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INTERES ENORM PENTRU PARTIDA 
DE FOTBAL, DE AZI, ITALIA - ROMÂNIA
0 Enzo Bearzot : Trebuie 
neapărat să cîștigăm # 
Mircea Lucescu : Șansa 
noastră este o cit mai 
bună organizare a jocului 
• Vinzare RECORD a bi
letelor de pe Stadio Comu
nale # Meciul va fi trans
mis la radio și televiziune 

de la ora 15,30

FLORENȚA, 3 (prin tele
fon). Interesul previzibil pen
tru partida Italia — România 
s-a amplificat în ultimele ere 
la cote foarte înalte, ca urma
re a poziției declarate a antre
norului Enzo Bearzot, care ve
de în acest meci pasul (nece
sar) hotărîtor al squadrei
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In iniimpinarea Conierinfei Naționale a partidul:!

LA S. C. MUSCELUL, GRUPA DE PARTID -
PUTERNIC STIMULATOR AL PERFORMANȚEI

azzurra în campionatul euro
pean, un fel de ,,meci al me
ciurilor" Italienilor în întrece
rea continentală, un meci care 
trebuie să răspundă la între
barea a fi sau a nu fi (?) cîș- 
tigător al grupei. Bearzot este

„Cupa a 35 a aniversare a proclamării Republicii"

categoric: „Trebuie să învin
gem neapărat! Meciul acesta 
este cel mai important pen
tru noi. Dacă nu-1 cîștigăm, 
am pierdut cea niai mare par
te a șanselor de a ne clasa pe 
locul I in grupă. Tentiu noi 
nu există simbătă dccît o so
luție: victoria!".

Marius POPESCU

LA TIMIȘOARA, PLOIEȘTI Șl RM. VÎLCEA, (Continuare In oao a ?-a)

îi propunem profesorului 
Ion Dumitrașcu, președintele 
S.C. Mușcelul din Cimpulung, 
să facă o prezentare succintă 
a spoitivilor clubului, știind 
că „producția" celor cinci sec
ții se face simțită în campio
natele naționale șl chiar in 
mari competiții internaționale. 
Nc interesează cum gindesc 
oamenii de la Mușcelul. care 
este secretul realizărilor lor. 
Și iată că, in loc să se avînte 
în discuție, să etaleze, cum ar 
avea dreptul, cele mai valo
roase elemente, președintele 
se lasă greu, /ezită și de fie
care dată iși începe fraza cu 
„mda, ar fi de spus ceva des
pre...", semn că modestia este 
una dintre trăsăturile de bază 
ale celor de aci. Da, spune, 
avem einci secții, de atletism, 
box, lupte grcco-romane și ju
do, intr-unele dintre discipli
ne avind ceva tradiție și re
zultate... Nu spune, cum fac 
destui, că sînt tcate sporturi 
grele, care cer pregătiri asi
due, timp îndelungat, cu mul
te incertitudini și, deci, cu 
mult mai mică priză la tineri, 
care îndrăgesc mai ales jocu
rile... Nu, pentru că activul 
clubului este alcătuit din oa
meni de nădejde, obișnuițl cu 
greul. Și, încet-încet, deapănă 
nume de oameni și rezultate 
care, oricît de bune, sînt în
soțite de invariabilul „dar se 
poate mal mult". Sulițașa 
Cristina Dobrinoiu, de pildă, 
este maestră a sportului și 
strungăriță la I.M.M., este și 
studentă la I.E.F.S., la „f.f.“, 
a dat 59,70 m la meciul cu 
R.S.S. Ucraineană, dar... poa
te mai mult. Ca și Mibacla 
Slănescu, cu al patrulea re
zultat la senioare, șl ea stu
dentă la I.E.F.S. Dar și ea...

trebuie să dea mai mult. An
trenorul Emil Drăgan așa cre
de. Da, sînt ceva rezultate șl 
la semifondiștii și fondiștii lui 
Gheorghe Constantin, rezulta
te obținute nu acasă ci în 
concursurile naționale, dar... 
încă nu s-a dat totul. Dar bo
xerii maestrului Cristian Pa- 
naitescu și ai ajutoarelor sale, 
Gbeoighe Vlad și Aurel Si- 
mion ? Au două titluri națio
nale (auziți, gălățeni?) și alto 
rezultate „bunicele", cum ar fi 
Viorel Ioana, locul trei Ia 
mondiale...

La lupte, prof Lucian Co- 
man și antrenorul Gheorghe 
Cloț au dat o pleiadă de spor
tivi care se găsesc azi la Di
namo, sau la alte cluburi, iar 
alții se află pe rampa de lan
sare. Marian Ștefan și Con
stantin Uță, de exemplu, s-au

Mircea COSTEA
(Continuare in pag. a 6-a)

PARTIDELE DERBY UE GRUPEEOR Echipele românești in cupele europene de handbal
Astăzi și mîine sînt progra

mate meciurile etapei a 3-a a 
competiției organizate cu pri
lejul celei de a 35-a aniversări 
• proclamării Republicii. Sînt 
partidele decisive, după care 
vor fi cunoscute echipele semi- 
flnaliste ale întrecerii.

După rezultatele înregistrate 
In primele două etape,’una din
tre aceste formații este ca și 
cunoscută, pentru că nu vedem 
cum Steaua, căci despre aceas
ta este vorba, ar mai putea 

Astăzi 
București : DINAMO - SPORTUL STUD.

(Arbitru : M. Lică - București, stadionul Dinamo, ora 13) 
Miine

București : STEAUA - F.C. CONSTANȚA
(N. Gogoașe - Buzău ; Stadion Republicii, ora 10) 

Rm. Vilcea : CHIMIA - F.C. ARGEȘ
(I. Velea — Craiova) 

F.C. OLT - UNIV CRAIOVA
(FI. Tăbîrcă - Rm. Vilcea, cuplaj, de la ora 11) 

Ploiești : POLIT. IAȘI - S.C. BACAU
(S. Pantelimonescu - Ploiești) 

PETROLUL - C.S. TÎRGOVIȘTE 
(L. Ciucu - București, cuplaj de la ora 12) 

Timișoara : JIUL - A.S.A. TG. MUREȘ
(D. Vatran - Arad) 

„POLI*  - CORVINUL
(L. Voros — Reșița, cuplaj de ia ora 10)

Semifinalele competiției se vor disputa marți 7 decembrie, la 
Rm. Vilcea și Ploiești.

„Cupa României11 la gimnastică

EVOLUȚII FRUMOASE ȘI APLAUDATE 
ÎN ZIUA INAUGURALĂ

pierde calificarea în grupa a 
IV-a. în celelalte grupe se vor 
disputa partidele derby, meciuri 
deosebit de atractive, care, spe
răm, vor întruni sufragiile iu
bitorilor fotbalului. în acest 
context se înscriu meciurile 
Petrolul — C.S. Tîrgoviște, 
„Poli." Timișoara — Corvinul 
(toate patru neînvinse) și Chi
mia — F.C. Argeș.

Dar iată programul și arbitrii 
care vor conduce meciurile :

IN c. c. E.: STEAUA - METALOPLASTICA, 0 PARTIDĂ
ECHILIBRATĂ, DE MARE ATRACȚIE

in zbor... Marian Dumitru, care-l va învinge pe portarul cuba
nez, așa cum sperăm că o va face mîine și cu Bășici. (Fază din 
meciul Steaua — Cuba). Foto : Dragoș NEAGU

Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală găzduiește mîine, 
de la ora 17,30, una dintre cele 
mai atractive partide din acest 
sezon : STEAUA — METALO- 
PLASTICA SABAC. Gradul de 
interes crește simțitor tinînd 
seama de faptul că întîlnirea 
este încadrată în cea mai im
portantă competiție oficială con

tinentală de cluburi, Cupa cam
pionilor europeni.

Cine va reuși calificarea ? 
Greu de răspuns, dacă nu judeci 
cu... inima. Greu de răspuns 
pentru că în ambele formații se 
află cîte 4 dintre primii 7 ju
cători ai naționalelor respective 
— Muntcanu — Stingă, Dumi
tru, Drăgăniță, în echipa Româ

niei, Bășici — Vukovici, Vujo- 
vici, Isakovici, în selecționata 
Iugoslaviei. Greu de răspuns și 
pentru că ambele formații sînt 
ambiționate să cucerească locul 
I în actuala ediție a C.C.E.

Steaua trebuie să mai treacă 
peste o dificultate : aceea a me
ciului retur pe terenul adver
sarului. Sporăm ca Steaua să 
dobîndească victoria finală, 
pentru că este mal bună, pen
tru că are unii dintre ce mai 
mari jucători ai handbalului 
mondial, pentru că trebuie să 
se revanșeze după înfrîngerile 
de la Banja Luka și Ljubljana, 
tot din C.C.E., care nu li s-au 
datorat numai lor, ci si unor 
arbitraje părtinitoare.

Oaspeții sosesc astăzi în Ca
pitală. Steliștii s-au pregătit 
asiduu în aceste zile, sub con
ducerea antrenorilor Radu Vol- 
na și Otto Telman, dar și sub 
supravegherea tehnicianului 
Cornel Oțeiea. Victoria la un 
scor liniștitor depinde de cal
mul și luciditatea steliștilor, de 
dăruirea, abnegația și voința 
lor, de omogenitatea pe care o 
vor dovedi în această dificilă 
confruntare.

Meciul va fi condus de cuplul 
polonez' Helemjko — Jaworski.

Sîntem convinși că mîine du- 
pă-amiază tribunele „Palatului" 
vor fi arhipline și mai ales că 
iubitorii handbalului vor susține 
— din primul și pînă în ulti
mul minut — echipa noastră.

Hristnche NAUM

ARAD, 3 (prin telefon). 
„Cupa României" la gimnastică, 
competiție care marchează în
cheierea sezonului competițio- 
nal intern pe anul 1982, a în
ceput vineri dimineața în Sala 
sporturilor din localitate cu 
întrecerile de la cat. a IV-a și 
a IlI-a, a continuat apoi cu 
cele de a Il-a și I, după- 
amiază cu disputele sportivelor 
de la gimnastică ritmică ; 
prima zi s-a încheiat cu dispu
tele băieților de la cat. a IV-a 
a IlI-a, a Il-a. și I. Am ur
mărit trei reuniuni de gimnas
tică derulate pe parcursul a nu 
mai puțin de 11 ore, în cadrul 
cărora au evoluat cei mai buni 
și cele mai bune gimnaste ale 
tării de la categoriile respec
tive de clasificare, trei reprize 
de gimnastică cu multe execu
ții de bună valoare tehnică, 
care au „încălzit" publicul 
spectator prezent la concurs, 
încă de la cat. a IV-a aveam

să ne dăm seama că gimnas
tele participante la întrecere au 
ținut să onoreze prezența la 
„Cupa României prin evoluții 
de ridicată valoare tehnică. Ga
briela Potoroacă (S.C. Bacău)- 
— 37,45, Celestina Popa (Petro
lul Ploiești) — 36,70 și Lidia 
Burlacu (S.C. Bacău) — 36,65 
s-au situat pe primele locuri 
cu cele mai ridicate punctaje. 
La cat. a III-a gimnasta din 
Deva Daniela Silivaș și-a va
lorificat mai bine decît în alte 
concursuri talentul și binecu
noscutele ei calități, cîștigînd 
detașat categoria sa de clasifi
care. Iată primele locuri : 1.
Daniela Silivas (C.S.Ș. Cetatea 
Deva) 37,95, 2. Eliza Nircu
(C.S.Ș. 2 Buc.) 36,95 3. Eugenia 
Golea (C.S.Ș. 2 Buc.) 36,95. Va
loarea si forța concursului au

Constantin MACOVEI
(Continuare m vag i 1-n)

DE CE NU AVEM BOXERI VALOROȘI?
Răspunsul se găsește

O vizită la antrenamentele 
boxerilor de la cluburile bucu- 
reștene Dinamo și Steaua, în 
aceeași zi, la aceeași oră 
(miercuri 1 decembrie, ora 10)

LA DINAMO, dimineața se 
lucrează în... două schimburi. 
De la 8 la 10, juniorii lui Ion 
Monea. de la 10 la 12, senio
rii. Cei mici îsi terminaseră 
antrcnamnetul și plecau sore 
dușuri. Cam puțini, observăm, 
văzîndtt-1 pe cei șase, șapte 
copii. „La antrenamentul de 
după-a,miază vin cei mai 
miiili... Acum sînt în perioada 
tezelor... — ne explică Ion 
Menea. ?n loial am vreo 24 
de tom-. . Cei mai buni. Ru
dei Obreja, un „ușor" care

în activitatea slabă
anul acesta nu a pierdut nici 
un meci din cele 23 cite a 
susținut acasă și peste hotare, 
Tudor Panaite, un „semigreu" 
care..." Și Monea ne mai pre
zintă cîteva „speranțe", spor
tivi buni intr-un an—doi pen
tru echipa mare. Reținem cî
teva nume, dar și faptul că 
„după- amiază vin cei mai 
mulți‘' și ne propunem să-i 
vedem în aceeași zi.

Cel de-al doilea antrenor 
prezent la antrenamente este 
Ion Dumitru. A șl dat drumul. 
Ia încălzire, seniorilor. îi nu- 
mărăm: 8. Cunoștințe vechi și 
mai noi : Tili Cercel, Dragomir 
Ilic, Florin Stan, DorcI Jiann, 
Vasile Vancea, Teodor Pirjol,

a secfiilor fruntașe
Valentin Vrinccanu, Nieolae 
Iordathe. Nici un întirziat, nici 
un absent (Constantin Tițoiu, 
Florian Țircomnicu, Ion Stan, 
Fcdca Pamfil și Paul Golum- 
beanu sînt la lot, 3 npreună 
cu antrenorul Vasile Mariu- 
țan). Aceștia sînt toți seniorii 
lui Dinamo la ora actuală — 13 
boxeri. Fără nici un „mijlociu 
mic", fără nici un „mijlociu", 
ti privim pe cei opt lin sală. 
Lucrează conștiincios. „Pentru 
ce se pregătesc?" — îl între
băm oe Ion Dumitru Ridică

Petre HENȚ 
Paui iOVAN

(Continuare in pio i 5-e)



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
MEMORIALUL >>GHEORGHE DANCIULESCU

MACHETE DE MARE POPULARITATE
Mare afluență de copii, de 

tineri si virstnici zilele trecute 
la Palatul Culturii din Ploiești, 
atrași de un eveniment ine
dit în bogatul program de ac
tivități de aici : concursul re
publican de aeromodele-maqlie-

au răspuns „prezent" un mare 
număr de constructori din ma
rile 
ril, 
nul 
tic, 
fidele ale unor avioane de cele

centre modelistice ale tă- 
a prilejuit organizarea u- 
adevărat salon mini-avia- 

cu zeci de aparate — copil

Primul cosmonaut român, cpt. ing. Dumitru Prunariu (primul 
din dreapta), vizitind expoziția de machete de avioane

te Memorialul „Gheorghe Băn- 
ciulescu", aflat la cea de a 
doua ediție. Organizată de sec
ția de modelism din cadrul 
Scolii populare de artă, din 
inițiativa unui entuziast ani
mator al acestui sport, August 
Georgescu, competiția, la care

mai diverse tipuri, românești 
șl străine. Un salon a cărui 
deschidere a fost onorată de 
personalități ale aeronauticii 
noastre : cpt. ing. Dumitru 
Prunariu, primul cosmonaut ro
mân, și general maior (r) Gri- 
gore Baștan, invitați de onoa-

re, care au răspuns cu ama
bilitate numeroaselor Întrebări 
puse de tineri, au avut cuvin
te elogioase la adresa construc
torilor, pentru talentul și mi
gala dovedită in realizarea mi
cilor „bijuterii" aviatice. Vi
zitatorii s-au oprit îndelung in 
fața fiecărui aparat, care mai 
de care mai interesant, mai 
frumos, gata parcă să-și la 
zborul. Dar, ca în orice com
petiție s-a realizat și aici — de 
către un competent juriu — o 
Ierarhie a valorilor, alcătuln- 
du-se clasamente pe categorii 
de machete. Cîștigătorii com
petiției au fost, în ordine: 
mini-machete cl. I A loan 
Harja (Aeronautica București); 
cl. I B Daniel Silvestru (Șc. 
populară de artă Ploiești) ; cl. 
I C Rodica Georgescu (Șc. 
populară de artă Ploiești), Ma
chete mari cl. a Il-a Ioan Cor
nea (Aeronautica București), 
structuri cl. a III-a Florin 
Dragnea (Șc. populară de artă 
Ploiești). Juniori, mini-mache- 
te, cl. I B Fiorin Dragnea ; 
machete mari Florin Purza (Șc. 
populară nr. 6 Arad). De a- 
precieri deosebite s-au bucu
rat și modelele constructorului 
August Georgescu, un apreciat 
artizan al genului. Cei meda- 
llați au avut bucuria de a fi 
felicitați de primul nostru cos
monaut, fost și el, in copilă
rie, elev la „școala modelis- 
mului".

Viorel TONCEANU

Ne-au 
cute la 
deosebit 
zlnd Îmbunătățirea propagan
dei privitoare la traducerea 
in viață a unui obiectiv prio
ritar al mișcării sportive din 
tara noastră : dezvoltarea e- 
ducațiel fizice și sportului In 
riadul elementului feminin. 
Interesante ca lectură, Înles
nind un schimb de experien
ță, cele două tipărituri — 
care vi le vom prezenta 
scurt mal Jos — au șl rol 
Îndrumare.
• „STUDIU PRIVIND 

FECTELE EXERCIȚIILOIi 
FIZICE PRACTICATE IN 
CENTRELE DE GIMNASTI
CA DE ÎNTREȚINERE PEN
TRU FEMEI" este realizat de 
către Centrul de cercetări 
pentru educație Uzlcă șl 
sport, împreună cu Secția 
sport-economică din cadrul 
C.N.E.F.S. Un studiu (Autori: 
Alexandrina Focșeneanu, prof. 
Virginia Paraschiv, biolog 
Nana Petrică ; conducător 
științific : conf. dr. Nicu A- 
lexe) deosebit de opertun — 
ținind seamă de faptul că în 
ultimii ani au apărut foarte 
multe asemenea centre In În
treaga țară („82 in 29 din cele 
40 de Județe ale țării, cu a- 
proximatlv 4 300 cursante pe 
lună") — din care se pot 
afla multe lucruri interesan
te referitoare la starea de să
nătate a celor testați, calita
tea somnului, investigații an- 
tropo- fiziologice ; elasticitate 
toracică ș.a. Deosebit de utile 
sint ultimele două anexe ale 
studiului in care se 
instrucțiuni privind 
rea șl funcționarea 
de deservire sportivă 
tlcă de întreținere).
• EDUCAȚIA FIZICA ț" 

SPORTUL IN VIAȚA FEMEII 
BIODEIINE. o lucrare editată 
de către C.N.E.F.S,, intere
santă, realizată de către un 
larg colectiv de autori, cu
prinde Intre altele următoa
rele capitole : creșterea po
tențialului biologic șl a ran-

parvenlt zilele tre- 
redacție două lucrări 

de interesante vi CONSÎttCl
... _____ NĂllONAt

PKNtWU LBl'CATIF FI7.ICĂ
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IN VIATĂ Bffll 
MOIiERN!

află șl 
organlza- 
centrelor 
(glmnas-

ȘI

damentului In muncă prin 
practicarea exerclțiilor fizice 
la femei ; caracteristici mor- 
fo-funcționale ale organismu
lui feminin în diferite perioa
de de virstă ; maternitatea șl 
exercițiul fizic ; educația fi- . .
de divertisment in rlndul fe- 

dansul ca formă a- 
tractivă de practicare a exer
cițiului fizic ; gimnastica me
dicală, mijloc excelent de 
combatere a urmărilor nocive 
cauzate de sedentarism și de 
bolile profesionale ; masajul, 
automasajul general și cos
metic, gimnastica facială ș.a. 
în ultima parte a acestei lu
crări sînt prezentate (cu schi
țe) programe de gimnastică 
pentru pregătirea aparatului 
locomotor.

Cele două lucrări vor 
expediate de C.N.E.F.S. 
toate Județele țării, ele fiind 
socotite un excelent material 
propagandistic in vederea 
dezvoltării activității de edu
cație fizică și sport In rindul 
femeilor.

Modesto FERRARIN1

zică, factor deconectant
meilor;

ri 
in

SPORTIVII BRAȘOVENI
AU ClȘTIGAT CAMPIONATUL 
DE CAȚĂRARE-CRONOMETRATĂ

ȘCOALA" DE KARTING DIN JUDEȚUL ALBA 
ȘI INIMOSUL EI INSTRUCTOR.

n?
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• Nu mai puțin de 12 grupe-ateliere • La Aiud,
Tr

De curind a avut loc, în or
ganizarea Federației române 
de turism-alpinism, campiona
tul național de cățărare crono
metrată, una dintre cele mai 
spectaculoase probe din alpi
nism. Locul de desfășurare a 
fost inspirat ales, pe pereții 
stlncilor din Cheile Rîmeț-Al- 
ba, o zonă de un pitoresc a- 
parte, mult apreciată de spor
tivii munților. La concurs au 
luat parte peste 80 de alpi- 
niști, băieți și fete, din 13 
asociații sportive. Disputele, 
cite două manșe paralele, cu 
finală la tineret, seniori și fe
minin, au fost strînse și spec
taculoase, majoritatea concu- 
renților demonstrînd rezistentă 
fizică și multă abilitate în că- 
tărare — dobîndite, fără în
doială, printr-o temeinică pre
gătire. Cei care au dominat 
concursul au fost sportivii bra
șoveni, urmați de cei din Zăr- 
nești.

