul a aplicat le
gea avantajului, dar presupusul 
avantaj nu s-a realizat, condu
cătorul meciului poate opri Jo
cul, pentru a sancționa faultul 
sau hențul cu o lovitură liberă 
directă 3" Nld gtnd I Ar Însem
na DOUA avantaje I Nu pun mi
na in foo el nu s-a tatlmplat

Cu suma de numai 10 lei, 
oricine Joacă poate obține :

• AUTOTURISME „Dacio
1300", „Skoda 120 L“,
„Trabant 601“

• CIȘT1GURI IN BANI DE 
50 000, 10.000, 5 000 lei 
etc.

Agențiile Loto-Pronosporl 
și viniâtoril volanți vă oferă 
zilnic posibilitatea de a vă 
număra ți dv. printre marii 
ciștigâtori I 

fetele și 800 m — băieții. Pes
te 1 200 de copii din 18 școli 
gtnerale și 4 licee și-au de
monstrat calitățile în fața unui 
juriu condus de prof. Gh. Măr-. 
gineanu — președintele comi
siei județene de atletism, prof. 
Eugen Roman — metodist al 
C.J.E.F.S. Arad și prof. Pavel 
Soos — inspector școlar de spe
cialitate. (M.C.)

DE BASCHET
ționale rapide. Drept urmare,' 
tabela de scor indica, în min. 
19, 35—33 pentru „U". In con
tinuare, orădenii au trecut, la 
rîndul lor, de „punctul mort" 
și întrecerea s-a echilibrat, 
oferind o dispută spectaculoa
să, in același timp captivantă 
prin evoluția scorului, din 
care am extras pe cea din ul
timele minute : „U“ — Dina
mo : 57—61, 65—62, 65—66,
68—66, 63—68, 70—70 și .72—70 
prin coșul marcat în ultima 
secundă, de Mircea Barna, cel 
mai bun jucător de pe teren.

C.S.U. BRAȘOV — POLI
TEHNICA IAȘI 71—65 (35—35). 
Un alt meci în care cei care 
au condus primii (ieșenii au 
avut 26—16 în min. 13) au 
pierdut, pentru că nu au izbu
tit să păstreze ritmul de joc 
convenabil, adică alert, ba
zat pe apărare agresivă și ac
țiuni rapide în atac. In con
trast, brașovenii, ca de obicei 
bine conduși de antrenorul 
Gh. Marcu, au păstrat disci
plina tactică prielnică, au re
făcut handicapul și au ajuns 
într-un final echilibrat pe 
care, ținînd seama de expe
riența și luciditatea jucătorilor 
afiați în teren (Moraru, Krisz- 
bai, Tccau, Csender, precum 
și tînărul Flaundra), l-au cîș- 
tigat destul de clar, deși la o 
diferență de nu nai șase p.

ICED BUCUREȘTI — CSU 
SIBIU 84—87 (46—49), RAPID 
BUCUREȘTI — FARUL CON
STANȚA 46—62 (20—32), IMUAS 
BAIA MARE — POLITEHNI
CA BUCUREȘTI 61—55 (31—28).

Programul de azi : de Ia 
ora li) : CSU Sibiu — Poli
tehnica Iași, Farul — IMUAS; 
de la ora 15 : Steaua — „U“, 
Dinamo Oradea — Rapid, CSU 
Brașov — Dinamo București, 
ICED — Politehnica Bucu
rești.

uneori șl așa, pe la categoriile 
inferioare, dar acolo echipele șl, 
mal ales, suporterii lor așteaptă 
de la arbitri nu un avantaj sau 
două, ci cit mal multe.