Iată și clasamentul, pe 
chipe și individual : tineret
1. Armata Brașov, 2. Torpedo 
Zărnești, 3. Universitatea Bra
șov ; seniori — 1. Armata Bra
șov, 2. Torpedo Zărnești, 3. 
Dinamo Brașov ; feminin — 1. 
Universitatea Brașov, 2. I. T. 
București, 3. Universitatea Bucu
rești ; individual, tineret — 1. 
Gh. Jinga (Armata Brașov), 2. 
N. Orație (Torpedo Zărnești), 
3. C. Cojan (Armata Brașov) ; 
seniori — 1. M. Mărcuș (Me
talul Hunedoara), 2. I. Secară 
(Torpedo Zărnești), 3. D. Daro 
(Armata Brașov) ; feminin — 
1. Lla Rebegea (Universitatea 
București), 2 .Florica Iliescu 
(I.T.B.), 3. Ioana Ungureanu
(Universitatea Brașov). Compe
tiția s-a bucurat de o bună or
ganizare.

primul cartodrom din județ

e-

Cunoscut in activitatea spor
tivă de masă Îndeobște prin 
sănierli din Apuseni, județul 
Alba realizează o tot mai lar
gă deschidere și intr-o ramu
ră de sport cu o netă tentă 
tehnic-aplicativă : kartingul. Si 
aceasta îndeosebi prin copiii- 
șoimi ai patriei și pionieri.

Unul din cei mai apreciați 
artizani al viitorilor 
tori de karturl este 
rul Francisc Molnar, 
tivează la Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din orașul A- 
iud. Activează neobosit, încă 
din anul 1968. Si — sublinie
rea se impune — cu rezultate 
dintre cele mai rodnice !

O dovadă : selecționîndu-și 
elemente pentru karturi din 
toate școlile generale și liceele 
aiudene, inimosul instructor a 
reușit să formeze nu mai pu
țin de 12 grupe, organizate pe 
vîrste. Cel mai mici... miniau- 
tomobiliști sînt elevi in clasa 
I ; cei mai mari se află in 
treapta a doua de liceu. „Școa
la" de karturi din Aiud dis
pune de 6 mașini (‘eocamda- 
tă), avînd printre reprezentan
ții el de „mare suprafață", 
cum subliniază instructorul, pe 
frații Vasiie și Maricica Oltea- 
nu. Băiatul este in clasa a 
Vil-a, fata in a V-a, dar cu
tezanța ș| cunoștințele lor teh
nice depășesc cu mult pe cele 
ale altor copii care s-au ini
țiat în Aiud, ia această școa
lă de un fel deosebit. Așa se 
explică reușitele lor in aproa
pe toate concursurile organi
zate in localitate și in județ, 
apoi in țară, la Sibiu șl Cisnă- 
die, la Cluj-Napoca și Tg. Mu

conducă- 
instructo- 
care ac-

reș, peste tot unde au fost 
invitați.

Faima la 
conducători 
lud a determinat o largă par
ticipare a cetățenilor din lo
calitate la... raliurile lor și, 
treptat, apariția, prin muncă 
patriotică, cu mijloace locale, 
a unui cartodrom. Primul de 
acest fel in județul Alba ; un 
al doilea este pe cale de a fi 
amenajat și in orașul de re
ședință al județului, acolo un
de Romulus Pop, 
in... 1971) campion 
karting' este astăzi 
activității celor care 
urmeze exemplul, 
dealtfel, procedează 
din 
rul 
din 
pe

Kartingul va cunoaște o dez
voltare sensibilă nu numai 
pentru că la Aiud, prin grija 
lui Fr. Molnar, există un a- 
telier special de reparații și 
întreținere (cu strung și apa
rat de sudură), ci și datorită 
sprijinului primit atlt din par
tea organelor locale (Inspecto
ratul școlar a suplimentat fon
duri pentru procurarea unor 
piese de schimb, in special cu
zineți și pistoane), Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor (în direcția Îmbogăți
rii dotării cu anvelope și cau
ciucuri), al altor județe in care 
kartingul cunoaște o largă pro
pășire — Brașov, Argeș — re
ceptive la nevoile celor din 
Aiud, In materie de motoare...

care au ajuns micii 
de karturl din A-

ieri (adică 
al tării la 
„sufletul" 

doresc să-i 
Așa cum, 
și copiii 
instructo-Blaj vizavi de 

lor, Traian Aldea, sau cei 
Sebeș, avîndu-1 ca model 

Teodor Săbăduș...

T. St.

MINIRADIOAMATORII DIN CĂLĂRAȘI SPRE 230 DE

TTTU FILIPIDESCU, BUCU
REȘTI. O reflecție glumeață le
gată de sărbătorirea lui Valentin 
Stănescu, pentru cel 50 de ani 

' '.............. ........................- Sidedloațl fotbalului, ca Jucător 
antrenor :
Un omagiu meritat,
Pentru cit 
Pentru cit 
Pentru cit

ANGHEL
Și Ov., ca . . . __ ___
cețl aceeași confuzie, deloc Hp- 
slită de importanță. Poziția de 
ofsaid, cu clauzele ei binecunos
cute, este determinată NU 
momentul primirii, pase! cl 
momentul premergător, acela 
TRANSMITERII balonului, 
tunel Intră în acțiune legea 
saldulul.

C.B., BUCUREȘTI. Epigrama 
dv. este foarte bună. Publicarea 
el depinde Insă nu de noi, cl

timp a Jucat, 
a antrenat, 
timp a... țipai 1
PETRESCU, BRAȘOV, 
șl alți spectatori, fa-

de 
de 
al 

A- 
oi-

de... rezultatul celui de al doi
lea meci dintre cralovenl șl fot
baliștii din Bordeaux. Sperăm câ 
băieții noștri vă vor da concursul 
necesar 1 Dv. țineți pumnii 
strinșl !

MARIN TOCEA, BRAILA. S-a 
propus, de mal multe or! mă
rirea duratei unul med de box 
amator, care, actualmente, după 
cum se știe, se dispută pe dis
tanța de 3 reprize a 3 minute. 
Ceea ce, poate, le-ar permite Ju
decătorilor să dea decizii mal 
bune, să-1 departajeze mai bine 
pe cei doi boxeri. Dv. propuneți 
4 reprize a 3 minute. Dacă ați 
fl boxer, probabil că n-ațl fl de 
acord cu această modificare !

MARIN SÎRBU, ORȘOVA. C.C.A. 
și-a schimbat numele in Steaua, 
acum 21 de ani, mai precis oda
tă cu Începerea ediției 196’ 
a campionatului Diviziei „A“.

ALERGĂRI ECHILIBRATE

între instructorii sportivi ca
re activează la Casa pionierilor 
Si șoimilor patriei din muni
cipiul Călărași, Gheorghe Ruz- 
nac deține o performanță a- 
parte — este cel mai... calm 
dintre el. Atu absolut necesar 
pentru acest priceput tehnician, 
totodată responsabil al Radio- 
dubului județului Călărași. Cu 
calm, cu multă răbdare și-a 
apropriat copiii — aproape 
200, care s-au dedicat radio
amatorismului, trecînd la în-

vățarea alfabetului Morse și 
incepînd să facă primele trans
misii. Selecția riguroasă deter
mină salturi spectaculoase : de 
la 60 de semne pe minut, fn 
primele luni, la aproape 200 
în prezent. Si instructorul, ca
re a ajuns să-și cunoască e- 
levii, nădăjduiește că pină Ia 
primăvară să se ajungă chiar 
la 230 de semne !

Este un efort remarcabil, 
toată „lumea mică" din Că
lărași cucerită de acest sport 
tehnico-aplicativ împărtășind 
ambiția instructorului. E drept 
că există șl un model de hăr
nicie și stăruință ; II oferă Nl- 
coîcta Dobre, din clasa a 
VlII-a a Scolii generale nr. 9, 
situată pe locul 2 anul acesta

„SEMNE" PE MINUT!
la concursul republican de ra- 
diegoniometrle de la Cimpu- 
lung Muscel (3,5 MgH). Pe ur
mele Nicoletei, cu dorința de a 
merge și mai sus, se află acum 
toți miniradiotelegrafiștii din 
Călărași. Gheorghe Ruznac le 
cultivă această dorință de a fi 
tot mai cutezători. O fac și 
alți factori cu atribuții în do
meniul sportului, care se stră
duiesc să creeze copiilor con
diții mereu mai bune 
cru — pe lingă sala de 
pionierilor și șoimilor 
in perspectivă o alta, 
cinta Complexului „23 August", 
acolo unde se profilează un 
viitor oraș al sporturilor...

de lu- 
la Casa 
patriei, 
in in-

T. BRÂDEȚEANU

Șl UN PARIU AUSTRIAC
Atracția reuniunii de mîlne di

mineață, pe hipodromul din Plo
iești, o reprezintă cele două aler
gări pe 2200 m, cu concurențl de 
valoare ca Hogar, Copist, Catren 
șl alții, in două handicapuri e- 
cliilibrate, la un pariu austriac 
ce începe cu 41.370 lei, recortl 
al anului, intr-un final interesant, 
In care formațiile Oană, Tănase 
șl Ștefănescu sint despărțite doar 
de o victorie in lupta pentru tit
lul de campioană pe 1382.

Reuniunea de joi a fost domi
nată de formația F. Pașcă, care 
a obținut două victorii, cu A- 
nunț șl Siderala. în principala 
cursă a zilei. Crainic, puternic 
lansat din plecare, și-a dominat 
cu autoritate adversarii, clștl- 
gînd fără drept de apel. De aseme
nea, Gogol a obținut victoria ară- 
tlnd o formă șl o valoare bună, an
trenorul său, V. Gheorghe, pu- 
nindu-i dresajul la punct, adu- 
ctndu-1 In rfndurlle cailor de 
valoare. Sileniu, cu S. lonescu in 
sulky, a obținut victoria intr-un 
fina! fără probleme. Crater, con
dus de M. Ștefănescu in manle-

RECORD ACEST AN
ra-i cunoscută șl apreciată de 
public, ^-a obținut o' victorie 
muncită, Iar Papln, condus fără 
greșeală de Oană, șl-a dominat 
In final adversarii.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Anunț (Pașcă) 1:39,1, 
Saliva. Cota : clșt. închis, 
6. Cursa a II-a : 1. Sileniu 
lonescu) 1:35,8, 2. lezna, 3. 
mona. Cota : cîșt. 3, ord. 
chlsă, ev. 16, ord. triplă 
Cursa a III-a : 1. Gogol (D. 
sene) 1:32,5, 1. Stația. Cota :
clșt. 5, ord. închisă, ev. 25, tri
plu 1—2—3 260. Cursa a IV-a : 1. 
Crainic (R. Arsene) 1:30,5, 2. Do
robanț, 3. Sadău. Cota : cișt. 5, 
ord. 18, ev. 14, ord. triplă 1.162. 
Cursa a V-a : 1. Siderala (D. 
lorga) 1:31,7, 2. Surduc. Cota :
clșt 2,80, ord. 30, ev. 13, triplu 
3—1—5 «1. Cursa a VI-a : 1.'
Crater (M. Ștefănescu) 1:34,8, 2. 
Repetiția, 3. Ostia. Cota: clșt. 
1,60, ord. 6, ev. 7, ord. triplă 164. 
Cursa a Vil-a : 1. Papln (Oană), 
L Silicon. Cota : cișt. 2,20, ord. 
18, ev. 10, triplu 5—6—7 125 lei.

A. MOSCU

VACANȚA DE IARNĂ '83

2. 
ord. 

<S. 
Tl- 
in- 
129 

Ar-

Întreprinderea de turism hoteluri și restau
rante BUCUREȘTI oferă posibilitatea elevilor șl studenților 
să-și petreacă vacanta de lamă In stațiunile.:

DURAU (hotel Durau)
POIANA MĂRULUI (hotel Scorillo) 
CĂCIULATA (hotel) 
OLĂNEȘTI (vile) 
GOVORA (vile)
EFORIE NORD (hotel)

Biletele se pot procura de la toate agențiile 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 Grlviței nr. 39, Str. Mendeleev nr. 14 (telef. 
59.37.60), Bd. 1848 nr. 4 (telef. 14.98.81), Bd. N. Bălcescu nr. 35 
(telef. 15.74.11).



ARENA SPORTIVA - ȘCOALA A EDUCAȚIEI
z &

acă toată lumea acceptă aserțiunea 
scriitorului Hemingway : „Sportul 
invață să ciștigi cinstit. Sportul 

învață să pierzi in mod demn. Prin 
mare, sportul te învață de toate 
vață ce este 
conchidem că 
țiooali sportul 
vieții. Căci nu poate fi o manifestare uma
nă mai generoasă decît aceea care edu
că tînărul în ideea de a fi mai bun, de 
a se întrece pe sine și pe alții. Iar în a- 
ceastă competiție el își educă simțul de 
prețuire a muncii și talentului, voința, dîrze- 
nia, hotărîrea, ambiția pozitivă și curajul, 
învață să înfrîngă greutățile ce-i stau în față 
și să aspire mereu la mai bine, învață să 
se dăruiască colectivului, să fie onest, demn, 
apărător credincios al preceptelor morale, 
să lupte fără a precupeți efortul pentru a 
face să triumfe culorile pe care le repre
zintă în’ arene.•• In fond, prin principiile și 
regulile sale, sportul oferă tînărului un ex- 

^^celent cadru și exercițiu moral. II formează

te 
te 
ur- 
în-
sâ

te 
viața", nu râmîne decît 

în paleta factorilor educa- 
este cu adevârat o școala a

ca om. Și nu numai pe el, cel ce coboară \ 
în arenă, ci și pe cei care asistă la actul 
sportiv și care devin astfel receptori ai re
gulilor etice promovate prin acesta. Arena 
capătă, prin urmare, un mai complex ca
racter de „școală a educației". Ca orice 
școală, are deopotrivă elevi deosebiți, buni, 
precum și „uscături”. Adică din aceia care 
ignoră regulile etice ale sportului : sportivi, 
tehnicieni, arbitri, activiști sau spectatori.

Asemenea manifestări contrare spiritului 
in esență educativ al sportului sînt rrtai pu
ține, firește, dar apariția lor știrbește presti
giu! acestei școli a vieții, vădește negli
jențe condamnabile in munca factorilor in
vestiți cu o atit de importantă misiune so
cială. Păstrarea in arene și în jurul lor a 
unui climat pur din punct de vedere moral 
trebuie să constituie țelul cel mai nobil al 
tuturor factorilor educaționali. Abaterile de 
la principiile etice ale sportului nu pot de
cît să-i submineze eficiența. Să identificăm 
aceste devieri și să le punem stavilă I

PATIMA ORBITOARE

PRIMA CONDIȚIE SPORTIVITATEA
Din timn în timp, apariția 

unor acte de indisciplină de 
diverse naturi, în diferite ra
muri sportive, ne obligă sa 
revenim asupra rolului educa
tiv al sancțiunilor, asupra o- 
bligației unităților sportive de 
la toate nivelele de a instaura, 
a susține și a impune un cli
mat de ordine și riguroasă dis
ciplină în cluburlie și asocia
țiile sportive, pe terenuri, în 
sălile de sport și In jurul lor.

La impulsul conducerii 
C.N.E.F S., federațiile de spe
cialitate sînt ferm decise să 
facă totul pentru a curăța 
aria activității sportive și mai 
ales spectacolul sportiv (im
portant datorită caracterului 
său politic) de orice manifes
tări care încalcă regulamente
le de joc șl cu atit mai mult 
cele care lezează normele mo
rale, de viețuire civilizată, ale 
societății noastre socialiste. O 
atitudine similară trebuie să 
se înscăuneze ș! în sinul uni
tăților sportive care, Îndeobște, 
au tendința — din interese 
locale, circumstanțiale — să-și 
cocoloșească sportivii. Este un 
caz fericit acela în care fede
rația și clubul sînt unitare în 
luarea unei măsuri disciplina
re, cum s-a întîmplat la scri
mă, cind — deși s-au privat 
de un element de nădejde, de 
una dintre cele mai bune ti
nere floretiste — federația și 
C.S. Satu Mare au fost de 
acord să o suspende pe 2 ani 
pe Gabriela Betucker pentru 
abateri de la viața sportivă. 
Nu la fel a precedat clubul 
de hochei din Miercurea Ciuc, 
atunci cînd jucătorul ei Sandor 
Gal a fost acuzat dî tulbura
rea ordini! publice și în ioc să 
dicteze o sancțiune 
distanțeze unitatea de faptele 
jucătorului. încearcă să-l ape
re. Cînd federația de box l-a

care să

suspendat pe pugilistul Teodor 
Pirjol pentru lipsă de comba
tivitate ia campionatele mon
diale. primii care au 
dicarea pedepsei au 
de la secția clubului

S-a mai întîmplat 
federație să fie prima 
după un timp de la hotărîrea 
excluderii din viața sportivă, 
să ia inițiativa de a-i reabilita 
pe făptași (cvm s-a întîmplat 
cu boxerii Gheorghe Simion, 
Leant in Sandu sau Gh. Negoi- 
ță). Sint federații care trec cu 
ușurință peste actele de indis
ciplină ale sportivilor, consi- 
derîndu-le chiar... normale. 
Mai ciudate ni se par, părerile 
unui sportiv care se pregăteș
te să devină in curînd antre
nor cu pretenții și care, aban- 
donir.d preceptele pedagogice, 
consideră că portul însemnelor 
tricolore este o simplă „pro
blemă de echipament1 (cum 
susține tenismanul Dumitru 
Hărădău).

înregistrăm, de la o vreme, 
și atitudini incompatibile cu 
însăși noțiunea de sportivitate. 
Voleibalista Niculina Stănică, 
de la Maratex Baia Mare, 
crede, la 21 de ani, că este în
dreptățită nu numai să voci
fereze repetat la deciziile ar
bitrilor, dar să și profereze in
jurii la adresa lor! Sabrerul 
Ion Nicolae, de la Tractorul 
Brașov, se crede îndreptățit 
nu numai să protesteze la o 
decizie a arbitrului, ci și să 
părăsească planșa, trîntind pr- 
ma de pămint; probabil că a- 
semenea abatere s-a putut pe
trece și pentru că de multă 
vreme alți arbitri i-au trecut 
cu vederea acestui sportiv 
irascibil alte ieșiri necontrola
te. Și mal gravă devine situa
ția cînd asemenea comportări 
se semnaiează tocmai la cei 
care ar trebui să fie modele 
de sportivitate, la educatori:

cerut ri- 
fost cei 
Dinamo.
și ca o 

care,

antrenorul echipei feminine de 
baschet IEFS, Gheorghe Lăză- 
rescu, deci antrenotul unor 
viitoare profesoare, primește 
în 3 turnee tot atîtea avertis
mente (greșeli tehnice), care 
se pare că nu-1 împiedică să 
persevereze în purtări nespor
tive, necorecte. Pe lista celor 
astfel sancționați, în toiul jo
cului, se află ambii antrenori 
ai echipei de baschet mascu
lin Steaua.

Evident. este nevoie 
eforturi sporite pentru a 
planta in arena sportivă 
multă disciplină, mai 
respect pentru ordine și 
t.a preceptele eticii.

Victor BANCIULESCU
tru

de 
i tu
rnai 

mult 
pen

Participarea activă și 
nificalivă a publicului 
tator la consumarea 
sportiv a făcut să __ 
bească —-și pe bună drepta
re — de contribuția sa de 
„jucător în plus" care poate 
să încline balanța victoriei in 
favoarea echipei favorite. 
Sprijinul galeriei, în momen
tele grele mai ales, este bi
nevenit și uneori poale fi de
cisiv. Dar „jucătorul din tri
bună" trebuie să urmeze și 
el regulile de comportare va
labile pentru cei din arenă, 
regulile fair-playului. Alt
minteri se transformă in „om 
în minus", prejudicilnd nu 
numai actul sportiv în sine, ci 
și — adesea — interesele echi
pei favorite. In rindurile pu
blicului amator cu adevărat 
de spectacole sportive, încăl
zit de o mare pasiune pen
tru sportivii săi, dar gata să 
aprecieze obiectiv și merite
le partenerilor . de întrecere, 
se mai găsesc, din păcate, șl 
unii pătimași pentru care, 
indiferent de valoare, victoria 
favoriților este lege. Oameni 
care, orbiți de patimă, inca
pabili să vadă deficiențele 
echipei favorite șl valențele 
pozitive ale adversarilor, se 
dedau la manifestări care de
naturează esența etică a 
sportului, la acte de-a drep
tul huliganice. Cîteva aseme
nea comportări urîte, con
damnabile, s-au petrecut de 
curînd pe unele arene.

La Miercurea Ciuc, ia me
ciul de hochei susținut de e- 
chipa locală Sport Club în 
compania lui Dinamo, mai 
rnulți spectatori (nemulțumiți 
că favoriții — jucînd slab - 
au fost învinși) au găsit de 
cuviință să-și verse focul a- 
supra arbitrului Șt. Enciu 
deși acesta nu avea absolut 
nici o vină ! L-au asediat 
după meci — șl nu numai pe 
el, ci și pe alți oficiali - 
bloclndu-i în incinta patinoa
rului pînă seara tîrziu cind 
au trebuit să intervină orga
nele miliției pentru a-1 pro
teja pe arbitru de amenință- 
toarea agresiune. Și nu <■ 
primul caz de acest fel ia 
Miercurea Ciuc. De o astfel "atePțic“ se mal bucur® 
a-ți arbitri (Gh. Mureșan. FI 
Gubernu. O. Earbu etc). Dar

sem- 
spec- 

actului 
se vor-

...
mai trist este faptul că de 
mai multă vreme la M. Ciuc 
publicul de la hochei are a- 
titudini huliganice față de 
echipele vizitatoare, iar păti
mașii Inrălțl sint stimulați 
chiar de comportarea unor 
oameni cu munci de răspun
dere în diverse unități loca
le și care ar trebui să fie 
educatori, prin exemplul per
sonal, nu incitatori 1 Urmarea 
ultimului episod petrecut la 
patinoarul amintit a fost sus
pendarea acestei baze pînă la 
31 decembrie, o bază cu grad 
ridicat de tehnicitate, extrem 
de utilă, in care s-a investit 
mult a trebuit să fie scoasă 
un timp îndelungat din cir
cuit. Ca să nu mai vorbim 
că grupul de huligani a 
cut un real deserviciu 
eheștilor locali care nu 
mai juca pe el.

O probă asemănătoare 
dat-o și o parte a publicului 
piteștean care — după me
ciul echipei favorite F.C. Ar
geș cu Universitatea Craiova 
— au găsit de cuviință să plă
tească polița craiovenilor 
(care protestaseră la golul 
localnicilor, invocînd poziție 
de ofsaid). Și au făcut-o în 
modul cel mai urit, aruneînd 
cu pietre în autobuzul oaspe 
ților I In jucători care, ' ‘ ’ 
ne aduc nouă tuturor 
moașe satisfacții in 
europene...

Cîțiva fanatici din ___
dr. P. Groza au asediat pe 
arbitrul (V. Szakacs) meciu
lui de volei „Oțelul- cu A.s.A. 
Electromureș din Tg. Mureș. 
Șl l-au lovit. De ce ? Pentru 
că oaspeții fuseseră mai buni, 
iar arbitrul nu l-a ajutat pe 
voleibaliștii gazdă să cîștige 
nemeritat I Și iată că echipa 
„Oțelul" r.u numai că a pier
dut aportul „jucătorului în 
plus", ci pentru trei etape 
(în care puteau fi gazde) vor 
juca pe teren neutru, .mai 
puțin familiar.

Sint manifestări care nu 
trebuie să-și găsească locul 
In jurul bazelor noastre 
sportive. Șl care nu trebuie 
tolerate sub nici o formă, în 
primul rînd de educatorii lo
cali, dar șl de marele public 
spectator, neorbit de patimi 
și fanatism.

Aurel on BREBEANU
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ECHIPAMENTUL DE SPORT ÎȘI ARE ROSTUL LUI.
tatta_..£e respectivă de la Școala generală ne. ;ora de educație fizică cu inte

res și nerăbdare. în ziua cind 
are această plăcută materie 
își pregătește de cu seară e- 
chipamentul, iac cînd „sună" 
pentru exercițiul fizic, coboa
ră cite două trepte odată pe 
scara care duce la terenurile 
de sport. Pînă a veni profeso
rul, ușor ca un fulg, în tricou 
și teniși, cu o evidentă... su
perioritate copilăreasca față de 
colegii în uniforma încheiată 
cu grijă la guler, aleargă, se 
hîrjor.ește gălăgios la gîndul 
orei pe care o va peirece în 
aer liber. Un fluier scurt îl 
aduce în peziția de raport. în 
patru din zece școli, profeso
rul de educație fizică NU es'.e 
în treningul care-i dă larghe
țe in mișcări, care impune 
respect, autoritate, exemplu 
pe terenul de sport. în cinci 
din zece școli, tovarășa profe
soară de educație fizică — cu 
muncă de răspundere în uni-

Alexandru Gajuri și Petru 
Murgoci sînt profesori de e- 
ducație fizică în județul Vas
lui. Ambii au aceeași specia
lizare — atletismul, dar mo
dul cum lucrează este diame
tral opus.

Proaspăt absolvent al Fa
cultății de educație fizică a 
Institutului de învăță mint su
perior din Suceava, Alexandru 
Gajură s-a angajat, trup și 
suflet, în munca de profesor, 
într-o comună din Vaslui, la 
Pungeștl. Calitatea sa de an
trenor șl pedagog l-a impus 
atenției Inspectoratului șco
lar județean, care l-a detașat 
la Clubul sportiv școlar din 
municipiul Vaslui. Și într-un 
interval foarte scurt, de cî- 
teva luni, Gajură a fost în 
măsură să-și selecționeze ele
mente pentru probe de - de- 
mifond (una din elevele sale. 
Doina Buleică, se pregătește 
cu toată ambiția ca să înde
plinească normele categoriei a 
II-a la 800 m ; o altă spor
tivă, Florența Neagu, are a- 
celași obiectiv ; împreună cu 
ele, Elena Chir’ac și Elena 
Frunză alcătuiesc un 4X400 
cu promisiuni pentru un titlu 
pe județ), muncind cu sîrg, 
fiind zilnic pe stadion. „Dra
gostea lui Gajură pentru pro
fesiunea aleasă, spiritul anga-

LEMN BUN
jant de care 
recomandă ca . __
pentru toți ceilalți 
de atletism**  ține să 
ze prof. Constantin 
directorul Clubului 
școlar din Vaslui.

Un exemplu de muncă și de 
strădanie care însă îl lasă in
diferent pe colegull său, Petru 
Murgoci, antrenor la clubul 
sportiv Viitorul Vaslui. De 
fapt, fost antrenor la acest 
club, pentru că de la data 2 
noiembrie, lui Murgoci i s-a 
desfăcut contractul de muncă! 
„Deși un meseriaș bine pre
gătit — precizează Viorel Țo
ii ea, președintele clubului 
Viitorul, Petru Murgoci nu 
înțelege să-și facă datoria. In 
august, anul acesta, la o a- 
naliză a procesului de selec
ție, s-a constatat că Murgoci 
nu făcuse aproape nimic. To
varășii din conducerea clu
bului nostru i-au oferit, to
tuși, o șansă : o lună și ju
mătate în care să demonstre
ze că înțelege să muncească, 
să fie util colectivului.,.**.

Ce a întreprins Petru Mur
goci din august și pînă în 
octombrie 7 Nimic în măsură 
să-i evidențieze priceperea, 
competența. Dimpotrivă. în 
ziua de 15 octombrie a fost 
văzut de către personalul 
complexului sportiv din Vas
lui, în stare de ebrietate. A-

/
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pe un exemplu 
antrenori 
sublinie- 

Ciulei, 
sportiv

LEMN RAU...
poi, în 19 octombrie, el a 
redus la jumătate ședința de 
antrenament (programat între 
orele 16 și 17 ; la 17,30 prof. 
Emil lanul, secretar al 
C.J.E.F.S., nu l-a mai găsit 
pe stadion...), pentru ca pe 
30 octombrie să se învoiască 
pentru o zi (avea treburi la 
Iași, cu reparația unui auto
turism), dar n-a venit la 
muncă nici a doua zi (a a- 
dus. pe 27 octombrie, un cer
tificat medical eliibenat de po
liclinica din Zapoderii, de un 
prea îngăduitor admirator al 
sportivilor, dr. Stăniișteanu).

Sigur toate aceste mostre 
de indisciplină nu mai puteau 
fi tolerate, astfel că s-a ajuns 
la hotărîrea de “oare am a- 
mintit... Așadar, din 2 noiem
brie Petru Murgoci nu mai 
face parte din colectivul de 
antrenori ai clubului sportiv 
Viitorul Vaslui. Măsura a fost 
aprobată și de organul su
perior, comunicată totodată 
federației de resort.

O succintă caracterizare a 
celor doi antrenori ne-o face 
Călăiță Merchea, președintele 
C.J.E.F.S. Vaslui, care i-a cu
noscut îndeaproape : „Gajură 
și Murgoci... Lemn bun și 
lemn rău. Ard cu aceeași 
flacără, dar nu și cu aceeași 
căldură !...**.

— abia a ieșit dintr-o cons- 
făluire, iar la sfirșitul orei 
va participa la alta, zilele cind 
lucra în trening făcînd parte 
din amintirile îndepărtate de 
la I.E.E.S.

Să fi rămas în urma vremu
rilor profesorul de educație 
fizică Vasile Zahei, cind se 
prezintă pe terenul de sport 
în treningul parcă atunci scos 
din cutie? Nu, el respectă lec
ția de educație fizică! Proble
me de rezolvat are și prof. 
Vasile 7ahei, de la Școala ge
nerală nr. 132, unde este di
rector adjunct (a fost ridicată 
în cartierul Rahova, acum, în 
toamnă) dar educația fizică e 
materie de bază! în șase din 
zece școli bucureștene, elevii 
claselor I vin la 
sport în șorțul ete, 
rele — normal(?) 
curțile de joacă _ ,... 
în pas cu moda autumnală și 
nimic nu-i mai pestriț ca lec
ția de educație fizică. Copiii 
au echipament de sport, ore 
de educație fizică au avut și 
cind erau preșcolari, dar nu li 
se cete să aducă această uni
formă pentru exerciții fizice. 
Directoarea școlii generale nr. 
132, profesoara de limba româ
nă Victoria I’ădureanu, impu
ne însă acest lucru și toată 
lumea se simte bine, comod și 
în largul lui la ora 
ție fizică.

în echipament de 
teaptă cu nerăbdare 
orei de educație fizică și copiii

orele de 
învățătoa- 

— apar în 
ale școlilor

de educa-

sport, aș- 
începerea

•••
de la Școala generala nr. 128. 
aflată ceva mai sus, pe șos. 
Alexandria, unde directoare 
este prof. Suzana Mogoșanu, 
cîndva jucătoare .de baschet. 
Elevii claselor I așteaptă în
deosebi vizita pref. Constantin 
Nicolaescu, șeful catedrei de 
educație fizică de la această 
unitate de invătămînt. Sigur 
profesorul Nicolaescu are in 
atenție clasele V-VIII, dar 
acum, la Început de an șco
lar, participă si la orele de 
educație fizică rezervate celor 
mici. Tînărul dascăl de sport 
are o mie de ,.trucuri'' spre a 
trezi interesul, spre a pune în 
continuă mișcare întreaga cla
să. Un simplu fulg de păpă
die cules de prin curtea școlii 
devine un excelent... material 
sportiv, după ce In prealabil 
a expus tema simplă a noului 
joc: „Suflăm și nu lăsăm să 
cadă fulgul jcs". Copiii alear
gă sub umbreluța 
se amuză copios cînd f. 
își schimbă brusc direcția 
ora — care cuprinde și 
jocuri atractive — trece 
nesimțite. îmbujorați la 
de joacă veselă, in chip 
creț dirijată, copiii schimbă 
treningul cu uniforma șrolară, 
participind parcă mai vioi la 
lecția de aritmetică, ori de ci
tire.

Da, echipamentul de 
iși are rostul 
ză. întregește 
fizică!

plutitoare, 
fulgul 

sf 
alte 

pe 
față 
dis-

sport
lui, completea- 

ora de educație

Vasile TOFAN

Tiberîu STAMA

PREOCUPARI
Este o plăcere să vezi cum 

îmbină o unitate sportivă școla
ră cultura cu activitatea fizică, 
nu din vană dorință de a fi „la 
modă“, ci cu gîndul intr-adevăr 
modern de a împleti, pluridisci
plinar, acele elemente ale peda
gogiei care ajută să plămădești 
nu un :___ ■
întreg". Unitatea care ne prile
juiește ___ _______ ____
Clubul sportiv școlar din Timi
șoara, ‘ /
(prof Dezideriu Bleyer) care^ re
fuză educația unilaterală, 
ar fi să pomenim doar 
de amatori (de 18 minute, 
mentariiu șl fond muzical) 
lat „Școala performanței**,  o 
creație a cadrelor didactice (rea
lizator prof. Marian Dimitrie), 
înscriind pe peliculă secvențe din

corp trunchiat ci „un
aceste considerații este

cu un director inspirat
Dacă 

fiilmul 
cu co- 
intitu-

EXTRAȘCOLARE
multiilaterala activitate a clubului, 
cu to-ate slăbiciunile unei opere 
de început, dar cu admirabile 
scene la bazinul de înot și la 
tabăra în aer liber, la patin-oar 
(cu Beatrice Huștiu) și în sălile 
de joc, pe terenuri. Clubul po
sedă, într-o filmotecă proprie, 
fragmente din filme olimpice ; 
pune la dispoziția elevilor și pro
fesorilor o bibliotecă oe dispune 
de colecțiile multor reviste de 
specialitate din țară ș? de peste 
hotare ; inițiază acțiuni colecti
ve pentru punerea temeliei unei 
colecții (șl mal tîrziu a unui mu
zeu) cu testimonii din trecutul 
sportului timișorean ; organizează 
întîlniirl cu scriitori și oameni 
Competenți în diverse domenii 
etc.



’i-i-i-'.-s x-x-x-x-x

COBORlREA, „PROBA ADEVĂRULUI" lN SCHI
Reamenajarea Piftiei Lupului - o soluție pentru stimularea „alpinilor" noștri C0NS1

O Pregătii ireproșabil, patinoarul din Ploiești are activitate 
non-stop A Amenajări de sezon in județul Dîmbovița e La 
Oberhof, test eliminatoriu pentru boberii români • Păltiniș, 

un paradis al schiorilor
PLOIEȘTI, 3 (prin telefon). Ora 11, patinoarul din Plo

iești. Baza se prezintă foarte bine și, deși sîntem In zi 
de lucru și ora nu este foarte potrivită, pe gheață se află 
destui patinatori, mai cu seamă elevi care au orele de 
curs după-amiază. Deschis la 14 noiembrie, patinoarul plo
ieștean oferă cele mai bune condiții iubitorilor alunecării 
pe gheață spre a practica sportul favorit. Stăm de vorbă 
cu tovarășul Spiru Tcoharidc, șeful complexului sportiv 
din Parcul tineretului, care, de peste două decenii, se ocu
pă de bazele ploieștene : „Am pregătit foarte bine sezonul 
de patinaj. Instalațiile au fost revizuite, s-au montat trei 
pompe noi de amoniac, au fost vopsite mantinelele, cură
țate și puse la punct vestiarele și toate celelalte instalații 
ale patinoarului, astfel incit el este (cu maximum de ran
dament) la dispoziția publicului, dar și a sportivilor de 
performanță din orașul nostru".

Intr-adevăr, inregiștrînd sîmbăta și duminica, zilele de 
vîrf, peste 1 500 de prezențe, în orele rezervate publicului, 
iar în spațiul prevăzut performerilor pe patina
torii artistici, de viteză și pe hocheiștii de la Petrolul, 
frumoasa instalație sportivă ploieșteană reprezintă, alături 
de Sala sporturilor, situată în imediata ei vecinătate, cen
trul de greutate al activității în sezonul de iarnă. Pentru 
Inițierea în practicarea patinajului, trei antrenori — I. 
Grințescu, M. Carabugeanu și D. Tudorie — stau la dis
poziția celor doritori să devină ași ai piruetelor pe gheață. 
Iar clubul sportiv Petrolul organizează și el, prin antre
norii de specialitate (Luminița Ancuța — patinaj artistic, 
Adrian Ciobanu — patinaj viteză, Constantin Curelar — 
hochei), permanente selecții pentru depistarea talentelor, 
care sînt incluse apoi in secțiile clubului. (Eftimie IO- 
NESCU).

TIRGOVIȘTE (prin telefon). în ciuda faptului că și pe 
cele mai înalte culmi ale munților din județul Dîmbovița 
zăpada se lasă așteptată, în municipiul Tîrgoviște, ca ți în 
județ, s-au făcut pregătiri pentru ca neaua să fie intîmpi- 
nată așa cum trebuie. De pildă, la Tîrgoviște, după cum 
ne-a spus Marin Ionel, președintele C.J.E.F.S., se va ame
naja un patinoar natural pe lacul din parcul Chindia ți 
altul pe terenurile de tenis ale asociației sportive Metalul. 
In apropierea cabanei Cuibul Dorului, din preajma muni
cipiului Tîrgoviște, se amenajează o pistă pentru săniuțe, 
în județ se vor pune la punct mai multe centre de ini
țiere la sanie (în comunele Runcu, Bărbulețu. Vîrfuri și 
altele), schi (Moroieni, Gura Vulcanii, Brănești etc.) și 
patinaj (Pucioasa). (M.T.). .

Schiorii noștri alpini nu au 
prea avut probe de coborîre 
în cursul ultimelor sezoane hi- 
vemale, iar în anul 1982 nu 
s-a decernat nici titlul de 
campion național la această 
probă ! Singura pîrtie din 
țară care poate oferi condiții 
optime de verificare clară a 
potențialului sportivilor In a- 
ceastă spectaculoasă probă, 
este cea de pe Valea Lupului 
din masivul Postăvar. Cu ani 
în urmă, acest traseu a fost 
apreciat ca excelent de schiori 
de mare performanță, pur și 
simplu îneîntați de această 
pantă pe care se cobora cu 
viteze medii de aproape 100 
km pe oră. Leo Lacroix, Jean 
Pierre Augert (Franța) și al ți 
schiori renumiți din Austria 
sau Italia au avut numai cu
vinte de apreciere despre ca
litatea Pîrtiei Lupului. Ion 
Cojocarii, Radu Scirneci, Gheor
ghe Bălan, Cornel Tăbăraș, 
Hurt Gohn, Ion Bobit, Dan 
Cristea și multi alții au plon
jat din vîrful Postăvarului 
spre linia de sosire din Poiana 
Brașovului, în aplauzele miilor 
de spectatori care le urmă
reau evoluțiile.

Curajul, forța, îndemînarea, 
simțul echilibrului ieșit din co
mun (la marile viteze care se 
ating în anumite porțiuni), 
puterea de a evita riscul in 
fracțiuni de secundă, sînt 
doar cîteva din calitățile ce 
se cer unui bun coboritpr.

Din păcate, teama de riscuri 
i-a determinat pe unii antre
nori să diminueze importanta 
acestei probe, preferîndu-le pe 
cele de slalom. în realitate, 
calitățile care se cer unui co- 
boritor se îmbină foarte bine 
cu celn absolut necesare unul 
slalomist, iar simbioza dintre 
ele poate da rezultate exce
lente. Maestrul sportului Ion 
Cojocaru spunea : „Un schior 
care evită cursele de coborîre 
nu poate fi numit schior. Ca 
și in alte ramuri sportive, a- 
ceasta este «PROBA ADEVĂ
RULUI» pentru cel înzestrați 
cu adevărat".

Acum vreo 4—5 ani. o por
țiune din Pîrtia Lupului s-a

deteriorat și, într-o anumită 
secțiune, devenise periculoasă 
pentru schiori dar, prin mon
tarea unei porți de reducere 
a vitezei, traseul putea fi to
tuși folosit în bune condiții. 
Antrenorii noștri au găsit însă 
un motiv pentru a evita în
scrierea elevilor lor pe listele 
de start și, astfel, în ultimele 
două sezoane schiorii români 
nu au efectuat declt 2—3 curse 
de coborîre, ceea ce —trebuie 
să recunoaștem — este cu to
tul insuficient pentru o bună 
pregătire.

De doi ani se lucrează la 
reamenajarea porțiunii despre 
care am vorbit. Au fost sfărî- 
mați mii de metri cubi de ro
că. au fost făcute defrișări în 
condiții extrem de grele. au 
fost schimbate pante si 8-a 
mutat un mare volum de pă- 
mlnt. La această oră. Pîrtia 
Lupului se prezintă în condiții 
excelente șl nu așteaptă de- 
cît prima zăpadă pentru a-și 
intra în drepturi depline, de
oarece. aflîndu-se pe versantul 
nordic, această pantă menține 
stratul de nea pînă în luna 
martie.

Sezonul care începe este aș
teptat cu nerăbdare. Pîrtia

Lupului este gata să-și pri
mească oaspeții, iar iubitorii 
schiului se pregătesc pentru 
primele curse. Sîntem con
vinși că și antrenorii vor fi 
mai receptivi, vor înțelege că 
o cursă de coborîre înseamnă 
foarte mult pentru îmbogățirea 
bagajului de cunoștințe al u- 
nUi schior redutabil Pînă la 
J.O. de la Sarajevo a mai ră
mas un singur sezon. Secre
tarul responsabil al federației 
de specialitate Mihai Drago- 
mirescu ne-a precizat : „Tra
seul coborîrii din cadrul J.O. 
este accesibil schiorilor noș
tri. O pregătire adecvată în 
timpul care a mai rămas pînă 
la ora startului olimpic, folo
sirea cu maximă eficiență a 
Pirtici Lupului, poate face ca 
șl schiorii români să fie pre
sent! la startul acestei probe, 
în care orice rezultat este po
sibil".

Iată argumente care ne fac 
să sperăm că în această iar
nă schiorii noștri vor ataca 
cu mult curaj cursele de co- 
borlre de pe Valea Lupului și 
poate nu numai pe acestea...