TITU FILIPIDESCU, BUCU
REȘTI. Reflecția dv este pe dt 
de spirituală, pe atita de reală: 
„La 3—0 pentru gazde, In minu
tul 10, chiar șl un arbitru înce
pător poate arbitra ca... Nlcolae 
Ralnea Vă asigur insă că 
Rainea nu tlnjește după o aseme
nea situație I

IONEL GEORGIAN, CIMPU- 
LUNG MUSCEL. Observația dv 
este justă. De cele mai multe 
ori, „galeria" iși Încurajează e- 
chipa favorită strlgtad „Hal Stea
ua*1 sau „Hal Rapid". Ar ti bine
venite, dacă nu niște imnuri ale 
cluburilor, care și-ar avea locul 
cu alte ocazii, niște strigături 
versificate sau nu, doar sugestl- 
ve, plăcute ți mobilizatoare. Cli
matul din tribune n-ar avea dedt 
de ciștigat. Poate că ar apare ți 
dte un... dirijor improvizat I

AURELIAN ANDREIES, BUCU
REȘTI. Dudu Georgescu a Îm
plinit la 1 septembrie 32 de ani. 
Pentru a folosi un termen tea
tral. el .ține afișul" de multă 
vreme, ceea ce reprezintă o per
formantă deosebită, mal ales pen
tru un înaintaș, in... contact cu 
apărările adverse necruțătoare.



în (ampionaiu! balcanic de handbal feminin „INTERNAȚIONALELE44 DE TEN’S BOXERI ROMÂNI

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI DE MASA ALE IUGOSLAVIEI PESTE HOTARE
noiembrie și 4 de-

A ÎNTRECUT SELECȚIONATA 
IUGOSLAVIEI CU 30-18

SOFIA, 19 (prin telefon). Vi
neri seară, in sala „llristo Bo
tev" din capitala Bulgariei, a 
fost inaugurată cea de a IV-a 
ediție a Campionatului Balca
nic de handbal feminin. După 
o frumoasă festivitate de des
chidere, au fost programate 
meciurile primei runde.

Partida România — Iugo
slavia s-a constituit „cap de a- 
fiș“. După cum se știe, ambele 
formații sînt prezente fără o 
serie de jucătoare din loturile 
pentru „mondiale" (echipa 
noastră fără 6 titulare, iar cea 
iugoslavă fără 5). Cu toate a- 
cestea meciul a oferit un spec
tacol frumos, cu faze dinamice 
și goluri realizate din faze ra
pide. România a întrecut Iu
goslavia cu 30—18 (13—10), la 
capătul unei partide în care 
s-au evidențiat în mod deose
bit Angela Avădanei, Nicoleta 
Pleșoianu și Ilajnal Palfi, dar 
în care întreaga echipă a evo
luat bine. Golurile au fost în
scrise de Avădanei 10, Pleșo
ianu 9, Ștefanovici 4, Pătruț 
3, Oprea 2 și Grigoraș 2 —

pentru România, Vujici 3, Ko-
kot 3, Migoșa 3, Bogoșa 2, Vi-
rag 2, 
nacici

Pesici 2, Pajska 1. Bo-
1 și Popovici 1 - pen-

tru Iugoslavia.
Au arbitrat Liubomir Kostov 

și Evgheni Kabadelov (Bulga
ria).

In cealaltă întîlnire a primei 
/ile, Bulgaria A (fără două ti
tulare, Karakașeva și Tonceva) 
a dispus de Bulgaria B cu 
30—27 (14—15). Pentru învingă
toare au înscris : Nikolova 7, 
Vateva 5, Sredkova 4, Tankova 
4, Hristova 3, Vasilieva 3, Ma- 
rinova 2, Ivanova 1 și Rusi- 
mova 1.

întîlnirea a fost condusă de 
Csaba Somogy și Peter Endrey 
(Ungaria).

Cea de a 4-a ediție a Cam
pionatului Balcanic programea
ză în rundele următoare parti
dele ; Bulgaria B — Iugoslavia 
și România — Bulgaria A 
(simbătă), România — Bulga
ria B și Iugoslavia — Bulga
ria A (duminică).

La campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Iugo
slaviei, care se desfășoară la 
Split, echipa României a avut o 
frumoasă comportare, reușind 
să se califice în semifinalele 
competiției. In sferturi, fetele 
noastre — Olga Nemeș și Maria 
Alboiu — au depășit pe deți
nătoarea titlului european, re
prezentativa Ungariei cu 3—1 : 
Nemeș — Olah 2—0 
Alboiu — Szabo 1—2 
—11), Nemeș — Szabo 2—0 (18, 
17), Nemeș, Alboiu — Szabo,

Magos 2—0 (18, 14). în semifi
nale, R. P. Chineză — Româ
nia 3—0, U.R.S.S. — Iugoslavia 
3—0.