Paul IOVAN

DE
Nu mai puțin i 

pline se află pe li 
lor prioritare in ji 
stanța ! La prima

Ramuri de sport 
16 (atletism, box, c 
fotbal, gimnastică 
gimnastică moderni 
handbal, înot, lupi 
romane, rugby, sc 
tenis, volei (f), can

Secții de nivel 
(atletism, box, lup! 
romane, ia Farul

Secții de nivel 
nai: 10

Numărul antreno 
numărul instructori

Sportivi legitimați 
sportivi clasificați:

Sportivi in loturik 
la 1 ianuarie 1982:

tul ar putea fi acc 
dovadă a vitalități 
sportive de pe mali 
un semn al potenfc 
cat al performantei 
meleaguri. Pătrunzîj

Din viața secțiilor

Asociațiile sportive nu pot fi 
judecate Întotdeauna doar după 
profilul rezultatelor obținute In 
competiții. Cîteodată te impre
sionează mal mult capacitatea 
organizatorică a unor astfel de 
unități, dovadă sigură a unul 
travaliu intens șl pasionat al u- 
nor Îndrăgostiți de sport, cărora 
trebuie să le fim recunoscători.

In tinerețea autorului acestor 
rfnduri, „Electrica" Timișoara 
era un nume legat de arena din 
marginea orașului, Înspre Pădu
rea Verde, unde și-a creat faima 
echipa de fotbal Rlpensia. Astăzi, 
același nume evocă tn primul 
rind secția de tenis a asociației 
sportive dependente de I.R.E. Ti
mișoara, «I cărei director, nle 
Zabcrca, a dat Impuls șl a sprl-

„ELECTRICA" = DINAMISM Șl ORGAN!
jinit eforturile unui colectiv de 
activiști voluntari. Sigur, astăzi 
— încă Înainte de consolidarea 
unul adevărat Tenis-club local — 
la Timișoara clnd zici tenis te 
gîndești In primul rind la fru
moasele terenuri de pe malul 
Begăi, care au și găzduit între
ceri ale campionatelor naționale 
șl ale Balcaniadei de anul aces
ta. Sint acolo. Intr-un frumos 
cadru natural, 7 terenuri cu zgu
ră, Încă unul (polivalent) de bi
tum, iar pentru 1983 se vorbește 
de amenajarea altor 4 suprafețe 
cu zgură.

Sigur, „Electrica*  Înseamnă pe 
planul performanței cele două 
echipe divizionare de tenis, dar 
mal ales Nadia Becherescu șl E- 
Iena Cotună. Dar, cu modestie șl

altruJ’-b, secretarul 
preș. . -țele secției c 
lexandru Cristea, ne 
tenția că asociația se 
dri la fel ■ de bine < 
de canotaj (care a și 
curl 2 și 3 la camplot 
nale de juniori) și c 
tlnărul. de 18 ani M 
șan (1,80 m) un schi 
re viitor. Nu mal r 
zări înregistrează a 
competițiile de masă, 
de pildă, la ,,Cupa Er 
lul“, cu succese la < 
tenis de masă, la vo 
sau în mișcarea turis 

îți face, oricînd, pl 
fii de unități în ca: 
sportului e Întreținut 
menea entuziaști.

în dezbatere, nereușitele scrimei in 19

ÎNTINERIREA LOTURILOR Șl NECESITATEA SAL

X După citeva coboriri pe pîrtia Oncești, clipele de odihnă X 
X sînt binevenite, mai ales cină soarele scaldă frumoasa sta- X 
X t‘une Păltiniș X
| @ BOB t

X După o scurtă perioadă de pregătire pe uscat efectuată X 
X la Sinaia (repetări de starturi și pregătire fizică; coborî- X 
X rile pe boburi cu role nu mai erau indicate, deoarece, după X 
X ce s-a mers la Winterberg — pe gheață — cu 100 km/h, ar X 
X fi însemnat ca la Sinaia să se coboare doar cu 30 km/h, X 
X cît permit boburile cu role), boberii din lotul olimpic vor X 
X pleca (luni) în R.D. Germană, la Oberhof, unde se vor în- X 
X tîlnt cu performeri din alte țări, aflați în stațiunea res- X 
X pectivă sau veniți din localități cu pîrtil înghețate arti- X
Y ficial (Igls-Austria, Winterberg și Konigssee-R.F. Germa- X 
X nia). La Oberhof se vor desfășura coborîri de antrena- X 
y ment, iar In zilele de 18 șl 19 decembrie va avea loc un X 
X mare concurs Internațional, Concursul de la Oberhof con-
X stituie un test de mare importanță In special pentru piloți, 
X deoarece pe pîrtia respectivă startul aproape că nu are
Y importanți bobul fiind manevrat Inițial doar de împln- I I
X gător, iar pilotul aflindu-se In vehicul (aceasta din cauza 
X locului de start foarte scurt). Se vor deplasa piloții Dorin 
X Degan, Ion Duminieel, Alexandru Fandrea, Ludovic Pap, 
X Valentin Leațu șl impingătorii Gheorghe Lixandru, Costel 
X Pctrariu, Gheorghe Peptea, Doru Francu, Cornel Popescu; 
X antrenori : Nicolae Visulescu (cordonator), Drago; Panai- 
X tescu și Dumitru Focșeneanu. După Oberhof, următoarea X 
X „escală" a boberilor va fi pîrtia de la Sarajevo, unde, X 
X insă, vor lua parte doar trei echipaje. Caracterul hotărîtor X 
X al concursului de la Oberhof este cit se poate de clar ! X
X S VA INVITĂM LA... X
X ...PĂLTINIȘ, stațiune situată In Munții Cibinulul, sub X 
X Vîrful Oncești. Păltiniș (unde se ajunge, de la Sibiu, pe o X
Y șosea, asfaltată, lungă de 34 km) este stațiunea climateri- X
X că aflată la cea mai mare altitudine din țară — 1450 m — X 
X șl este cyposcută prin largile posibilități pe care le oferă X 
X practicanților schiului de performanță și de agrempnt. X 
X Pîrtiile Oncești I șl Oncești II sînt amenajate pe versantul X 
X nordic al Muntelui Oncești (1713 m), avînd o lungime de X 
X 1660 m, 25 m lățime, 640 m diferență de nivel și pantă X 
X medie 26 de grade. Telescaunul și teleschiul facilitează X 
X transportul amatorilor de schi ; ore de funcționare : de la X 
X 9 ia 17 (luni, revizie). Monitori specializați predau lecții X 
X începătorilor ; în stațiune pot fi Închiriate echipamentul și X 
X materialul sportiv necesar (schiuri, bocanci, săniuțe, bob- X 
X sanie etc.). Oaspeții stațiunii sînt găzdulți la „Casa turiști- X 
X lor", cabana „Păltiniș", hotelul „Cindrelul" și In case de X 
X odihnă. X

Indiferent dacă pregătirile au fost eșalonate în timp, planificate și urmă
rite minuțios, în vederea campionatelor mondiale, de la Roma, din luna iulie, 
sau făcute in grabă, pentru a participa la campionatele europene, de Ia

Modling. din luna noiembrie, chiar dacă — de regulă - ne situăm pe primul 
plan la Balcaniadă (în acest on, în noiembrie, la Ankara), rezultatele obținute 
de sc.iimerii români în 1982 au fost departe de obiectivele propuse, de exigen
țele și așteptările firești, acum, la mijlocul ciclului olimpic.

Bilanțul - modest - din anul 1982, lipsit de strălucirea marilor performanțe 
la nivelul loturilor reprezentative, a fost, oare, o întimplare î Există, in pofida 
rezultatelor nesatisfăcătoare din acest an, perspective reale pentru ca scrima 
noastră să se prezinte cu șanse de puncte șl medalii la J.O. de la Los Angeles 
din 1984 ? Care trebuie să fie obiectivele de performanță ale ultimei perioade 
din actualul ciclu olimpic, pentru ca această disciplină sportivă, cu tradiție în 
performanța sportivă românească, să se situeze din nou pe poziții de frunte în 
ierarhia internațională ?

lată întrebări adresate unor specialiști cu responsabilități in domeniul scri
mei, a căror experiență, la nivelul cluburilor și loturilor reprezentative, pot schița
o cnaliză șî pot jalona unele direcții de 
tive ole anilor 1983 și 1984.

Prof ANA PASCU, secretară a Federației 
române de scrimă : „Mă așteptam ca aniul
1982 să fie mai bun din punct de vedere 
valoric dedt perioada anterioară. Spun va
loric, șl nu ca poziții în ierarhiile mon
diale, pentru că, după părerea mea, na 
acesta era obiectivul major la mijlocul rf- 
cilului olimpic (cu atît mai mult cu cât la 
o mare competiție, așa cum s-a șl tnittm- 
p8at la Borna, pot interveni scăderi de 
moment, culoare blocate de trageri Ja 
sorți, arbitraje părtinitoare), ci o verififca- 
re cit mal aproape de adevăr a potenția
lului fiecărei arme, știut fiind faptul că 
LOTURILE REPREZENTATIVE PARCURG 
ȘI IN PREZENT O ETAPA DE TRANZI
ȚIE, DE LA O GENERAȚIE LA ALTA. Am 
intenționat, deci, să știm pe cine putem 
conta In perspectiva J.O. 1984, atât dintre 
trăgătorii cu un mal mare stagiu interna
tional, rit șl dintre cei care se afiă la În
ceput de drum In marea performantă. Con
cluzia? Eu cred că VOM FI COMPETITIVI 
IN 1984 LA DOUA ARME : FLORETA FE
MININ ȘI SABIE, ÎN SPECIAL IN PRO
BELE PE ECHIPE. In ceea ce privește pro
bele Individuale mal mizăm pe reconfir
marea floreilstului Petru Kukl șl pe afir
marea a trei tineri spadasini, Nicolae Bo- 
doczl, Rudolf Szabo șl Felix Nicolae. Dar 
pentru a ajunge la performanțele dorite 
(de pildă, pentru echipa de floretă femi
nin, foarte tînără, locurile 4—5 Ia C.M.
1983 șl o medalie la J.O. ; pentru echipa 
de sabie : locurile 3—4 la C.M. și medalie 
la J.O.) trebuie să Înlăturăm cu hotărire 
asemenea „eontraperlormanțe" cum au fost 
cele ale sabreriior și floretiștilor la Bal
caniada 82 (este oare posibil ca sa.bne.rul 
Cornel Marin să rateze titlul, iar echipa, 
cu trei componențl al lotului reprezentativ, 
să nu-șl reliefeze valoarea ?), ieșiri din 
formă tocmai In preajma obiectivului major 
el anului, cum a lost cazul floretlstulul 
Petru Kukl la C.M. Ceea ce pres-uțmne o 
muncă fără fisuri, a celor trei factori esen-

viitor imediat, in sprijinul marilor obiec-

țlall: forurile de specialitate, antrenori șl 
sportivi. Vrem ea 1983 să aducă, In sfirșit, 
reinnodarea succeselor scrimei românești 
țl la CJM. de tineret, o primă certitudine 
a unui proces pe care II dorim Încununat 
cu medalii la Los Angeles".

Prof. ȘTEFAN HAUKLER, antrenor prin
cipal al lotului feminin do floretă : „Deși 
echipa feminină de floretă, așa cum se 
conturează acum, va avea la J.O. ’84 o 
medie de vlrstâ scăzută (in jur de 20 de 
ani), ceea ce presupune o sumară experiență 
internațională, există premise suficiente 
pentru a-1 acorda credit In perspectivă. 
Faptul că la „mondialele*  de la Roma am 
avut. trei reprezentante pe tabloul elimi
nărilor (Erecte, la campionatele europene 
Elisabeta Guzganu s-a situat printre fina
liste, tar Cslla Ruparcsics pe locul 9, ates
tă Începutul de maturizare a tinerelor 
noastre floretlste, proces pe care 11 dorini 
confirmat la campionatele mondiale de ti
neret din anul viitor, de la Budapesta șl, 
mad ales, la Los Angeles ’84. PROCES 
CARE TREBUIE SA ȘI FORMEZE PÎNA 
LA JXX CEL PUTIN O TRĂGĂTOARE CA
PABILA EA REALIZEZE MINIMUM TREI 
VICTORII ÎN ORICE MECI. Important In 
alcătuirea lotului reprezentativ cu ele
mente apropiate valoric, din care să se 
poată alinia o garnitură competitivă pe 
planșele internaționale, este aportul — e- 
sențlal aș spune — al secțiilor de scrimă 
din țară. Pentru că trebuie eă ajungem 
grabnic la Înlăturarea situației ca FORMA
REA SCRTMER1LOR SA SE FACA LA LO
TURILE REPREZENTATIVE ȘI NU LA 
CLUBURI".

PETRU KUKI, căpitanul echipei repre
zentative de floretă : „Raportat strict la 
rezultate, anul 1982 a constituit un regres 
față de anul precedent. Ce ne lipsește 
pentru ca performanțele să se păstreze, 
chiar dacă nu pe o linie ascendentă, cel

puțin la un nivel onorabil 7 După pâre 
mea, in primul rind, o adevărată fi 
de exprimare. Desigur nu toți scrim 
noștri care evoluează la marile compe 
pot intra in finale, dar șl acel clțiva c 
au o asemenea valoare (tehnică și tact: 
nu și-o pot demonstra integrai din ca 
unor CARENȚE ÎN PREGĂTIREA FIZ1 
ȘI PSIHICA. Personal am resimțit ac< 
carențe In anul pe care 11 încheiem, 1 
ales la C.E. unde am avut o mare rat 
De asemenea, cred că trebuie să obișm 
pe tinerii candidați la marea performs 
cu concursurile de anvergură, rezulta 
foarte timpurii aid scrimerilor italieni 
Cer vi, Borella și Numa m-am lntilnit 
mari competiții rind aceștia aveau 15 
ani 1) fiind un asemenea efect. Pentru 
numai astfel dobindeștl experiență, In< 
dere in tine, acel... „tupeu" absolut n( 
sar intr-un asalt cu un adversar de fi 
aproximativ egală. Llpsindu-țl aseme 
calități devii un „iepuraș" pe planșă, 1 
cat psihic in fața unor adversari deloc 
portari. Nu trebuie să-i sancționăm pe 
nerii sportivi după primele eliminări ț 
mature. Nu cred deocamdată că pen 
1984 avem la arma mea o echipă comp 
tlvă la pretențiile olimpice".

Prof. DUMITRU POPESCU, antrenor 
Iotului reprezentativ de tineret la spa. 
„Rezultatele ncsatisfăcătoare din acest 
nu pot fi despărțite de SLABUL Nil 
GENERAL AL PRINCIPALELOR COMPE 
Tn INTERNE. Degeaba te dovedești a 
oel mal bun acasă, rind pe planșele in- 
naționale ieși din primele tururi I Cau: 
Una singură : MUNCA ÎN SECȚIILE 
SCRIMA NU ARE CA NUMITOR COM 
CALIFICAREA, CALITATEA, INTERES

Participanții la această dezbatet 
jați în procesul de relansare valorici 
nale, cu obiectiv proxim J.O. din 19< 
a federației de specialitate, a ontr 
scrimă :

• Actuala etapă de intinerire 
bite acum, sub presiunea timpului, c 
fota .an't'.l'ț-iorilor acestor loturi, a f< 
corelare în procesul de pregătire a 
zarea judicioasă a formelor sportive 
focul marilor competiții, trebuie să-și 
acestora.

• Ideea selecției permanente, | 
sthnulent in pregătire, dar să nu tie 
pentru câ perioada experimentelor a I 
genizării echipelor.

• Se impune ca printr-un efort c< 
ți>le de scrimă din țară) competițiile 
capabil să ofere criterii de apreciere 
lorii sportive cit mai apropiată de c

• Calendarul internațional trebui 
-o pregătirii olimpice un instrument 
tate a virtualilor participant! la J.O.

Dezbatere rec



sporirea potențialului olimpic al fiecărui județ

TITLURILE NAȚIONALE NU SE TRANSFORMĂ,
INE, IN MEDALII Șl PUNCTE OLIMPICE!
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în adîncul lucrurilor, consta
tăm că rezultatele practice — 
unicul criteriu de apreciere 
valorică a unui sport — infir
mă aparențele : cel puțin 8 
discipline „prioritare" cad 
foarte repede la examenul e- 
xigent al 
naționale, 
competiții 
anvergură 
selecției în loturile 
pentru întrecerile de la 
Angeles. Printre aceste 
pline figurează halterele, îno
tul, scrima, șahul, tenisul, vo
leiul, caiacul-canoea, fotbalul. 
AȘADAR, CEL PUȚIN JUMĂ
TATE DINTRE DISCIPLI
NELE PRIORITARE PE HÎR- 
TIE NU SÎNT ȘI ÎN REALI
TATE I Nici împărțirea pe ni
vele de performanță a secțiilor 
nu-și mai demonstrează, la 
ora actuală, rațiunile inițiale. 
Secția de atletism a clubului 
Farul, bunăoară, considerată ca 
„olimpică" ȘI SPRIJINITĂ 
ÎN CONSECINȚĂ (7 antre
nori, două pepiniere. una pro
prie și 
nu are 
în Iotul 
secția 
nivel (doar) . ..
are pe I. Oltean (13,80 sec 
110 mg, în 1982. la C.E) 
Gh. Cojocaru (8,04 m, la 
tura în lungime, tot în 
drept po- Dili candidați 
tru deleHuția care va 
spre Los Angeles, 
MARE A MUNCII 1 
GUR ANTRENOR 
Mihail)! Secții de 
național, egale ca
cum sînt cea de canotaj de la 
Marina Mangalia și cea de 
înot de la C.S.Ș. 1 Constanța 
se diferențiază substanțial ca 
rezultate : în timp ce Marina 
o are pe Ioana Badea compo
nentă de bază a lotului olim
pic pentru 1984 și alte 8 se
lecționate în perspectiva J.O. 
1988. C.S.Ș. 1 nu se poate lău
da decît cu cîteva rezultate

prezenței în loturile 
al comportării în 

internaționale de 
și mai eu seamă ale 

olimpice 
Los 

disci-

alta la C.S.Ș. nr. 2), 
nici un reprezentant 
olimpic, în timp 

similară a C.S.U., 
internațional,

ce 
de 
îi 
la 
peSi . 

sări- 
1982) 
pen- 

pleca 
CA UR- 

UNUI SIN- 
(Constantin 

nivel inter- 
„rang" deci,

Jl CALITATIV
■entru că și la nivelul lotului reprezen- 

de spadă problema nr. 1 a actuiali- 
rătnine creșterea valorică a tinerilor 

:ompanenți, cred că „scadența" poliței 
ilb care li se acordă nu trebuie să fi.e 
iele concursuri la care participă, d 
tiv J.O. din 19®4“.
of. LADISLAU ROHONYI, antrenor al 
lui reprezentativ de sabie : „De Sapt, 
:esul de declin la arma noastră a ta- 
ît după 1977, an dnd am obținut ulti- 

mare succes — argint Ia C.M. de la 
nos Alres. Tinerii incluși In echipă nu 

putut înlocui după ram s-a văzut — 
Irlmicluc șl Nilca. Dar, după părerea 
t, anul 1982 a însemnat, totuși, un dș- 
: Chiculiță (23 de ani) și Szabo (18 ani) 
1 mal apropiat de cei trei titulari, Pop, 
stață, Marin. Și sper ca ascensiunea ce- 
dol tineri să continue, ba moi mult, 

sider că ridicarea acestora la nivelul 
>rlalți este obiectivul primordial al fi
lei perioade, pentru că ECHIPA DE SA- 
’• A ROMÂNIEI A RATAT MEDAT.HT.F.

ULTIMII ANI DATORITA ABSENTEI 
iULȚl 4 ȘI CHLAR 5. Iată o comparație 
Itoare în aoest sens : dacă in 1977 pri- 

rezervă a echipei era Mustață, acum 
e Pantellmonescu sau Păunescu... Mai 
m, cred eu, două mari obiective in 
:gătire pină la Los Angeles : 1. găsirea 
uțiilor optime pentru sltuațlile-Umită ale 
or asalturi (in ultimul deceniu sabrerii 
ratat 7 medalii în proba pe echipă din 

iza cite UNEI SINGURE TUȘE șl tot 
tea poziții în finalele indlivldulale din 
seașl cauză) ; 2. vîrful de formă — orlcît 

bine pregătit ar fi — nu poale înlocui 
îoarea. Deci ACCENTUL TREBUIE SA 
vDA PE ACUMULĂRILE CALITATIVE".

consideră, evident, implicați și anga- 
rimei românești pe planșele internațio- 
icte de reper pentru agenda de lucru 
■ de lot, a sportivilor și secțiilor de

rilor reprezentative, cu accente deose- 
tă obligații sporite, calitative, din par
ei. In acest sens se impune o strinsă 
rii valorice a tinerilor scrimerl cu do- 
everența în a-i „arunca" pe cădeți în 
mina cu exigența față de comportarea 

uzată de federație, constituie un real 
■;a necesitatea alcătuirii unui lot stabil, 

sosind acum cea a decantării, a omo-

it (ponderea principală deținînd-o sec- 
ie să aibă un nivel valoric mai ridicat, 
livelului de pregătire, precum și a va
le competitivității internaționale, 

reprezinte in această ultimă perioadă 
nt de pregătire și verificare cu priori-

5 de Paul SLAVE5CU și Tiberiu STAMA

„DACIÂDA ALBĂ" IBLBUIE SĂ LXPBIME 
LNTI1EG POTENȚIALUL SPOLiTUOILOR DE JARNĂ!

la categoria copiilor, nefinali
zate însă la categoriile junio
rilor sau seniorilor. Cuzn se
ria neconcordanțelor de înca
drare a secțiilor de perfor
manță și nominalizarea ca pri
oritare, fără acoperire, a 
multor sporturi sînt realități 
la Constanța, C.J.E.F.S. și fo
rurile de resort ale C.N.E.F.S. 
trebuie să reanalizeze urgent 
situația și să-și redistribute, în 
consecință, îndrumarea, aten
ția și, implicit sprijinul.