în
masculine : 
Ungaria 3—0, 
Anglia 3—0.

semifinalele competiției
Iugoslavia — 

R.P. Chineză —

de

Călin ANTONESCU

(11; 10),
(20, —14,

In primul 
dublu femei, . 
Alboiu (România) a învins cu 
2—1 (15—21, 21—16, 21—10),
cuplul Pavlov — Bernardici 
(Iugoslavia).

tur al probei 
perechea Nemeș—

0 între 28 
cembrie se vor desfășura la 
Tbilisi reuniunile unui turneu 
internațional de box pentru 
juniori. La acest turneu vor 
participa și 4 pugiliști din ța
ra noastră : Gh. Iarna (43 kg), 
M. Finățeanu (51 kg), C. Si- 
litră (54 kg) și Marcel Valy 
(63.500 kg).

0 Peste cîteva zile va începe 
la Havana Turneul de box al 
Armatelor Prietene la care vor 
participa pugiliști din 11 țări, 
printre care și 6 reprezentanți 
ai clubului sportiv Steaua Bucu
rești.

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

Spania și Elveția), în timp ce 
România, Uniunea Sovietică, 
R. D. Germană și Polonia sînt 
în plină campanie de 
h turneului final al 
Olimpice din Statele 
Americii, ele avind 
calificarea la J.O. In 
de a 6-a participantă, Româ- 
nia-tineret, dorește să afirme 
valoarea unor talente care bat 
la porțile primei reprezenta
tive.

In aceste ultime zile dinain
tea startului în „Trofeul Car
pați", selecționata României, 
pregătită de antrenorii Nicolae 
Nedef și Lascăr Pană, își de-

pregătire 
Jocurilor 

Unite ale 
asigurată 
fine, cea

PREMIU PENTRU FAIR-PLAY
Vi-l mai amintiți desi

gur, de la T.V., pe 
Biliy Beaumont, mustăcio
sul acela solid, jucător din 
linia a 11-a a reprezentati
vei engleze de rugby, al 
cărei căpitan a fost ani 
de-a riadul. In primăvară 
el a abandonat activitatea 
competițională, dar a ră
mas, pe mai departe, un a- 
tașat rugbyului. Cu prilejul 
recentului bilanț al sezonu
lui sportiv din Marea Bri- 
tanie, lui Beaumont i-a 

■ fost decernat un trofeu 
special Pentru contribuția 
adusă de el sportului 
balonul oval, in care 
strălucit și printr-un 
cunoscut fair-play !

„GRAZIE SARA !“
Titlul cel mai frumos 

poate, cel mai sugestiv 
care l-am citit anul aces
ta în presa internațională 
ni s-a părut a fi fost acel 
„Grazie Sara !“, din Gaze
tte dello Sport, din Mila
no, din cronica „europene
lor" de atletism de la 
Atena. A apărut, întins pe 

cu
a 

Sara 
treia) 
foc ’. 

cuce- 
și re-

întreaga pagină întîi, 
IZ..J de-o șchioapă, 

după ce 
(clasată a 

dintr-un

cu 
a 

re-

Ji. 
pe

litere 
doua zi 
Simeoni 
pierduse, 
titlul de campioană 
rit la Praga, în 1978, _
cordul mondial al săriturii 
in înălțime. „Grazie Sara !“ 
era însă pentru tot ceea ce 
făcuse ea pentru atletism...