în aceste condiții, singurul 
sport practicat cu adevărat Ia 
nivel de înaltă performanță în 
județul Constanta este cel al

sînt deci, cele 16 discipline 
prioritare ale Constanței ? Si
gur, n-ar fi exclus ca cele 
două medalii olimpice și cele 
15 puncte promise și aflate a- 
cum doar în dosarele C.J.E.F.S. 
să fie, totuși, obținute la 
Angeles de unii dintre 
menționați. Oricum însă, 
este admisibil ca întreg 
tențialul sportiv al unui 
deț de mărimea, de forța . 
conomică și cu populația șco
lară a Constanței, să se laude 
doar cu atît, acum, cînd mai 
e un an și jumătate pînă la 
Jocurile Olimpice 1 Este, ori
cum, prea puțin și această si-

Los 
cei 
nu

POT 
ju- 
e-

C.J.E.F.S.: „De ce Ia no! stilulMIRCEA NEAGU, Instructor ________  ___ _ ... ___
de lupte greco-romane devansează elar luptele libere ? In pri
mul rind din motive organizatorice: dacă la clasice filiera 
C.S.Ș. 2 — Farul funcționează perfect, cea de Ia libere, C.S.Ș. 
2 — Hidrotehnica, e aproape Inexistentă"
CONSTANTIN MIHAIL, lector universitar: „Cred eă ceea 

ee-i lipsește acum atletismului constănțean se poate rezuma 
astfel: o mai mare ambiție șl mal multă pasiune din partea 
grofesorilor de specialitate, o sală de forță pentru pregătirea 

i timpul Iernii șl acțiuni dc selecție lărgite, științific exe
cutate".

MIRCEA POPA, șef de catedă (canotaj) 
ruga federația să ne dea o mină de ajutor 
teriale a sălii de forță de la bac, pentru 
cient in sezonul rece care a început !"

la C.S.Ș. 2: „Am 
în dotarea cu ma- 
a putea lucra efi-

luptelor greco-romane. Astfel, 
Ion Draica rămîne încă o cer
titudine confirmată în 1982 de 
medaliile dc argint de la C.M. 
și de bronz de la C.E. Alături 
de el și de Ștefan Negrișan, 
plecat la Steaua, un alt tlnăr 
de mare perspectivă. Sorin 
Herțea, se afirmă viguros în 
arena internațională (actual 
campion balcanic la categoria 
82 kg). Lista luptătorilor con- 
stănțeni la stilul greco-roma
ne este însă mai mare, iar 
laudele care 1 se cuvin atît de 
inimosului și de priceputului 
antrenor Constantin Ofițerescu, 
cel care i-a descoperit și i-a 
format, sînt absolut îndreptă
țite. El și ’ " *
Instructori 
mișcării 
mai mulți 
decît toți
de antrenori constănțeni dc la 
toate celelalte sporturi priori
tare! în afara celor doi atleți 
amintiți, Cojocaru și Oltean 
(care trebuie să mai progre
seze, totuși, pentru a intra în 
posesia punctelor olimpice !) 
și de canotoarea Ioana Badea, 
lista candidaților olimpici au
tentici mai cuprinde doar pe 
boxerul Doru Maricescu, vice- . 
campion european de juniori 
în 1982 și... cam atît ! Unde

încă 6 profesori și 
voluntari oferă 

sportive românești 
performeri autentici 
ceilalți aproape 100

tuație nesatisfăcătoare își are 
originile in automulțumirea 
care s-a instaurat în urma cîș- 
tigării locului 2 (după muni
cipiul București) în clasamen
tul pe județe în anul 
alcătuit după 
portarilor la 
publicane. în 
stanța cîștiga 
publicane și 
mâții în 
ziilor „A"
ne. Nimic de zis : pe plan na
țional, Constanța este și acum 
un județ fruntaș, adevăr ates
tat și de cei 2848 de sportivi 
clasificați. Imperativul mo
mentului de față, mai bine zis 
al acestui mijloc de ciclu o- 
limpic, este însă ca DIN A- 
CEASTA MASĂ DE PERFOR
MERI DE NIVEL NAȚIONAL, 
FORURILE SPORTIVE CON- 
STÂNȚENE. NUMEROȘII
SPECIALIȘTI DE PE MALUL 
MARII SA FORMEZE MARI 
CAMPIONI. Adică sportivi ca
pabili nu numai să aducă a- 
casă titluri naționale, ci să 
cîștigc pentru (ară medalii și 
puncte Ia Jocurile Olimpice, 
Ia campionate mondiale și eu
ropene.

1981,
com-criteriul 

campionatele re- 
acel an, Con- 

65 de titluri re
prezenta 12 lor- 

campionatele divi- 
la diferite discipți-

Radu TIMOFTE

întrecerile de masă $i 
finalele — excelent prilej 
pentru o mai puternică 
dezvoltare a activității in acest important domeniu 

al mișcării noastre sportive ;
Starturi promițătoare în etapa de iarnă a celei de a 3-a j 

ediții a „Daciadei", în municipiul București, în județele 5 
Brașov, Călărași, Iași, Bacău, Constanța... Mai aflăm, cu X 
satisfacție că, în multe locuri, oameni cu pasiune și ini- X 
țiativă folosesc cu eficiență vremea (încă) favorabilă pen- X 
tru organizarea unor numeroase și atractive acțiuni spor- X 
tive de masă, desfășurate în aer liber. E bine că „Dacia- X 
da“ nu a intrat... în vacanță odată cu ultimele finale ale X 
etapei de vară și că multe asociații nu își mai rezumă ac- Y 
tivitatea, „după regulament", doar Ia concursurile de șan X 
și tenis de masă. Curînd însă, căderea zăpezii șl gerul Y 
vor aduce în prim-plan sporturile de iarnă, al căror po- X 
tcnțial va trebui pc deplin exprimat de această imp< r- Y 
tantă etapă a „Daciadei". Sublinierea ara, desigur, în ve- X 
dere și faptul că la această ediție a marii competiții na- Y 
ționale vor fl organizate nu mai puțin de 34 de întreceri X 
finale pe (ară (23 la sportul de performanță și 11 la cel X 
de masă). Așadar, și necesitatea, și prilejul unui „clasa- X 
ment al adevărului" privind dezvoltarea și valoarea exis- X 
tente, la această oră, în sporturile de iarnă, tncepînd cu X 
MASA PRACTICANȚILOR și încheind cu eficiența AC- X 
ȚIUNILOR DE SELECȚIE a celor mai talentate elemente X 
dotate pentru activitatea de performanță. _ X

Este necesară, pentru aceasta, continuarea în ritm sus- X 
ținut a pregătirilor (începute în majoritatea județelor) X 
pentru buna desfășurare a întregii activități sportive spe- X 
cifice sezonului de iarnă. Ne gindim, în primul rind, la X 
amenajarea pîrtiilor și patinoarelor, dar și Ia o mai bună Y 
aprovizionare a asociațiilor cu materialele (sănii, schiuri, X 
bețe și legături) și echipamentele sportive necesare, |_. ac- X 
tivizarea instructorilor obștești și a foștilor sporturi dc per- X 
formanță, la o propagandă mai convingătoare despre fru- Y 
musețea și utilitatea practicării acestor sporturi. Să nu t X 
tăm că în această direcție dispunem și de o valoroasă ex- Y 
periență care va trebui, pretutindeni, pe deplin valorifi- X 
cată I v X

In acest sezon va trebui, înainte de toate, sa se acorde y 
toată atenția ETAPELOR DE MASĂ ale „Daciadei", care Y 
să reunească, .pe pîrtii și patinoare, un număr mâi _mare X 
de copii, tineri și oameni‘ai muncii ; întreceri care să cîș- x 
tige, de data aceasta, CONTINUITATEA, atît de necesara A 
și de prea mult timp... așteptată. Reamintim, în această Y 
ordine de idei, indicația C.N.E.F.S. prin care se cere orga- y 
nelor sportive ca în perioada 15 ianuarie —. 20 februarie X 
să se organizeze în toate județele, festivaluri ale sportu- X 
rilor de iarnă, crosuri pe schiuri, sub genericul „maratonul X 
zăpezii", și alte manifestări sportive de masă cu pârtiei- y 
parca cetățenilor dc diferite vîrste. Dar, cite alte Iniția- A 
tive nu pot completa, pe plan local, programul de iarna al Y 

Daciadei**  ?• x
” Pentru întrecerile finale — care vor fi organizate în £ 
județele Suceava, Caraș-Severin, Harghita, Brașov, Pra- A 
hova. Sibiu, Bistrița-Năsăud și Maramureș — au fost y 
alese cele mai frumoase stațiuni montane, centre cu tra- A 
diție în sporturile de iarnă. Obligațiile organizatorilor, ale Y 
tuturor factorilor cu atribuții în acest domeniu, ca și -- A 
foarte important — ale federațiilor de specialitate sînt mari Y 
șl ele cer un efort susținut, o colaborare cit mal eficientă, A 
pentru ca ele șă se transforme în adevărate sărbători »le Y 
sporturilor de iarnă — de masă și de performanța din A
țara noastră. Pentru ca, într-adevăr, prin întreaga ei des- X 
fășurarc, această etapă să contribuie la perfecționarea „Da- £ 
ciadei", 1% Impulsionarea și la realizarea unei noi calități x 
în organizarea marii competiții naționale și, în același y 
timp, la o necesară cunoaștere, realistă, complexă a poten- X 
țialului la care au ajuns — în raport cu cerințele actuale y 
- sporturile de iarnă din țara noastră.^ GARLEȘȚEANU ?

TREBUIE SĂ RESPECTĂM PROPRIILE NOASTRE HOTĂRÎRI, 
IAR ANTRENORII SI SPORTIVII PROPRIILE ANGAJAMENTE 

7 ,

i

De vorbă cu Victor Firea, secretar al Federației Române de Atletism
— După opinia unor oameni 

de atletism, această ramură spor
tivă de bază, prioritară, a înre
gistrat in anul care se încheie, 
aflat la cumpăna ciclului olimpic, 
un progres pe linia revenirii la 
marile rezultate și performanțe 
internaționale ; alții însă, afirmă 
că forul de specialitate, federația 
continuă să mizeze doar pe pro
grame, planuri de măsuri și cir
culare, așteptînd răspunsurile șl 
rezultate. Dv., tovarășe Victor 
Firea, In calitate de secretar al 
federației, dar șl de vechi om 
de atletism, ce părere aveți In 
acest sens ?

— Obiectivul principal al anu
lui 1982 l-a constituit, tn concep
ția noastră, a Biroului federal, 
campionatul european, care tre
buie să ne edifice asupra candt- 
dațllor olimpici. Așa incit pre
gătirea atlefilor fruntași, a fost 
axată pe atingerea acestui obiec
tiv de performanță. Concluzia re
ieșită după analizele efectuate : 
prin medalia de aur șl cele două 
de argint, prin punctele obținute, 
cei prezenți la Atena și-au înde
plinit obiectivul propus, dar se 
puteau obține la unele probe 
(triplusalt, 800 și 1 500 m femei, 
disc femei) rezultate și clasări 
superioare. Pentru că, totuși, ma
joritatea sportivilor noștri nu 
s-au aflat atunci tn vîrf de for
mă, tn comparație cu cele mai 
bune performanțe realizate de ei 
anterior I lată de ce sectorul me
todologic al federației și antre
norii de lot au de lucru mult tn 
această direcție, pentru ca „ex
periența Atena" si fie fructificată 
la campionatul mondial de la 
Helsinki, de anul viitor, astfel 
tncit la Los Angeles, tn 1984, 
atletismul românesc să apară pe 
podiumul olimpic. Această sarcină 
se află cu prioritate pe agenda 
noastră de lucru. Ea se regăsește 
attt tn planurile de măsuri, ctt 
șl pe teren, tn activitatea coti
diană. Ceea ce nu înseamnă că

federația așteaptă rezultatele și 
nu le... provoacă. Uneori, Insă, 
sîntem nevolți să și așteptăm...

— La ce vă referiți 7
— lată un exemplu : prin cir

culara 953 din 21 decembrie 1981, 
semnată de președintele C.N.E.F.S., 
se cerea consiliilor județene — pe 
baza planului de măsuri privind 
creșterea calității și eficienței, a- 
doptat de plenara C.N.E.F.S. — 
întocmirea unor planuri de mă
suri concrete, vizind reorganiza
rea secțiilor, repartizarea bazelor 
sportive existente tn județ pentru 
asigurarea pregătirii și a concur
surilor, inventarul materialelor de 
care dispun, acțiuni speciale de

OPINII DIN TEREN, DE
selecție, calendarul județean, 
concursuri speciale pentru obține
rea insignei „cercurilor olimpice" 
și întreceri inter județene limitrofe 
și — ca mențiune specială — de
pistarea unor elemente de excep
ție și pregătirea acestora cu aju
torul tuturor factorilor implicați. 
La 13 iulie 1982 federația l-a In
format pe președintele C.N.E.F.S. 
că doar un singur (!) consiliu 
județean (Dîmbovița) a răspuns 
acestor indicații. S-a stabilit alt 
termen — 1 august 1982, dar la 
începutul lui octombrie mai răs- 
punseseră doar încă 10 județe... 
Rezultă clar slaba preocupare a 
consiliilor județene și a respecti
velor comisii locale de atletism. 
Dar oricît de bune ar fl măsurile, 
orlcît de precise ar fi circularele, 
oricît de gîndite hotărîrile, dacă 
se consideră că atletismul nostru 
înseamnă doar activul retribuit al 
federației (6 persoane), rezul
tatele nu pot fi pe măsura in
tențiilor, iar atletismul va fi sport 
prioritar doar pe hîrtie.

— Care este situația terenurilor 
de atletism ?

— Aproape 50 de piste atletice 
din țară se află în paragină, de-

oarece de 7—8 ani n-au mal fost 
întreținute, reamenajate. De ase
menea, indicațta ca organele lo
cale cu atribuții si amenajeze, cu 
forțe proprii, terenuri de atletism, 
a prins contur real doar, tn ju
dețele Maramureș, Brăila, Buzău, 
Caraș-Severin, Constanța. Ce să 
mai vorbim de faptul că toate 
curțile școlilor se bltuminizează 
pentru jocuri, fiind total neglija
te amenajările pentru atletism. 
Or, unde dacă nu tn școală, poa
te să înceapă atletismul 1 Cea 
mai mare secție de atletism, cea 
a clubului Steaua, nu are un te
ren propriu corespunzător, iar 
sala de atletism, realizată cu

EA MASA DE IIOU
multă trudă a fost transformată 
tn sală de jocuri...

— In fluxul firesc de depistare 
(timpurie), formare și lansare a 
tinerelor talente pe orbita per
formanței, cu țelul precis de a 
atinge mari rezultate, apar ade
seori întreruperi, majoritatea su
biective. Cum apreclațl două im
portante relee din acest circuit : 
cluburile sportive școlare șl an
trenorii 7

— Cluburile sportive școlare își 
fac datoria pe planul sportului 
de masă, cred eu, adică aduc la 
atletism copil șl juniori. Dar cum 
pe primul plan trebuie să stea 
acum CALITATEA, acest prim 
rezultat (cantitativ) este Insufi
cient. Trecerea la adevărata per
formanță sportivă se face arareori 
din cauza profesorilor de specia
litate care, mulți dintre ei, tși fac 
datoria formal tn privința selec
ției, pregătirii șl educației. De 
aceea, federația, împreună cu fo
rurile de resort ale M.E.I. șl 
C.N.E.F.S., este hotărttă să ana
lizeze tn viitorul apropiat mai 
profund această activitate, tn ve
derea concentrării forțelor șl a 
mijloacelor materiale. In privința

antrenorilor, recenta analiză a 
secțiilor de altetlsm cu valoare 
olimpică și internațională (inclu
siv la nivelul juniorilor), ținută 
la București, cu participarea a 
aproape 140 de tehnicieni din în
treaga țară șl a activului federa
ției, a concluzionat că persistă 
multe lipsuri tn ceea ce privește 
respectarea propriilor noastre pla
nuri de pregătire, precum și a 
angajamentelor scrise ale antre
norilor privind performantele e- 
levilor lor. Sint vizate a sec
țiile de la Dlnamo, Steaua, 
I.E.F.S., C.S.Ș. 4 și Viitorul din 
București. „Poli" Timișoara, 
C.S.U. Cluj-Napoca, C.S.Ș. Mihai 
Eminescu din lași, antrenori ca M. 
Marinescu, C. Bădoi (Dinamo), E. 
Stănescu (C.S.Ș. 2 Buc.), C. Mu- 
șat (Viitorul), I. Iaru (C.S.U — 
I.E.F.S.). D .Serafim (C.S.Ș. 4 
Buc.), C. Corbu, I. Săter, N. Păiș 
(Steaua). N. Mărășescu ,C.S.M. 
Craiova) care — de.,mulți dintre 
ei au avut bune rezultate tn anii 
trecuți — nu au adus acum, spor
tivii la un nivel competitiv inter
național capabil să ofere certitu
dini tn perspectiva J.O. ’84. Tre
buie, deet, să respectăm tn primul 
rlnd, propriile noastre hotărtri, 
propriile noastre planuri de pre
gătire.

— Nu credeți că și propaganda 
pentru atletism, ca sport forma
tiv de bază, este deficitară T

— Atletismul -r putea oferi și 
el subiecte d l tualitate, de me
ditație. atractivi ■ din competiții, 
din viața secțiUu. șt a performe
rilor, pentru o rubrică T.V. săp- 
tămînală, cum are șahul, de pil
dă. Dar înaintea televiziunii ar 
putea să ne ajute foștii mart 
atleți din toată țara, pe care ti 
așteptăm cu prezența și sugesti
ile lor, tn sprijinul comisiilor lo
cale de atletism, ca arbitri, ins
tructori voluntari, propagandiști 
activi.

Paul SLAVESCU



Milne, ultima etapă a turului Diviziei „1" ia rugby Campionatele naționale de tenis de masă

VOR CONTINUA SURPRIZELE? ĂU FOST DESEMNAȚI ÎNVINGĂTORII ÎN PROBELE DE DUBLU
Surprizele aproape că se tin 

lanț în campionatul Diviziei 
„A“ de rugby, ceea ce face 
să sporească interesul specta
torilor.

înaintea ultimei etape a tu
rului, la prima vedere șanse

care încheie clasamentul, Po
litehnica 16 Februarie Cluj- 
Napoca, Universitatea Timișoa
ra și Gloria PTT Arad fiind 
sortite, cel puțin teoretic, să 
se situeze pe locurile 12, 13 și 
respectiv 14. Aceasta pentru

București ST IAU A - R.C. GRIVIȚA ROȘIE
stadionul Steaua, ora 11 — arb. FI. Dudu (Buc.)

R.C. SPORTUL STUD. - UNIVERSITATEA TIM. 
complexul Tei, ora 9,30 — arb. V. Chirondojan (C-ța)

RAPID - POLIT 16 FEBR. CLUI-NAP.
stadionul Giulejtl, ora 10 - arb. Gh. Bânceanu (Buc.) 

Constanța FARUL - DINAMO
stadionul Farul, ora 10 — arb. I. Vasilicâ (Buc.)

Bala Mare ȘTIINȚA CEM1N - ȘTIINȚA PETROȘANI
terenul Dacia, ora 10 - arb. Gh. Huștiu (Buc.) 

lași POLITEHNICA - RULMENTUL BIRLAD
Stad. tineretului, ora 9 — arb. AL Pavlovici (Buc.)

Sibiu C.S.M. - GLORIA P.T.T. ARAD
stad. Dumbrava, ora 10 — orb. Șt Crâciunescu (Buc.)

le par să suridă gazdelor. Or
ganizator, XV-le Stelei por
nește favorit în meciul cu Gri- 
vița Roșie. Rugbyștil militari 
pot rămîne însă în fruntea 
clasamentului pînă la... pri
măvară chiar și cu un egal: 
insumînd 36 de puncte, ei nu 
vor mai fi ajunși nici de Di
namo (în cazul unei victorii 
la Constanța — 35 p), acolo 
unde însă Farul are prima 
șansă. Cu un rezultat favora
bil echipa Litoralului ar pu
tea fi aceea care încheie în
trecerea pe locul 2. — 34 p. 
Tc-tflși, un pronostic este greu 
de dat; labilitatea manifestată 
în acest sfîrșit de sezon de 
către formațiile noastre de 
rugby (și chiar de cele frun
tașe!) ne obligă să fim pru
denți

Parcă ceva mai limpede se 
prezintă lucrurile în plutonul

că toate, jucînd „afară", nu 
pot emite, în mod normali, 
pretenții în fața formațiilor- 
gazdă.