SCRIITORUL KATO
Japonezul Sawao Kato 

es'e, indiscutabil, o mare 
personalitate a gimnasticii 
mondiale. Fostul campion 
olimpic, la individual com
pus, de la Ciudad de 
Mexico (115,90 p) și Miin- 
chen (114,65 p), a devenit 
in ultimii ani un apreciat 
autor. Un autor de cărți 
de gimnastică, foarte bine 
primite în lumea acestui 
sport. Pe de altă parte, 
Kato a fost angajat ca

principal colaborator 
traducerea și comentarea 
unor lucrări de specialitate 
din limba rusă. Vastele 
sale cunoștințe in domeniul 
gimnasticii 
bine 
și in
ALTE

tn 
temațional există 
goluri cărora li i 
„antologice", prin 
lalea lor, prin spectaculo
zitatea fazelor etc. Recent, 
in Franța, au fost marcate 
două goluri care, realmen
te, au produs senzație : în 
meciul Norcap Grenoble — 
Saint Chamond, în Divizia 
de Onoare, portarul local 
Jose Yorillo a degajat ba
lonul care, ajutat și de un 
vir.t puternic a zburat, 
pur și simplu, 90 de metri 
și a intrat direct în poarta 
adversă ! Intr-un alt meci, 
din Divizia a IV-a, unul 
dintre apărătorii echipei 
Limoges F. C. tot așa, a- 
jutat de vînt, a marcat un 
gol de la 45 m, in urma li
nei lovituri cu.. capul I

ARSENALUL VIOLENȚEI
Să vezi și să nu crezi /...' 

Ziarul parizian 
din 11 noiembrie 
fotografia 
„arsenal" 
(pumnale,

sînt, desigur, 
puse acum in valoare 
aria... editorială !

GOLURI ANTOLOGICE

istoria fotbalului în
destule 

se spun 
> untcl-

CU

l’Equipe 
publică 

adevărat 
albe 
lan

țuri, bastoane de cauciuc 
etc.) confiscate de poliția 
belgiană de la 
faimoaselor echipe 
și Anderlecht !... Cile 
asemenea „ustensile" 
scăpat insă vigilenței 
liției 7 Cine poate 
Poate doar cei care 
trezit cu capetele sparte, 
cu maxilarele zdrobite, cu 
ochii învinețiți..

GALERIA SE PREGĂTEȘTE
Un anunț dintr-un ziar 

parizian : „Suporterii pari
zieni ai Girondinilor orga
nizează o depla.vare la 
Bordeaux, pentru Cupa 
Europei, Ia 24.XI. Infor-

unul
de arme
„boxuri", 

de
suporterii 

Bruges 
alte 

or fi

s-au

mâții și înscrieri...". 
vorba, precum bine se știe, 
de meciul cu Universitatea 
Craiova, din „Cupa 
U.E.F A." Galeria se pregă
tește...

CONVENȚIE EUROPEANA 
ASUPRA DOPAJULUI

Experți din 10 țări de pe 
continent, reuniți la Stras
bourg sub președinția prin
țului Alexandre de Mero- 
de, președinte al Comisiei 
medicale din C.I.O., s-au 
pronunțat în favoarea ela
borării unei convenții eu
ropene asupra dopajului. 
Această convenție va tre- 
bui să asigure cadrul ju
ridic pentru toate chestiu
nile relative la dopa) 
(control, sancțiuni etc.).

NOILE CLASAMENTE 
ALE SCHIORILOR

Peste puțină vreme va fi 
inaugurat sezonul de schi 
1932Î83, ultimul dinaintea 
Jocurilor Climpice de la 
Sarajevo, în . vederea că
ruia Federația internațio
nală a alcătuit noile cla
samente pe baza punctelor 
F.I.S. Iată-le, in partea lor 
superioară . BĂRBAȚI : co- 
bor'.re : Peter Muller (El
veția) 0.00 p, 2 
Weirather (Austria) 
3. Steve 
da) 1,96 ■ 
Ingemar 
0,00 p 
(S.U.A ) 
Mahre 
slalom 
0,00 p, 
(Elveția) 
Mahre I 
coborire :
(Canada) 0.00 p, 2. Holy — 
Beth Flanders 
p, 3. Doris 
(Elveția) 0,23 
special : Erika 
ția) 0,00 p, 2.
zeii (Liechtenstein) 2,10 p, 
3. Christian Cooper (S.U.A.) 
2,13 p ; slalom uriaș : Ire
ne Epple (R.F.G.) 0,00 p,2. 
Maria Epple (R.F.G.) 0,20
p, 3. Erika Hess 0,29 p.

săvîrșește preparativele chiar 
în Sala sporturilor din Buzău. 
Beneficiind de condiții bune, 
lotul încearcă reintroducerea în 
sistemul de joc al „7“-lul de 
•bază a celor doi absenți din 
meciurile cu R. F. Germania, 
Marian Dumitru șl Iosif Boroș. 
El au șl evoluat miercuri și joi 
in partidele de antrenament cu 
Steaua, urmînd a fi încercați 
șl în cele de astăzi și miine 
cu H. C. Minaur Baia Mare. 
(Cele două formații de club se 
antrenează în vederea meciuri
lor din cupele europene cu 
Metaloplastika Sabac și, res
pectiv, Empor Rostock). Din 
păcate, este aproape sigur că 
George Dogărescu și Cornel 
Durău nu vor putea fi recupe
rați în timp util pentru „Tro
feul Carpați", - - - -
tin Șerpe se 
permanent de

Un lot de 
fluierului" va 
rea partidelor programate de 
această importantă competiție. 
Este vorba de cuplurile Veselin 
Petkov — Simeon Saev (Bul
garia), Hansrildl Rykart — 
Heiner Kilcbenmann (Elveția) 
și de Romeo Iamandi — Traian 
Ene (Buzău), Marin Marin — 
Ștefan Șerban (București).

★
Echipele noastre de junioare 

și juniori se vor afla din nou 
in întrecere. Ele vor evolua as
tăzi în sala Victoria din Plo
iești (ora 16,30 fetele și ora 
17,45 băieții) si duminică în 
— la aceleași ore — în sala 
Floreasca din Capitală în com- 
oanta reprezentativelor similare 
ale R. D. Germane.

C.

deși dr. Constan- 
ocupă intens și 

ei.
8 „cavaleri ai 

asigura conduce-

Podborski 
P ; slalom 
Stenmark 

2.
0,46 
(S.U.A.) 
uriaș :

2. Joel
0,85 p, 

1,57 p ; 
; Gerry

Harți
0,73 p, 
(Cana- 

special : 
(Suedia) 

Mahre 
Steve

P- ;

Phil 
p, 3.

5,50 
Stenmark 

Gaspoz
3. Steve 
FEMEI 3 
Sorensen

(S.U.A.) 0,22 
de Agostini 

p J slalom 
Hess (Elve- 

Ursula Kon-

Un grup de gimnaste și gim- 
naști din țara noastră va evo
lua simbătă după-amiază în 
Franța la „Cupa orașului Bor
deaux", care include întreceri 
de gimnastică sportivă și ritmi
că. Au făcut 
melia Renciu, 
(gimnastică 
Stăiculescn și 
(gimnastică ritmică), precum șl 
Aurelian Georgescu și Valentin 
Pintea.

deplasarea : Ca- 
Angcla Sandu 

sportivă), Doina 
Alina Drăgan

în C. C. I. la Hochei

Jucînd joi seara, la Bolzano, 
in cadrul ~ '
Europeni, 
campioana 
a pierdut 
2—0).

Manșa a 
tide se va 
ra, în aceeași localitate.

Cupei Campionilor 
cu H. C. Bolzano, 
Italiei, echipa Steaua 
cu 5—1 (3—1,

H.
0—0,

doua a acestei 
disputa simbătă

par- 
sea-

VICTORIE LA HOCHEI

ripl echipei noastre, 
țuită în ultima 
marcat Bartalis 
lyom (min. 47), 
55), respectiv 
Balzer (min. ' 
FI. ~ ' 
cze șl C. Zgincă.

dezlăn- 
parte, cînd au 

; (min. 42), So- 
, Tureanu (min. 