CLUJ-NAPOCA, 3 (prin tele
fon). In Sala sporturilor din lo
calitate au Început întrecerile fi
nalei campionatelor individuale 
Ia tenis de masă, la care parti
cipă aproape 100 de jucători și 
jucătoare din Întreaga țară.

Ziua de vineri a fost rezerva
tă probelor do dublu, spectatorii 
asistînd la dispute frumoase, e- 
chlllbrate. Seara, pe podiumul 
de premiere, pentru a primi ti
tlurile de campioni au urcat ur
mătoarele cupluri: Olga Nemeș, 
A. Fejer (mixt), Olga Nemeș, 
Maria Albolu (feminin), Simlon 
Crișan, Andras Fejer (masculin).

Concursul a fost deschis de 
„mixturi", la start allnilndu-se 
40 de perechi. Cele mal bune 
s-au dovedit a fi Olga Nemeș 
(înfrățirea Tg. Mureș), A. Fejer 
(C.S.Ș. Od. Secuiesc) și Maria 
Alboiu, șt. Moraru (Progresul 
I.I.R.U.C. Buc.), care au ajuns 
In finala probei. Primul cuplu a 
depășit pe rfnd pe: Marilena
Panțuru (C.S.Ș. 2 Buc.), V. One- 
țiu (Progresul) cu 3—1, Daniela 
Păduraru (C.S.Ș. C.F.R. Petro
șani), T. Ciociu (C.S.Ș. Sticla 
Bistrița) cu 3—0 șl Monica Păun, 
S. cauri (Progresul) cu 3—2, in 
timp ce a doua pereche a ajuns 
in finală depășind pe Tatiana

Furtună (Metalurgistul Cuglr), 
F. Ferenczi (C.S.M. Cluj-Napoca) 
cu 3—0. Camelia Filimon (Pro
gresul), ș. Naidin (C.S. Arad) cu 
3—0, Liana Urzică (Faimar B.M.), 
C. Romanescu (AS.A. Muntenia 
Bz.) cu 3—0 și Gabriela Kadai 
(C.S. Arad), S. Crișan (Unlv. 
Cv.) cu 3—2. In finală. Nemeș, 
Fejer — Albolu, Moraru 3—0 (17, 
14. 14).

La dublu fete (30 de cupluri), 
cele mal bune perechi au fosl 
Olga Nemeș, Maria Alboiu — 
ptnă In finală : 3—1 cu Magda
lena Leszay (C.S. Arad), Liana 
Urzică (Faimar B.M.), 3—0 cu
Monica Păun (Progresul), Maria 
Losonczl (înfrățirea Tg. M), 3—2 
cu Anca Chcler, Otilia Bădescu 
(MILMC), 3—0 cu Mlrela Lazăr 
(C.S.S. Slatina), Carmen Ma- 
nole (C.S.S. Rm. V.) — șl Mag
dalena Leszay (C.S. Arad), Liana 
Urzică (Faimar B.M.) — pină In 
finală : 3—0 cu Gabriela Kadar 
(C.S. Arad), Nela Stoinea (Fai
mar), 3—1 cu Daniela Păduraru

(C.F.R. Petroșani), Kinga Lohr 
(înfrățirea Tg. M.), 3—0 cu Ana 
Ciebancan, Elena Ancscu (Meta
lul Rm. V.). In finală : Nemeș, 
Alboiu — Leszay, Urzică 3—1 
(—16, 15, 19, 15).

La masculin au evoluat 40 de 
perechi. S. Doboși, E. Borca 
(C.S.M. Cluj-Napoca) au depășit 
cu 3—1 pe St. Moraru, S. Cauri 
(Progresul), ou 3—0 pe V. Florea 
(Unlv. Cv.), F. Ferenczi (C.S.M. 
Cluj-Napoca), cu 3—1 pe A. Pa- 
naite (Tractorul Bv.), Gh. Ml- 
truț (Stlrom Buc.). La rlndul lor, 
S. Crișan (Unlv. Cv.), A. Fejer 
(C.S.S. Od. Secuiesc) au întrecut 
cu 3—1 pe T. Gheorghc (Trlco- 
dava Buc.), C. Romanescu (Mun
tenia Bz.), cu 3—0 pe I. Balint 
(Înfrățirea), E. Neff (Unlv. Cv.) 
șl cu 3—0 pe T. Nicolae (Trlco- 
dava Buc.), I. Ruga (Mecanică 
fină Buc.). In finală : Doboși, 
Borca — Crișan, Fejer 2—3 (—18, 
16. —17, 17, 18).

Mircea RADU — coresp.

Divizia „A“ de baschet masculin
I »n—II'  ................  II.......................................................

POLI TEHNICA IAȘI ÎNVINGE PI I.C.l.D.: 91-87!
Astăzi și mîine, la Alba lulia

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUDO - JUNIORI
Astăzi și mîine la Alba Iu- 

lia, se vor desfășura finalele 
campionatului republican de 
judo rezervat juniorilor. La 
întreceri participă peste 350 de 
tineri judoka, reprezentînd 
majoritatea județelor țării. 
Competiția se va desfășura pe 
două saltele de concurs în sa
la de sport a liceului indus-

trial „Horia, Cloșca și Crișan" 
din localitate, angrenînd atît 
juniori I (15—13 ani), cît și ju
niori II (13—14 ani). în rîndu- 
rile competitorilor se află cel 
mai mulți dintre campionii de 
anul trecut, absentînd, se în
țelege, cei care au depășit 
vîrsta junioratului.

PUTERNIC STIMULATOR AL PERFORMANTEI
(l'rmcre din pag. 1)

clasat intre prin.ii șase la 
mondialele din acest an și nu 
știm cîte cluburi se pot mîn- 
dri că au dat asemenea spor
tivi loturilor naționale. Dar la 
Cimpulung ni se vorbește des
pre ei la tonalitatea cea mai 
firească. Ar mai fi la judo, 
doi campioni naționali...

„Vedeți dumneavoastră, ni 
se spune, la noi antrenorii își 
selecționează sportivii nu 
pentru a umple niște „goluri" 
in grupele do care răspund, 
ci pentru a realiza obiective 
de performanță." Iată, deci, 
un alt „secret" (obligatoriu 
pentru toată lumea).

Dar explicația cea mai de 
seamă aveam s-o aflăm din- 
tr-o frază rostită pe același 
ton de modestie cu care ne-a 
obișnuit președintele clubului:

„Noi, problemele de bază Ie 
discutăm și în grupa de par
tid, care urmăreșfe îndeaproa
pe rezolvarea lor, împreună cu 
consiliul clubului. Iar o parte 
dintre sarcini sînt încredința
te grupei sindicale..." Aici, 
sîntem convinși, se află cheia 
de boltă a tuturor realizărilor 
clubului. Cei 12 comuniști, a- 
proape jumătate din efectivul 
personalului, imprimă muncii 
dinamism, responsabilitate in
dividuală și colectivă, comba
tivitate în îndeplinirea sarcini
lor ș; spirit critic față de lip
suri șl neimpliniri. De la pre
ședintele clubului la antrenori 
și pină la amenajatorul de ba
ze sportive, toți, fără excep
ție, slnt direct implicați în 
conducerea treburilor clubului, 
simt responsabilitatea ce le 
revine din aceasta și, periodic, 
raportează în fața grupei de 
partid nu numai pentru mo

dul cum își fac propria da
torie, pentru care sînt retri- 
buiți, ci și cum rezolvă par
tea ce le revine din sarcinile 
generale, cum imprimă spiri
tul de partid in rîndul tuturor 
antrenorilor și sportivilor clu
bului. în asemenea condiții, 
este normal ca munca sîrguin- 
cioasă să nu îngăduie delăsa
rea, să combată superficialita
tea, ea și cea mai mică abate
re de ia normele vieții spor- 
tive.Asta nu inseamnă — ne-o 
spune tot prof. Dumitrașcu — 
că totul merge ca pe roate. 
Nu, dar aria fenomenelor ne
gative în selecția și pregătirea 
sportivilor. în comportarea a- 
ceslora și a antrenorilor devi
ne mai mică, din ce în ce mai 
mică.

Acest stil de muncă a fost 
imprimat comuniștilor de la 
S.C. Mușcelul de Comitetul o- 
rășcnesc Cimpulung al P.C.R., 
care se ocupă îndeaproape de 
activitatea clubului.

CONSTANTA, 3 (prin telefon). 
Intr-o atmosferă de mare inte
res, în Sala sporturilor din lo
calitate a început al cincilea 
turneu ai campionatului național 
de baschet masculin. Rezultate :

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI — I.C.E.D. BUCUREȘTI 
91—87 (42—54). In mim. 14, bucu- 
reștendi conduceau cu 40—22, dînd 
impresia că vor ctștiga cu ușu
rință. A urmat, însă, revirimen
tul ieșenilor, oare au redus din 
handicap, iar în repriza secundă 
s-au apărat din ce In ce mai 
bine, reallzînd eumeroa.se Inter
cepții șl recuperări. Ca urmare, 
echipa din Iași (clasată pe locul 
10), deși lipsită de aportul lui 
P. Măgurean (unul dintre jucă
torii ei de bază, bolnav), a izbu
tit să învingă (datorită în mare 
măsură șl excelentei evoluții, 
mai ales în final, a Iul D. Mol- 
sescu) formația aflată pe locul 3 
la clasamentul Diviziei ,,A“. Au 
Înscris : Moisescu 30, Bolșteanu 
21, Dănăllă 18, Balirin 6, Mihăi-

lescu 6, Cilibiu 5, Moscalu 3, Bă- 
dăluță 2 pentru învingători, res
pectiv Grădișteanu 24, Ardelean 
15, Volcu 14, Carpen 10, Chircă 
8, Pogonaru 8, Mihalcea 4, 
Cheorleu 2, Marinescu 2. Arbitri: 
G. Dutka (Oradea) și D. Cră
ciun (Brașov).

„U“ C.S.S. VIITORUL CLUJ- 
NAPOCA — C.S.U. BRAȘOV 
99—69 (46—33). De Ia scorul de
19—18 pentru brașoveni, clujenii 
au marcat 20 de puncte, față de 
numai două ale adversarilor I A- 
pol, jucătorii de la C " 'J. s-au 
mal „zbătut" puțin, i» >ă care 
au codat, perm ițind stiî&enților 
din Cluj-Napoca o victorie la un 
scor surprinzător de mare,

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.U. SIBIU 104—76 (64—40),
IMUAS BAIA MARE — DINA
MO ORADEA 85—80 (49—43),
FARUL CONSTANTA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 93—72 
(38—37). STEAUA — RAPID 
BUCUREȘTI 94—63 (46—35).

Gavril TAMAȘ, coresp.

PARTIDE INTERESANTE 
ÎN PRIMA DIVIZIE DE VOLEI
în primul eșalon voleibalistic 

sînt programate duminică di
mineață etapele a 13-a la fe
minin și a 7-a la masculin, 
în întrecerea fetelor toate 
partidele prezintă interes și 
importanță pentru cele 12 com
petitoare. Cele mai echilibrate 
ni se par întîlnirile de la Cluj- 
Napoca, dintre studentele lo
calnice și sibience, de la Baia 
Mare unde se deplasează stu
dentele băcăuance și din Giu- 
lești. unde rapidistele bucu- 
reștene fac o nouă tentativă 
de a realiza in... ceasul al doi
sprezecelea prima lor victorie

FEMININ :

(după 11 înfrîngeri și un joc 
aminat). La băieți, rețin în
deosebi atenția partidele de ia 
Rm. Vîlcea și Oradea, unde 
evoluează fruntașele Dinamo 
jl, respectiv, Steaua, precum 
și cea de la Șimleu-Silvaniei, 
dintre echipele care și-au dis
putat în campionatul trecut 
treapta doua a podiumului. 
Alte două formații care s-au 
aflat și ele nu demult în „ca
reul de ași" vor aduna mult 
public în sala „Dacia" din 
Bala Mare. Iată programul 
jocurilor de duminică :

BOXERII DE LA VOINȚA U.C.E.C.O.M., ÎNVINGĂTORI IN UNGARIA
Selecționata de box a asocia

țiilor sportive Voința UCECOM 
a participat la prima ediție a 
turneului intrenațional organi
zat în localitatea Pees din 
K.P. Ungară, cîștigînd trofeul 
transmisibil pus în joc — 
„Atomcup". întrecerile au pro

gramat meciuri de juniori și 
de tineret. Arbitrul Petre E- 
pureanu, care a însoțit echipa 
pugilișttlor de la Voința, a a- 
preciat comportarea sportivilor 
români. îndeosebi a învingăto
rilor: Fl. Tudor, I Cojocaru, 
C. Tcscariu, C Maxim și I.

Pop (la juniori), M. Doboș, 
T. Duduruz (ia tineret). Tro
feul transmisibil „Atomcup", 
cucerit, acum, la prima ediție, 
de Voința UCECOM, va reveni 
definitiv formației care il va 
obține la irel ediții consecu
tiv sau la cinci alternativ.

Constanța : 
Cluj-Napoca : 
Baia Mare : 
București :

FARUL 
UNIVERSITATEA 
MARATEX 
RAPID

(Sala
DINAMO

- PENICILINA IAȘI
- C-S.M. LIBERTATEA SIBIU
- ȘTIINȚA BACĂU
- CHIMPEX CONSTANȚA 

Rapid, ora 10,30)
- CALCULATORUL

(Sala Dinamo, ora 10)
FLACĂRA ROȘIE - C.S.U. OȚELUL GALAȚI 

(Sala M.I.U., ora 10,30)
MASCULIN

DE CE NU AVEM BOXERI VALOROȘI
(Urmare din pag. 1)

din umeri, privindu-ne tăcut, 
in timp ce răspunsul vine 
spontan de la unul dintre 
sportivi, a cărui voce nu reu
șim să o identificăm: „Pen- 
tiu sărbătorile de iarnă..." Nu 
ne putem reține rîsul dar, tre
buie să recunoaștem, gluma 
reflectă realitatea. Băieții se 
pregătesc „de amorul artei", 
pentru o perspectivă îndepăr
tată, deoai ece, după cum se 
vede, tocmai în acest sezon, 
boxul, sport de sală, nu aro 
activitate compctițională! De 
ce nu sînt gale? Asta-i altă 
poveste...

La ora 12 seniorii își încheie 
antrenamentul. Nu uităm că 
ne-am propus să trecem pe la 
saiă și după-amiază. La ora 
16 il regăsim doar pe Ion Mo- 
nea cu vreo 18 juniori. Ei vor 
revigora, sperăm, echipa bo
xerilor dinamcviști, pînă nu 
demult cea mai puternică din 
țară.

LA STEAUA, animație deo
sebită în incinta clubului. Re
porterul este interesat de ac
tivitatea secției de box. Deci, 
spre sala de antrenament. Aci, 
unul dintre antrenori, Nicolae 
Giju, tocmai încheiase primul 
antrenament al zilei cu junio
rii. Dintre cel 13 componenți 
al secției, prezențl... doar 9! 
întrebat despre această frec
vență în proporție de 50%, 
fostul campion european în
cearcă să ne lămurească: unii 
au cursuri școlare, alții vin la 
antrenamentul de după-amia
ză, despre ceilalți mai puține 
precizări... Celălalt antrenor de 
juniori, Constantin Ciucă, este 
ofițer de serviciu pe club, deci 
absent motivat. Nicolae Giju 
ne mai spune că ia ora 16 va 
avea loc cea de a doua ședin
ță de pregătire...

între timp, s-a făcut ora 
10,25. Programul seniorilor tre
buia să înceapă Ia ora 10! 
Antrenorul Alee Năstae își 
așteaptă încă elevii. La 10,30 
încep încălzirea cei 6 boxeri 
militari care răspund prezent la 
acest prim antrenament al zilei: 
Alexandru Șchiopu, Ghcor- 
ghe GovicI, Ion Bona, Vasile 
Citea, Ion Muntean si Oheor- 
ghe Vasile. Aflăm că secția

de seniori are în lotul ei 23 
de boxeri, iar antrenorul coor
donator al pugiliștilor de la 
Steaua, Marin Diaconescu, s-a 
înapoiat doar marți seara din 
Cuba, unde a însoțit un grup 
de sportivi militari la un tur
neu internațional. Despre ceea 
ce am găsit în sala de box, 
Alee Năstae ne-a spus : „Șapte 
băieți au fost in Cuba, deci au 
o pauză, alții sînt la școală 
(motivul cel mai plauzibil al 
absenței), unii vor să plece 
din secție, S. Petrescu și A. 
Delcanu la Buzău, M. Gașpnr 
și F. Bacianski Ia Cluj-Napo- 
ca, iar T. Fiție nu s-a decis 
încă unde... să zboare".

Nici un cuvînt despre Da
niel Itadu, cel în care, cu 3—4 
ani în urmă, boxul nostru își 
punea mari speranțe, dar care 
au fest Infirmate de sportiv. 
Iată o succintă trecere în re
vistă a unei zile de muncă la 
secția de box a clubului din 
Calea Plevnei. Oricum, repor
terul nu a rămas cu o im
presie deosebită. Să ne mai 
mire oare rezultatele modeste 
ale boxerilor români în ulti
ma vreme? Și secția de Ia 
Steaua este una dintre cele 
mai puternice!

Șimleu-Silvaniei : 
Galați :
Rm. Vîlcea 
Oradea :
Baia Mare : 
București :

SILVANIA
C.S.U. OȚELUL
CAR PĂȚI
C.S.U. ALUMINA 
EXPLORĂRI 
CALCULATORUL

- TRACTORUL BRAȘOV
- MOTORUL BAIA MARE
- DINAMO BUCUREȘTI
- STEAUA BUCUREȘTI
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- C.S.M.U. SUCEAVA

(Sala Olimpia, ora 10)

SE REIAU ÎNTRECERILE DIVIZIEI ,,A" DE POPICE
Sezonul competițl®nal la popice 

se apropie de finiș. Azi, de pil
dă, se dispută penultima etapă 
(a VIH-a) a turului camaplonatu- 
lul Diviziei „A" ; ultima va avea 
loc la 11 decembrie, iar întrece
rile campionatelor naționale, tn 
probele Individuale șl la perechi, 
pentru juniori șl seniori, fete șl 
băieți, se vor desfășura In pe
rioada 14—18 decembrie.

înaintea etapei de azi, Clasa
mentele seriilor Diviziei „A" se 
prezintă astfel : FEMININ — se
ria Sud : 1. Gloria București
10 p (9637), 2. Voința București 
10 p (7210), 3. Rapid București
10 p (7141), 4. Voința Ploiești 9 p 
(6984), 5. Voința Galați 8 p (9773), 
6. Petrolul Bălcol 8 p (7228), 7. 
Laromet București 6 p (7166), 8. 
Metrom Brașov 5 p (9104), 9. Vo
ința Constanța 4 p (8948), 10.
Frigul București 0 p (8566) ; seria 
Nord : 1. Voința Timișoara 1! p 
(4636), 2. Voința Tg. Mureș 10 p 
(7087), 3. C.S.M. Reșița 10 p
(6971), 4. Hidromecanica Brașov 
10 p (6933), 5. Electroniureș Tg. 
Mureș 8 p (11879), 6. Voința Ora
dea 8 p (6748), 7. Voința Cra
iova 6 p (6798), 8. U.T. Arad 
4 p (9033), 9. Voința Odorhel 2 p 
(9088), 10. Bradul Vama 0 p
(10972). MASCULIN — scria Sud:

1. Chlmpex Constanța 12 p (20768)
2. Vodnța București 10 p (20499),
3. Olimpia București 10 p (19766),
4. Rulmentul Brașov 10 p (15127).
5. Gloria București 8 p (15209),
6. Metalul Roman 6 p (19407), 7. 
Carpațl Sinaia 6 p (15826), 8. Con
structorul Galați 4 p (19926), 9. 
Petrolul Băteoi-Cîmpina 4 p 
(14416), 10. Rafinorul Ploiești 2 p 
(19928) ; seria Nord : 1. Electro- 
mureș Tg. Mureș 12 p (25404),
2. Aurul Baia Mare 12 p (15200),
3. Progresul Oradea 12 p (15067),
4. C.F.R. Timișoara 10 p (10351).
5. Chimica Tlrnâveni 8 p (19585),
6. Metalul Hunedoara 8 p (19044),
7. Unilo Satu Mare 2 p (24947),
8. Tehnoutilaj Odorhei 2 p (19597), 
8. Constructorul Tg. Mureș 2 p 
(15200), 10. Voința Tg. Mureș 2 p 
(9906).

• Azi șl mîine are loc la Hu
nedoara finala tradiționalei În
treceri de masă din mediul rural 
„Cupa UNCAP", aflată la a 7-a 
ediție. La disputele de pe arena 
Metalul vor evolua 41 selecționate 
județene, formate din cite trei 
jucători (doi băieți și o fată). 
Se concurează la proba de 100 
lovituri mixte întocmindu-se cla
samente pe echipe șl Individual.

eumeroa.se


ITALIA - ROMÂNIA
' Jrmaie din pag. 1)

JUNIORII SE PREGĂTESC 
PENTRU iNTILNIREA CU CIPRU

Ecoul acestei poziții a antre
norului italian este realmente 
un interes enorm al publicului 
pentru partida cu România. 
Toate biletele binecunoscutului 
Stadio Comunale s-au vindut
de mult la 
după cum 
Italiene.

o retetă 
apreciază

record, 
ziarele

Formația gazdelor pentru 
acest meci este cunoscută, dar 
sînt posibile modificări pînă 
la ora meciului

Ce face lotul jucătorilor ro
mâni in acest timp? Azi (n.r. 
Ieri), fotbaliștii noștri au fă
cut un ultim antrenament, de 
60 de minute, pe Stadio Co
munale. Antrenorii Mircea 
Lucescu și Mircea Radulescu 
au încă semne de întrebare la 
postul de portar — I.ung sau 
Moraru? — și în privința ale
gerii unui al patrulea mijlocaș 
intre Klein și Donose Va în
cepe meciul, probabil, Klein. 
De asemenea, Ungureanu are 
o gleznă ușor umflată, dar se 
speră in recuperarea iui pînă 
la ora jocului.

Cum vede Mircea Lucescu 
partida și Cum a reacționat el 
la declarațiile lui Enzo Bear- 
zot? Iată punctul său de ve
dere: „Este evident că italie
nii se mobilizează la maximum 
ponlru meciul cu noi. O mo
bilizare asemănătoare am vă
zut o la ei doar la meciurile

ULTIMA ETAPĂ A
în Divizia „B“ va avea loc 

mîine ultima etapă a turului. 
Programul cuprinde multe întâl
niri atractive, „capul de afiș" 
dețindntdu-1 meciul de la Sucea
va dintre C.S.M, și Dunărea 
C.S.U. Galati. Iată programul 
complet și arbitrii acestei runde:

SERIA I î C.S. Botoșani — Vilr 
torul Gheorgheni : Al Ganea 
(Slobozita), C.S.M. Suceava — Du
nărea C.S.U. Galați : R. Petrescu 
(Brașov). Prahova Ploiești —• 
C.S.M. Borzești : I. Pătruț (Timi
șoara) — se dispută la Plop ani 
Unirea Ddnamo Focșani — Vii
torul Mecanica Vaslui : S. Nec- 
șulescu (Tirgovlște), Oțelul Galați
— C.S.M. Sf. Gheorghe : C. Ol- 
teanu (Drobeta Tr. Severin), 
Gloria Bistrița — F.C.M. Progre
sul Brăila : I. Dima (Sighișoara), 
Ceahlăul P. Neamț — I.M.U. Med
gidia : I. Tărcan (Reghin), Mi
nerul Qura Humoruilui — Gloria 
Buzău : O. Streng (Oradea), Du
nărea Călărași — Delta Tul cea : 
M. Constantinescu (București).

SERIA A Il-a : Carapți Mîrșa
— Minerul Motru : I. Caraman
(Oradea), Rapid București — 
Chimica Timăveni : N. Dinescu 
(Rm. VTlcea) — Stadionul Repu
blicii, de la ora 12. Pandurii Tg. 
Jiu — Metalul Bucureștii : M. 
Gheorghiu (Giurgiu). Mecanică 
fină Steaua București — I.P. A- 
luminiu Slatina : N Rainea (Bîr- 
lad) — Stadionul Mecanică fină, 
Automatica București — Unirea 
Alexandria : I. Ghergheli (Baia 
Mare) — terenul Automatica, 
Șoimii IPA Sibiu — Dinamo Vic
toria București : M. Salomir
(Cluj-Napoca). Gaz metan Mediaș

ȘTIRI
• MINERUL MOTRU — LOTUL 

U.E.F.A. *82  1—4 (0—2). Meci de 
verificare al juniorilor, Încheiat 
cu o victorie la scor. Au in
se rs : Laurențiu, respectiv Ma- 
teu(, Săndoi, Hagi, (11 m) și 
Mărgărit. (Gr. JUGANARU, co- 
resp.).

• SCHIMBARE DE ARBITRI’ 
LA PARTIDA UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — BORDEAUX. 
U.E.F.A. a comunicat, Ieri, 
schimbarea arbitrului de centru 
Ch. Corver, care urma să con
ducă partida retur Universitatea 
Craiova — Bordeaux, de la 8 de
cembrie, cu un alt cavaler al 
fluierului din Olanda. Jan Keizer.

• CtȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 28 NOIEMBRIE 
1982. Categoria 1 : 3 variante 
25% a 33.522 lei ; categoria 2 : 
1 variantă 100% a 28.646 lei 
și 6 variante 25% a 7.161 lei; 
categoria 3 : 6 variante 100% 
a 3.871 lei și 50 variante 25% 
a 968 lei ; categoria 4: 126.25 
variante a 567 lei ; categoria
5 : 312.50 a 200 lei si categoria
6 : 1.888,25 a 100 lei.

Cîștigurile de categoria 1,

MECIUL NR. 342 AL „TRICOLORILOR"
Astăzi, echipa noastră națională va susține meciul cu nr. 342 

din palmaresul său. Bilanțul celor 341 de partide de plnă 
acum este următorul:

139 victorii
81 egaluri

121 înfrîngerl
Golaveraj: 580—542.
Intllnlrea de la Florența reprezintă cea de a 8-a dispută 

dintre primele reprezentative ale României șl Italiei.
Din cele șapte confruntări de pînă astăzi, Squadra Azzurra 

a ctștlgat șase, iar una s-a Încheiat la egalitate, golaverajul 
fiind favorabil gazdelor de la Florența cu 18—8.

Istoria întUnirilor româno-ițaliene este următoarea :

ll-VI-1939, București: România — Italia 8-1 (0-1)
ll-TV-1940, Roma: Italia — România 2—1 (0-1)
2«-XI-196«, Napoli: Italia — România 3—1 (2-1)
25-VI-1967, București: România — Italia 8-1 (0—0)
17-VI-1972, București: România — Italia 3—3 (1—2)
S-VI-1978, Milano: Italia — România 4—2 (0—0)

16- H-1980, Na poli: Italia — România 2—1 (0-0)

cele mal importante din tur
neul final al C.M. din Spania. 
Sint convins că se vor angaja 
total în acest joc. Firește și 
noi ne vom angaja total in 
luptă. Prima noastră problemă 
este să rezistăm presiunii e- 
chipcl italiene și a publicului 
— la începutul partidei. Indi
vidualităților de clasă din e- 
ebipa italiană, cum sint in 
primul rind Anotgnonl, Rossi 
și Conti, noi trebuie să Ie opu
nem un Joc cit mai bine orga
nizat! Aceasta este șansa noas
tră. Ne-am pregătit per.tru 
atacurile adverse, ea și pentru 
contraatacurile lor, jocul pe

TURULUI DIVIZIEI „B“
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin : 
Gr. Maca vel (Deva), Rova Ro
șiori — Autobuzul București : 
Gh.’ Pîrvu (Constanța), Progresul 
Vulcan București — Luceafărul 
București a fost amlnat

SERIA A m-a: „U“ Cluj-Na- 
poca — Gloria Reșița : I. Coț 
(Ploieștii), Metalurgistul Cuglr — 
U.T. Arad s-a disputat pe 24 no
iembrie (0—0), Someșul Satu Ma
re — CJ.L. Sighet : V. Naumcef 
(Iași), U.M. Timișoara — Minerul 
Cavnic : C. Bitlan (Craiova), Ar
mătura Zalău — Aurul Brad : 
P. Pienescu (P, Neamț), C.S.M. 
Reșița — OUmpta Satu Mane : 
M. Lăzărescu (București), înfră
țirea Oradea — F.C. Bala Mare : 
D. Petrescu (București), Ind. 
strmel C. Târzii — Rapid Arad : 
M. Stoenescu (București), Strun
gul Arad — CJ.H, Timișoara : 
A. Mustățea (Pitești). Toate par
tidele vor Începe la era 11, cu 
excepția medului Rapid — Chi
mica.

VOR PRIVI ÎNCEPEREA SEZONULUI
DE PRIMĂVARĂ... DIN TRIBUNĂ!

• Comisia de ddsd-pilină a luai 
în discuție în ședința de joi sea
ra, cele 4 eliminări ale unor ju
cători din Divizia „A“, survenite 
In ultima etapă a turului. Un 
„record" cu atit mai jenant, cu 
cit e vorba de jucători fruntași, 
care ar trebui să constituie, prin 
jocul și prin comportarea kxr, 
un exemplu de urmat pentru 
fotbaliștii din celelalte eșaloane. 
Trei dintre el, Alexandru (Chi
mia Rimnicu Vîlcea), Cățoi (F.C. 
Olt) șl Iovan (Steaua) au fost 
suspendați pe cîte 2 etape. Cel 
de-al patrulea, Bumbescu (F.C. 
Olt), fiind recidivist, a primit o 
etapă în plus, astfel că el nu 
va juca 3 etape în sezonul de 
primăvară.

• A fost reținută însă atitu
dinea pozitivă a reprezentanților 
echipelor Steaua și F.C. Olt, 
care nu numai că n-au căutat 
să-1 scoată basma curată pe ced 
vinovați, dar au arătat că, îna
inte ca abaterile acestora să fie 
analizate de către Comisia de 
disciplină, ele au fost discutate 
în cadrul cluburilor respective,

contraatac al italienilor fiind
arma lor cea mai periculoasă,
arma pe care o folosesc toarte
bine atit in deplasare cit și
acasă".

La rîndul lor. italienii pri
vesc cu vădită circumspecție 
replica echipei noastre. Astfel, 
Enzo Bearzot declara că 
după opinia sa „echipa Ce
hoslovaciei (n.n. cu care ita
lienii au făcut joc egal, 2—2) 
este piobabil mal puternică 
di» punct de vedere tehnic și 
fizic, dar fotbaliștii români 
sint ma! mobili, mai rapizi, 
capabili să-ți pună oricînd 
probleme neașteptate in timpul 
jocului".

Ce se va alege din aceste 
anticipări vom vedea cu toții 
mîine (n.r. azi). Cert este că 
pe echipa noastră o așteaptă 
un meci cu adevărat extrem 
de greu, campionii mondiali fi
ind ferm hotărîți să nu mai 
repete surpriza neplăcută de 
la Milano, in partida cu Ce
hoslovacia. Hotăritor va fi, 
credem și noi începutul me
ciului. Dacă în primele 20—30 
de minute fotbaliștii români 
vor reuși să reziste „furiei" o- 
fensive adverse și vor reuși 
să „liniștească" pe cit posibil 
jocul, atunci șansa unui re
zultat bun este reală. Pentru 
obținerea iui, jucătorii noștri 
sint hotărîți să lupte pînă la 
capăt, pină la ultima picătu
ră de energie.

O ultimă știre de aici. Spre 
deosebire de nordul Italiei, 
unde plouă continuu, la Flo
rența vremea este acum rela
tiv bună, deși cerul este aco
perit de nori.

luîndu-se măsuri împotriva celor 
care au încălcat disciplina. Mai 
trebuie arătat că și alte formații 
din diviziile inferioare au proce
dat la fel, mai mult încă, jucă
torii eliminați de pe teren su
portând din banii lor cheltuielile 
legate de deplasarea la Bucu
rești, la ședința Comisiei de dis
ciplină. Așa este șl normal. Cine 
a greșit... să plătească !
• „Stimulat" de neatenția sau 

indulgența brigăzii de arbitri, 
Pășcuță (Armătura Zalău) l-a lo
vit cu cotul pe Suclu (Universi
tatea Cluj-Napoca), provocîndu-i 
fractura osului nazal. Pășcuță va 
sta pe tușă, din această cauză, 
4 etape. Din discuțiile purtate, 
a reieșit că și Suciu la un mo
ment dat, a avut o „intrare" 
dură, nesancționată de arbitru. Și 
aceasta nu este un unicat în ac
tivitatea lui Suciu. Conducerea 
echipei din Cluj-Napoca ar tre
bui să reflecteze la acest lucru, 
înainte ca Suciu, jucător bun 
de altfel, s-o la pe urmele lui 
Pășcuță...

Jack BERARIU

O dimineață, in cursul aces
tei săptămîni, la Băile Hercu- 
iane. Pe o ploaie măruntă și 
deasă. într-o zi cu ceață, din 
„Hotelul Roman" ies — con- 
trastînd cu vremea — tineri ve
seli, în treninguri colorate. „E- 
chipa de fotbai-juniori a Româ
niei care se pregătește pentru 
intîlnlrea de miercuri cu Cipru" 
— explică competent, celor cu
rioși, portarul hotelului.

Ora 10,30. Sub conducerea an
trenorilor M. Pigulca si C. 
Toma primul antrenament al 
zilei : alergare prin „codrii de 
aramă" din preajmă, exerciții 
de gimnastică, un cros de 3 500 
m. Circa 50 de minute. In 
timpul odihnei de prînz, cei 
doi antrenori si medicul Eugen 
Cristea ne prezintă lotul. Sînt 
23 de juniori — proveniți de la 
Luceafărul sau de la alte echi
pe divizionare din tară — din 
rîndul cărora vor fi reținuți 16 
pentru prima întîlnire prelimi
nară cu reprezentativa Cipru
lui în vederea calificării la 
turneul final al campionatului 
european de juniori ce se va 
desfășura în Anglia în luna mai 
1983. Intre ei Gh. Hagi (F.C. 
Constanta). D. Maieuț (Corvi- 
nul) — jucători de Divizia „A“, 
trei portari, înalți ca Răduca-

DIVIZIA „A"-SUB
Ap-elind la datele statistice ne 

propunem să menținem în ac
tualitate, în măsura în caire ci
frele se vor dovedi grăitoare, 
principalele aspecte ale desfășu
rării turului ediției 1982—83 a 
Diviziei „A".

• tn cele 152 de partide dis
putate (meciul Universitatea Cra
iova — C.S. Tirgovlște, din ca
drul etapei a 17-a a fost amlnat 
urmind a avea loc la primăva
ră) s-au marcat 405 goluri, to
talul general al Diviziei „A" a- 
jungînd la 26 079. Media de goluri 
a turului a fost de 2,66 superi
oară celei înregistrată în ediția 
precedentă (doar 2,52). Cea mai 
productivă etapă a turului re
cent Încheiat a fost a 16-a, eu 
35 de goluri, la polul opus sd- 
tuăndu-se runda a 13-a cu... 13 
goluri. Din cele 405 goluri ale 
acestui tur, 297 au fost marcate 
de echipele gazdă (cele mai multe
— 25 — în etapele a U-a și a 
16-a, iar cele mai puține — 10
— în etaipele a 9-a șl a 13-a), Iar 
în cantul formațiile aflate în de
plasare au fost trecute do^r 108 
goluri (cele mai multe — 10 — 
în etapa a 16-a, iar cele mai 
puține — 3 — în etapele a 8-a, 
a 10-a și a 13-a).

• Golurile cu numere de jalon 
ale acestui tur au fost Înscrise 
de O. Grlgore (Petrolul) — nr. 
1. Kun (F.C. Bihor) — nr. 100 
și 200 (frumoasă performanța o- 
rădeanului), Simaciu (Petrolul)
— nr. 300 (să fie vorba de 0 
„specialitate" a ploieștenilot și a 
orădenilor la acest capitol 7) șl 
Iovănescu — nr. 400.

• Lista jucătorilor cu auto
goluri la activ cuprinde 7 jucă
tori, care au marcat 8 autogo
luri, deoarece debutantul Gheor
ghiu (Politehnica Iași) are în 
cont două asemenea „reușite". 
Iată-i și pe ceilalți : Neagu, Că
țoi, Zare, Iovan (Steaua), Șunda 
șl Preda. De reținut faptul că 
echipele Petrolul și F.C.M. Bra
șov au beneficiat de cîte două 
asemenea ..cadouri".

• Vă prezentăm jucătorii care 
au reușit In ace3t tur să înscrie 
cîte 3 goluri într-un med : D. 
Georgescu, Văetuș, Prepeliță, 
C Im pe an u II și Simaciu.

O La încheierea turului pe lista 
marcatorilor figurează 161 de Ju
cători. Cei mai mulți aparțin e- 
chlpelor Corvinul, Steaua, C.S. 
Tirgovlște și Politehnica Timișoa
ra, cu cite 11, iar cel mal puțini 
sînt trecuți în dreptul formației 
Chimia, numai 5. 

nu, talent^iți, „copți pentru Di
vizia A" — cum spunea Pigu- 
lea : O. Barba (Dinamo Buc.), 
Z. lasko („U“ Cluj-Napoca), D. 
Stîngaciu (F.C.M. Brașov), apoi 
B. Bănuță (F.C. Argeș), Gh. Vi- 
descu („Poli" Timișoara), E. 
Săndoi („U“ Craiova), M. Țîr- 
Iea (U.T.A.) ș.a. De remarcat 5 
întregul lot are o foarte bună 
pregătire fizică, fapt relevat de 
toate testele la care au fost 
supuși jucătorii. Rămine de vă
zut doar, cum se vor angaja în 
joc. C. Toma este optimist : 
„Nici o grijă. Sînt cuminți si 
ambițioși !“.

La ora 14,30, un meci nu 
prea concludent, „joc-școală“. la 
Mehadia, cu Progresul Hercu la
ne (2—2). Teren tare, „ca in 
Cipru", dar si denivelat, cam 
mic. Bine că n-au fost acci
dente.

în jurul orei 18 i-am reînttl- 
nit de jucători. Ieșeau din bazi
nul de refacere, după atîta e- 
fort în ziua aceea. Apoi, masa 
de seară si odihna. 16 dintre 
ei se vor urca marți dimineață 
în cursa TAROM care, după o 
escală la Atena. îi va purta în 
Cipru. Meciul are loc miercuri 
8 decembrie.

Modesto FERRARINI

LUPA STATISTICII
• Clasamentul golgeterilor în 

deplasare ii are în frunte pe 
Grosu, FI. Grigore, Nica și Nem- 
țeanu — cu 4 goluri, urmați de 
BaILnt, Radu II, Simaciu, V. 
Radu și Petru (F.C. Constanța) 
— cîte 3

• Antonescu (F.C. Constanța) 
a intrat în „grupul 400" Pentru 
constănțeanul Antonescu etapa a 
17-a a Diviziei ,A" a avut c 
semnificație aparte, atunci, la 24 
noiembrie, el a jucat al 400-lea 
meci al său pe prima scenă a 
fotbalului nostru, intrînd astfel 
în „grupul 400". Grup din care, 
la ora actuală, mai fac parte 
alțl trei jucători : Dinu, Dobrin 
și Vigu. Clasamentul longevității 
sportive, întocmit pe baza numă
rului de meciuri jucate în Di
vizia „A" are, la încheierea tu
rului ediției 1082—83, următoarea 
configurație: DINU 443 de pre
zențe, Dobrin 407, Vigu 404, An
tonescu 400, Dembrovschi 386, 
Hajnal 381, O. Ionescu 377,, Du
mitru și Ispir 368, Ștefănescu 
366, Lucescu 360, Adam 354, Du
mitra che 348, Vlșan 345, Domlrie 
342, Boloni 341, Simionaș 340, 
Ivan II 335, N. Rădueanu 329, R. 
Clmpeanu 328, Lereter și Catargiu 
327, Cheran 326, Deleanu 325. Mul- 
țescu 323, Sameș 321, Anca. Bl- 
rău și Cazan 319, Iordănescu 317, 
I. Jenei 315, Broșovschi și An- 
ghelini 314, Pescaru 311, M. Con
stantinescu 307, L. Sătmăreanu șl 
Clupitu 306, Tănăsescu 305, Bel- 
deanu 303, Bădin 301, N. Naglîi 
300. Dintre jucătorii în activitate, 
foarte aproape de a intra In 
„grupul 300" se află D. Georges
cu 299, Romilă II 295, M. Sandu 
și I. Constantinescu 294.

• D. Georgescu — liderul gol- 
geterilor absoluți

Deși a fost indisponibil în ul
timele etape ale turului ediției 
1982—83, dinamovistul D. Geor
gescu continuă să conducă auto
ritar în clasamentul golgeterilor 
absoluți ai Diviziei ,,A", cu 219 
goluri la activ, poziția sa de li
der fiind destul de greu de depă
șit deoarece urmăritorul său prin
cipal aflat în activitate competl- 
țională, hun edorcan ui Dumitra- 
che, are 167 de goluri, iar Dudu, 
evident, nu și-a spus încă ulti
mul cuvînt... Iată care este si
tuația „la zi" în clasamentul 
golgeterilor: D. Georgescu 219, 
Oblemenco 170, Dumitrache 167, 
Adam 160. Ozon 157, Iordănescu 
156, Gh. Constantin 149, Radu II 
146, M. Dridea 142, Dobay 130, 
Veczi 125, N. Naghl 118, M. San
du 117, Ene II 116. FI. Volnea 
115, Bodola 114, Dobrin 111, Dem
brovschi 108, I. Ionescu 107, Ene 
I 103, Baratki șl Broșovschl 100.

SIMPLU, OPERATIV, AVANTAJOS! ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PRONOSPORT INfORMEAlA

la seriile speciale de 6 lei, participanților li se oferă 
multiple posibilități de a obține AUTOTURISME „Dacia 
1300" și MARI CIȘTIGURI IN BANI. Pentru sumele de pină 
la 2 000 lei inclusiv, plata se face pe loc. FIECARE LOZ JU
CAT - O ȘANSA DE A VA NUMĂRĂ Șl DV. PRINTRE MA
RII CIȘTIGATORI I

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 3 DECEM
BRIE 1982. Extragerea I : 33
40 7 34 22 44 86 3 70 ; extra
gerea a ll-a : 30 15 77 20 46 
2 69 45 5. Fond total de ciș- 
tiguri : 1.189.043 lei, din care 
407.574 lei, report la catego
ria 1. 

de 33.522 lei. au revenit par
ticipanților : ZAHARIA PA- 
RASCHIV din Galați, IGNAT 
CONSTANTIN din Iași și CI- 
PAIANU AUREL din Bucu
rești.