internaționalul 
49). A arbitrat 

Gubernii, ajutat de I. Be-

' 1   —"■ ■ ■■■>.! i—r-•£v-■

PROPUNERILE W.B.C.
în ultimele decenii, în urma loviturilor primite în ring, au 

decedat peste trei sute de pugillștl profesioniști, iar alții (cine 
le mal știe numărul 7) au suferit accidente grave, cu urmări se
rioase asupra sănătății. Chestiunea aceasta a fost discutată, mal 
ales după fiecare nou caz mortal, dar pînă acum nu s-a ajuns 
încă la o soluție... salvatoare. După cum relatează Agenția 
France Presse, într-o corespondență din Veneția, recent a avut 
loo in „orașul lagunelor" congresul W.B.C. (Consiliul mondial 
al boxului) sub președinția mexicanului Josă Sulaiman. Intre 
alte teme de discuție a fost, evident, șl cea a protecției boxe
rilor. In această privință, președintele W.B.C. a arătat impor
tanța pe care organizația sa o acordă punerii la punct, cît mal 
repede, a unei instalații electronice care să permită, chiar tn 
timpul unui meci, sesizarea efectelor loviturilor asupra creieru
lui pugillstulul ! Este vorba de o proteză dentară în „legătură" 
cu o mașină (in curs de fabricare la Los Angeles) care, mon
tată pe masa oficialilor, lingă ring le va arăta arbitrilor situa
ția — reală — a stării ' - •

Pe de altă parte, va 
boxer profesionist, în 
medicale, rezultatele 
W.B.C. preoonizează ca partidele oficiale pentru titlurile mon
diale să albă loc în maximum 12 reprize, în loc de 15, ca pauza 
dintre reprize să fie mărită de la un minut la un minut șl ju
mătate, Iar arbitrul din ring să fie autorizat să intervină și să 
numere un boxer în cazul tn care acesta pare a fi în dificul
tate.

de sănătate a combatanților.
fi instituit un „pașaport", pentru fiecare 
care să fie trecute rezultatele analizelor 
meciurilor, observațiile medicilor etc.,
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Sînt desigur unele măsuri. Dar ele reprezintă încă prea puțin 
pentru rezolvarea acestei tragice situații... Pînă una-alta, iată, 
sud-coreeanul Duk Koo Kim a decedat la Las Vegas tn urma 
loviturilor primite în ring. El a fost al 339-lea boxer profesio
nist care moare tn acest fel, din 1945 pînă acum 1

BASCHET 0 In turneu în 
S.U.A., selecționata U.R.S.S. a 
jucat la Richmond (Virginia) cu 
echipa universității locale. Gaz
dele au învins cu 94—87. Din cele 
8 partide desfășurate în acest 
turneu sovieticii au obținut 8 
victori!.

BOB 0 La Winterberg (R.F.G.), 
concurs dotat cu „Cupa Veltlns": 
Sperling — Kolel (Austria) 116,79, 
Pionier — Leuthold (Elveția) 
117,50, Fischer — Metzler (R.F.G.) 
117.71, Kipurs—Snepsis (U.R.S.S.) 
117,80.

BOX • Francezul Luclen Ro- 
drlguez, campion european la 
cat. grea șl-a pus joi titlul în 
Joo în fața italianului Domenico 
Adino’fi, de care a dispus la 
puncte, după 12 reprize, în me
ciul susținut la Paris 0 Selec
ționata amatoare a S.U.A. șl-a 
început turneul scandinav evo- 
luînd la Ostersund (6—4 cu echi
pa Suediei). In continuare pugl-

TELEX
americani vor susține me- 
în Danemarca și Norve-

liștil 
duri 
gla.

HOCHEI PE GHEAȚA 0 Re
zultate din campionatul unional: 
Aripile sovietelor — Dinamo 
Moscova 2—3, Sokol Kiev — Tor
pedo Gorki 2—2.

TENIS 0 Meci demonstrativ la 
Norfolk (Virginia), Guillermo Vi
las — John McEnroe 6—4. 7—6 
0 Turneul de la Ancona : Depal
mer (S.U.A.) — Granat (Ceho
slovacia) 6—4, 5—7, 7—6, Zlpf
(R.F.G.) — Rdniger (R.F.G.) 5—7, 
6—3, 6—4, Van Patten (S.U.A.) — 
Vines (S.U.A.) 7—5, 6—4 0 Bris
bane, In optimile turneului fe
minin junioara bulgară Manuela 
Maleeva (15 ani) a dispus cu 6—7, 
8—4, 6—1 de iugoslava Mima 
Jausovec. Alte rezultate : Cathe-

rine Tanvier (Franța) — Barba
ra Jordan (S.U.A.) 6—1, 6—4,
Wendy Turnbull (Australia) — 
Nancy Yeargin (S.U.A.) 6—0, 6—1, 
Pam Shriver (S.U.A.) — Sue 
Barker (Anglia) 6—3, 6—2, Tracy 
Austin (S.U.A.) — Katy Reynolds 
(S.U.A.) 6—3, 7—5 0 Sao Paulo : 
Velasco (Columbia) — Avendano 
(Spania) 2—8, 7—6, 7—5, Hocevar 
(Brazilia) — Soares (Brazilia)

Clerc, Gattiker 
Adams, Royer 

9—7 0 Bang-
Stroke 6—1, 

Stockton 4—6, 
Thiessen 5—7, 
rezultate din

(Brazilia)
7— 6, 1—8, 6—4, i
(Argentina) — 
(S.U.A.) 6-4, 5—7, 
kok : Kuharskl —
8— 3, Krishnan —
6—1, 6—4, Davis — 
8—3. 6—3 0 Alte _______ ____
turneul de la Dortmund : Sauer
— McNamee 6—1, 6—3, Gulllkson
— Panatta 6—3, 6—4, Teacher — 
Simpson 3—6, 6—3, 6—3, Gonzales
— Martin 6—1, 6—4, 1. Năstase, 
Taroczl — Amritraj, Scanlon 6—3, 
6-3.

0 Medul derby din campiona
tul Columbiei, dintre Deportivo 
șl F.C. America (3—3), desfășu
rat la Call, a avut un epilog tra- 
gio. încăierarea dintre suporteri 
a dus la ruperea unei balustrade 
a tribunei, care a determinat 
moartea a 22 de persoane, alte 
peste 100 fiind rănite I

0 în „Cupa Europei centrale" 
oara se va Încheia tn martie, 
Galenlka Zemun (Iugoslavia) a 
dispui cu 3—2 de Vasas Buda
pesta. Mal participă echipele Zl- 
lina (Cehoslovacia) și Genoa 
(Italia).
0 Cu prilejul aniversării a 25 

de ani de la Înființarea Confe
derației de fotbal a Afridi s-a 
desfășurat un med tur-retur In
tre echipele Zambiel șl Egiptu
lui : 0—0 șl 5—3, la Cairo, 
prezența președintelui “ * 
Joao Havelange.

0 în cure de anchetă 
„afacerile negre" legate 
detatea de pronosticuri 
„Toto" din Brazilia, In care sînt 
implicate peste 100 de persoane 
(printre care șl fostul internațio
nal Amarildo) și cunoscutele

in
F.Î.F.A.,
se află 
de so- 

sportlve

cluburi Botafogo, Fluminense, 
Santos, Gremlo și Corinthians.

0 în Grecia, jocurile de noroo 
sînt interzise în localurile publice 
pentru jucători și arbitri. Arbi
trul grec Georgios Koulan Kis a 
fost condamnat la 20 de zile în
chisoare, fiind găsit jucînd cărți 
într-un local I

0 în campionatul Cubei partl- 
dpă 8 echipe. După terminarea 
turului, pe primele locuri se află 
formațiile Cienfugos " '
Clara 10 p.

0 Finala Cupei 
Hakka Valkeakoskl 
Kokkola 3—2.

0 în med amical 
a învins Selecționata 
2—0, la La Valetta.

0 Noi antrenori al echipelor 
naționale : tn BULGARIA, Ivan 
Vuțov (secundat de Asparuhov 
Nikodimov), care este șl 
„coach“-ul echipd Ț.S.K.A. Sofia; 
tn AUSTRIA : Erich Hof (46 de 
ani), fost de 36 de ori internațio
nal (secund, Schmidt, care este 
președinte al Comisiei de pregă
tire a antrenorilor).

11 p șl Villa

Finlandei :
— K.P.V.

Botev Vrața
i Maltei cu