• PENTRU FIECARE — JO
CUL PREFERAT... « După CUim 
s-o mai anunțat, astăzi este ulti
ma zi pentru procurarea bilete--' 
lor de participare la tragerea ex
cepțională Loto de duminică t 

decembrie 1932, care oferă șanse 
multiple de clștiguri în autotu
risme, mari sume de bani șl 
excursii peste hotare (Tragerea 
se va desfășura tncepind de la 
ora 16 in sala Clubului sportiv 
Progresul din București, ștr. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele câș
tigătoare vor fi transmise la te
leviziune șl radio în. cursul serii) 
• De asemenea, numai astăzi 
mai pot fi depuse buletinele 
pentru atractivul concurs Prono
sport de mîine, care cuprinde 
partide dta campionatele divizio
nare B ale . României șl Italiei. 
ÎNCERCAȚI SA VA NUMARATI 
ȘI DV. MIINE PRINTRE MARU 
OtȘTIGATORI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT 1
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Aseară, in C. M. de handbal feminin

ROMÂNIA - BULGARIA 18-17, LA CARATUL 
UNUI MECI DE MARE LUPTĂ

DEBREȚIN, 3 (prin telefon). 
Dramatică a fost întilairea 
România — Bulgaria, desfășu
rată în runda a doua a tur
neului final al celei de a VIII-a 
ediții a campionatului mondial 
de handbal feminin în Sala 
sporturilor din Debrețin, în 
prezența a 3 000 de spectatori. 
Dar mare, nespus de mare ne-a 
fost bucuria în final, pentru că 
reprezentativa României a în
trecut-o pe cea a Bulgariei cu 
18—17 (6—9), păstrîndu-și ast
fel șansele de calificare în tur
neul pentru locurile 1—6 !

Handbalistele noastre au în
ceput crispat meciul, au greșit 
mult în atac și — cu toate că 
portarii Ionică și Palfi și-au 
făcut datoria — în apărare, 
au fost deseori depășite. Ast
fel, în min. 24, jucătoarele bul
gare se detașaseră la 6 go
luri : 3—9 ! Citeva minute de 
joc mai bun și la pauză este 
6—9. în repriza a doua, parti
da se desfășoară în același 
mod, astfel că în min. 45, sco
rul este 10—15 și .puțini mai 
credeau într-o răsturnare a si
tuației Urmează însă „sfertul 
de oră al echipei noastre", sfer
tul de oră în care formația 
pregătită de Remus Drăgănes-

cu și Constantin Lache se de
barasează de trac și evoluează 
la adevărata sa valoare. Se 
recuperează gol după gol, astfel 
că tn min. 52 egalăm pentru 
prima oară : 15—15 !

Este însă eliminată pentru 2 
minute Valentina Turbatu și se 
acordă 7 m echipei Bulgariei : 
15—16. Formația noastră ega
lează din nou (16—16) și în 
min. 54 Palfi apără o aruncare 
de la 7 m. în fine, în min. 56 
preluăm lncs o dată conduce
rea: 17—16! Handbalistele bul
gare egalează (17—17), Iordache 
aruncă în bară, Vateva scapă 
mingea în aut și, apoi, echipa 
Bulgariei rărnine în inferiori
tate numerică suportind o eli
minare, Turbatu pătrunde și în
scrie, dar arbitrii anulează go
lul și dictează 7 m. Transformă 
Ciubotarii și este 18—17 cu 51 
de secunde înainte de final ! 
Echipa României se apără foar
te bine, astfel că scorul rămî- 
ne neschimbat, consfințind vic
toria handbalistelor noastre !'

Au marcat : Ciubolaru 6, To- 
rok-Verigeanu 4, Avădanei 2, 
Turbatu 2, Iordache 2, Ștefano- 
vici 1 și Oprea 1 — pentru 
România, Karakașeva 9, Țan- 
kova 4, Nikolova 2, Eneva 1 
și Sredkova 1 — pentru Bul-

garia. Au arbitrat H. Shining 
și B. Woldt (R.F.G.).

In celălalt meci al
U.R.S.S. — Coreea de 
(10—10) !

După două
tul grupei B

grupei B,
Sud 23—21

clasamen-

Echipele românești în cupele europene de handbal

ÎN CUPA CUPELOR: DINAMO - BONSSPAARBANK,
0 MAIIt ȘANSA PENTRU HANDBALIȘTII NOȘTRI

runde,
arată astfel :

2 2 0
2 1 1

1. U.R.S.S.
2. România
3. Coreea de Sud 2 0 1
4. Bulgaria 2 0 0 2 29-40

li

0
1

45-33
40-39
13-45

6
5
3
2

DOETINCHEN, 3 (prin tele
fon). Dinamo București, cîșți- 
gătoarea „Cupei României", 
susține simbătă (n.r. astăzi), la 
ora 17,30, întîlnirea tur din 
timi" cu Bondsspaarbank
Gazellen din localitate, învin
gătoare în „Cupa Olandei". Me
ciul va fi condus de arbitrii 
belgieni Agnarelli și Praillet.

în vederea acestei partide, 
lotul dinâmoviștilor, alcătuit din 
jucătorii Ionescu, Rcdl — Be-

divan, Roșea, Durău, Dogăres- 
cu, Oprea, Grabovschi, Tase, 
Jianu, Matei și Ghită Lieu, Va
lentin Samungi — antrenori, dr. 
Mircea Pop — medicul echipei, 
și condus de 
președintele 
București, a 
amiază în 
seama de diferența de valoare, 
echipa bucureșteană deține pri
ma șansă de calificare în ..sfer
turi".

Nicolae Petricean, 
clubului Dinamo 
sosit vineri după- 
localitate. Ținînd

ÎN „CUPA i.h.f.u: H.C. MMR-WPOR ROSTOCK,
Rezultatele complete ale pri

mei runde, disputată joi : R.D. 
Germană — Norvegia 16—14 
(8—6) și Ungaria — S.U.A. 22—4 
(15—1), în grupa A ; România
— Coreea de Sud 22—22 (11—10) 
si U.R.S.S. — Bulgaria 22—12 
(13—5), în grupa B ; Ceho
slovacia — Congo 30—13 (11—5) 
și Iugoslavia — R.F. Germa
nia 21—16 (13—8), vineri sea
ră Iugoslavia — Congo 37—11, 
în grupa C.

Duminică, în ultima rundă a 
grupelor sînt programate ur
mătoarele întîlniri : Norvegia
— S.U.A. și Ungaria — R.D. 
Germană, în grupa A, România
— U.R.S.S. și Bulgaria — Co
reea de Sud, în grupa B, R.F. 
Germania — Congo și Iugosla
via — Cehoslovacia, în grupa 
C. Meciul echipei noastre se 
joacă la Miskolc.

MISIUNE DIFICILA PfflRD MARAMUREȘENI

A IX-a EDIȚIE A JOCURILOR ASIATICE
DELHI. Interes în creștere față 

de desfășurarea ultimelor în
treceri din cadrul „Asiadei", 
mai cu seamă față de disputa 
dintre reprezentativele R.P. 
Chineze și Japoniei pentru cu
cerirea locurilor fruntașe ale 
clasamentelor. Joi, în a 14-a zi 
a competiției, cu 2 zile înaintea 
încheierii ei, sportivii chinezi 
totalizaseră 58 de medalii de 
aur, cu 2 mai multe decît cel 
niponi, în timp țe japonezii 
obținuseră 146 de medalii la 
total, cu 3 mai multe decît 
principalii lor adversari la su
premația în această a IX-a edi
ție a Jocurilor Asiatice.

Iată citeva dintre 
obținute :

ATLETISM : 1 500 
Jarala (Irak) 3:43,49 
al J.A. : 5 000 m :

ROSTOCK, 3 (prin telefon). 
Plecată dimineață din București, 
formația H.C. Minaur Baia Mare 
a ajuns vineri după-amiază la 
Rostock. Au făcut deplasarea 
jucătorii : Neșovici, Pînzaru — 
N. Voinea, Mironiuc, Boroș, 
Flangea, M. Voinea, Marla, Po
rumb, Haberpursch, Oros, Ra
dulescu și Covaciu, însoțiți de 
antrenorii Lascăr Pană si Petre 
Avramescu, precum și de dr. 
Coriolan Pop. Conducătorul de
legației 
Koncrth, 
Minaur.

Imediat după sosire, băimăre- 
nii au făcut un antrenament, 
urmind ca simbătă să se pre
gătească din nou, chiar în Pa
latul sporturilor și Congreselor, 
în care vor evolua duminică în 
compania lui Empor Rostock.

este ing. Alexandru 
președintele lui H.C.

Cunoscută în lumea handbalu
lui, Empor este câștigătoarea 
Cupei cupelor (competiție în 
care, în drumul spre victoria 
finală, a eliminat pe Ystad — 
Suedia. B.S.V, Berna — Elve
ția, VfL Giinzburg — R.F. Ger
mania și Dukla Praga — Ce
hoslovacia) și una dintre forma
țiile de frunte ale handbalului 
din R.D. Germană. Cel mai bun 
jucător al său este Frank 
Wahl, component al reprezen
tativei R.D. Germane, și care, 
să nu uităm, a marcat 11 go
luri naționalei noastre în par
tida din cadrul ediției buzoiene 
a „Trofeului Carpați".

Partida din „optimile" Cupei 
I.H.F. are loc duminică la ora 
12 și va fi'condusă de. r'hitril 
polonezi Wroblcwsky obis.

Radu TIMOb'TE

rezultatele
m : Faleh 
— record 
Mansanri

Shintaky (Japonia) 13:53,74 —
record al J.A. ; maraton : Kim 
Yang Kon (Coreea de Sud) 
2.22:21,0 ; disc : Li Weinan (R.P. 
Chineză) 58,50 m ; femei : 1 500 
m : Chang Yong Ae (R.P.D. 
Coreeană) 4:18,40 — record al 
J.A. ; înălțime : Zheng Dazhen 
(R.P. Chineză) 1,89 — record al 
J.A. ; 4X400 : Japonia 3:37,44 — 
record al J.A.

BASCHET (finală, femei) : 
R.P. Chineză — Coreea de Sud 
75—67.

LUPTE LIBERE : cat. 74 kg: 
Hussain Mohebbi (Iran), cat. 90 
kg : Hassain Mohebbi (Iran), 
cat. 100 kg : Satpal Singh (In
dia). cat. +100 kg : Soukhteh 
Sari (Iran).

TIR : skeet : Zhu Chengfu 
(R.P. Chineză) 193 t.

Ion GAVRILESCU

UN RECORD DE APROAPE

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
Moscova. In campionatul unio

nal de hochei pe gheață Spartak 
Moscova a dispus cu 5—2 de Hi- 
mik Voskresensk. Alte rezultate: 
Salavat Ufa — Dinamo Moscova 
1—I, Traktor Cellabinsk — Sokol 
Kiev 2—7, Torpedo Gorki — Di
namo Riga 1—I. Pe primul loc 
in clasament se află Ț.S.K.A. 
Moscova cu 45 p, urmată 
Dinamo Moscova cu 38 p 
Spartak Moscova 35 p.

de 
Și

Val Thornes. In această' 
țlune din Alpil francezi a 
loc joi o probă de slalom 
oial, Victoria a revenit schioru
lui francez Eric Pechoux cu 
1:29.85 (44,70 s în manșa I șl 44,15 
s în manșa a doua). EI a fost 
u mat tde: Daniel Fontaine
(Franța) 1:30,44 
Jacques Ltithy 
(45,42+45,46), 4.
(Franța) 1:31,30, 
(Elveția) 1:31.31, 
(Franța) 1:31,49 etc.

Igls. Pe pîrtia artificială de la 
Igls (Austria) s-au desfășurat în
trecerile etapei a doua din ca-

sta- 
avut 
spe

Danlel
(44,12-1-46.32),

(Elveția)
Daniel
5 Ha-ns

6.. Didier

3.
1:30,88 

Mougel 
Pieren 
Bouvet

drul competiției de sanie dotată 
cu „Trofeul celor 3 piste". Iată 
rezultatele: bărbați: 1. Serghcl 
Danilin (U.R.S.S.) 2:33,33, 2. Bern- 
hard Glass (R.D.G.) 2:34,93, 3.
Paul Hildgartner (Italia) 2:34,99, 
4. luri Cearcenko (U.R.S.S.) 
2:35,02; clasamentul după 2 pro
be: Danilin 60 p, Glass 54 p; 
femei: Steffi Martin (R.D.G.) 
2:06,10, 2. Melitta Sollmann
(R.D.G.) 2:06,30, 3. Vera Sosulia
(U.R.S.S.) 2:07,35; clasamentul
după 2 probe: Martin 30 p, Sol
lmann 22 p; dublu: 1. Fluclținger, 
Wilhelmer * ‘ '
Hoffmann, 
1:24,10, 3.
(Austria) 
după 2 probe: Hoffmann, Pietzsch 
ii p, Fluckinger, Wilhelmer 17 p.

2.

(Austria) 1:23,77, 2.
Pietzsch (R.D.G.) 

Lemmerer, Sulzbacher 
1:24,12; clasamentul

• Aspen (Colorado). American
ca Vikl Fleckenstein a cîștigat 
slalomul uriaș paralel, prima 
probă din cadrul campionatu
lui mondial profesionist 
tn finală ea a învins-o 
vegianca Toril Forland, 
campioană mondială.

feminin, 
pe nov
aci uala

„CUPA ROMÂNIEI" LA GIMNASTICA
(Armare din pag 1)

crescut considerabil la urmă
toarele categorii de clasificare, 
la care și disputele pentru pri
mele locuri au fost mai dîrze, 
mai echilibrate, mai spectaculoa
se. La cat. a II-a, un grup de 4 
gimnaste au emis pretenții la 
locurile pe podium, victoria re
venind, în cele din urmă, spor
tivei bucureștence Laura Cuti- 
na, campioana națională a ca
tegoriei. Ea a realizat note mari 
Ia toate aparatele si a încheiat 
evoluțiile cu un 9.80 la sol, cea 
mai ridicată notă din concursul 
de dimineață. Clasament : 1.
Laura Cutina (C.S.Ș. 7 Dina
mo) 38,30, 2. Laura Mighiu
(C.S.Ș. Galați) 37,15, 3. Mihaela 
Anastasie (C.S.Ș. Triumf Buc.) 
36.55. La cat I, un frumos duel 
între Tania Boțea si Violeta 
Burtescu, încheiat cu succesul

primei sportive : 1. Tania Bo
țea (P. rolul Ploiești) 37,90, 2. 
Violeta Burtescu (C.S.Ș. Triumf 
Buc.) 37,75, 3. Neluta Rus
(C.S.Ș. 2 Buc.) 36,75.

Cu deosebit interes-; au fost 
urmărite și evoluțiile repre
zentantelor gimnasticii ritmi
ce. Ca și Ia campionatele na
ționale de la Ploiești, între
cerile (Ia cerc, măciucă și 
panglică) s-au aflat, în per
manentă. _sub semnul duelului 
dintre
Mihaela Tănase, 
această 
locuri în clasament. Deci, 1. 
Doina Stăiculescu (Flacăra ro
șie Buc.) 29,05 p, 2. Mihaela 
Tănase (C.S.Ș. Brașovia) 28,75 
p, 3. Liliana Ploaie (C.S1Ș. 2 
Buc.) 27,80 p.

Simbătă este programat con
cursul maeștrilor, iar dumini
că finalele pe aparate.

Doina Stăiculescu 
clasate, 

ordine, pe
si 
în 

primele

Cu citeva zile în urmă, la 
Saint Malo, pe coasta Bre- 
taniei, s-a dat startul într-o 
cursă de veliere (printre or
ganizatori și ziarul parizian 
l’Equipe) de traversare a At
lanticului, 4000 de mile mari
ne, pînă la Pointe a Pltre, în 
Antlle. Și-au umflat pînzele 
și au pornit-o la drum cite
va zeci de ambarcațfl „Indi
viduale". După ce a navigat 
18 zile, 1 oră și 33 de minute, 
,,Elf-Aquitaine", catamaraniul
francezului Marc Pajot (29 de 
ani) a ajuns la destinație, 
după multe peripeții cîștigind 
detașat ediția a doua a a- 
cestui „Drum al romului”, 
intr-un timp record (prece
dentul era deținut de cana
dianul Mike Birch și era de 
23 de zile !). Al doilea cla
sat, francezul Bruno Peyron, 
a ajuns la destinație, la Poin
te ă Pitre, la 10 h 08:32 după 

o
an

in 
sînt 

să

prin alunecare din spate ele). 
De la începutul sezonului și 
pină mal deunăzi au fost 
acordate aproape 120 de car
tonașe roșii I Numai In pri
ma etapă a „Cupei Angliei", 
zilele trecute, au fost elimi
nați din joc 12 fotbaliști!...

Sintem foarte curioși să ve
dem efectele acestui spor de 
exigență !

PARISUL - DIN NOU
ORAȘ OLIMPIC

manță mondială pe 209 m (re
cordul americanului Ambrose 
Gaines este de 1:48,93). Fiind 
realizată într-un bazin de 25 
m performanța nu va fi nici- • 
cînd omologată ca record 
mondial, deoarece față de un 
bazin de 50 m, înotătorul are 
4 întoarceri în plus care-I 
favorizează (dacă posedă o 
tehnică adecvată'), tn orice 
caz, în baza unei anume „ta
bele canadiene", de conver
siune a rezultatelor, noua 
performanță a lui Gross, e- 
chlvalează cu 1 :47,90 pe 50 m. 
Echivalează... dar numai atîtî

Pajot ! Dar, iată că la 
săptămînă, după ce Pajot 
oorase „Ellf-Aquitaine“ 
raza portului antilez, mal 
eoncurențl care continuă 
sosească. Chiar șl numai fap
tul eă au izbutit să traverse
ze Atlanticul este, înainte de 
orice, o mare performanță 
sportivă !

CA CIUPERCILE DUPĂ

PLOAIE I

Primarul Parisului, Jacques 
Chirac s-a arătat favorabil — 
în principiu — Ideii ca în
1992 capitala Franței să fie
gazdă a celei de a XXV-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară ' ‘ -----
iii 
cum 
cercurile 
ciipalitâții 
cizle definitivă în 
privință (a candidaturii Pari
sului !) nu va fi luată însă 
înaintea alegerilor municipa
le, din luna martie a anului 
viitor. In orice caz, pentru 
că timpul nu stă pe loc, fo
rurile competente pregătesc 
documentele trebuincioase a 
fl prezentate (în scop propa
gandistic), chiar luna viitoa
re, președinților comitetelor o- 
limpice naționale ce se vor 
reuni in ianuarie 1983, la Los 
Angeles, tntr-o ședință cu 
comisia executivă a C.I.O.

RECORDUL

INVINCIBILITĂȚII...

(a 
1900

se
mai găzduit J.O. 
și 1924). După 

comunică din 
apropiate mtuni- 
parizienc o de- 
■ ■ * această

O ECHIVALENȚA
în mod cert, o măsură .care 

să conducă 
violenței pe 
bal este și 
exigență a 
rului. Este 
tat arbitrilor conducerea fe
derației engleze de fotbal. 
Zis și făcut !... Arbitrii au 
devenit imediat mult mal 
exlgențl, dar șl mai... darnici, 
împărțind, cu inima deschi
să, zeci și zeci de cartonașe 
roșii, chiar și pentru infrac
țiuni oarecum „banale” de 
joo (obstrucții, deposedare

la diminuarea 
terenurile de fot- 
mult mai sporita 
cavaleriloir fluie- 
ceea oe a sollci-

Șl NIMIC MAI MULT

„mtătorul vest-german Mi
chael Gross (13 ani, 199 cm) 
deține recordurile europene 
la 200 m liber (1:49,55) și 200 
m fluture (1 :59,00), probe la 
care, In vară, la Guayaquil, 
a devenit și campion mondial, 
a reușit zilele trecute, la Of
fenbach, Intr-un bazin de 25 
m, rezultatul de 1:41,50 pe 200 
m liber. Aceasta este, de de
parte, cea mal bună perfor-

In 
au existat 
care și-au creat o faimă cu 
adevărat legendară. Unul 
dintre aceștia a fast și ame
ricanul Rocky Marciano, fost 
campion mondial al greilor, 
singurul boxer din lume care 
n-a cunoscut înfrîngerea. In 
cariera sa el a susținut 49 de 
partide dintre care tn 43 a 
învins înainte de limită șl nu
mai în 6 a fost ciștlgător la 
puncte I

Pe urmele lui Marciano cal
că, cu hotărire, conaționalul 
său Larry Holmes, actualul 
nr. 1 al categoriei grea (ver
siunea WBC). Vinerea trecu
tă, la Houston (Texas) el a 
obținut a 41-a victorie din 
lot atîtea meciuri susținute în 
cariera sa profesionistă. încă 
8 victorii și Holmes va fi 
egalul marelui Marciano ! Vi
itor adversar îi va fi, se pa
re, campionul european, fran
cezul Lucien Kodriguez, titlul 
mondial urmind a fi pus în 
joc.

Dar, aphopo de Larry Hol
mes ; recent W.B.C. a ales 
meciul acestuia cu Gerry Co
oney, de la 11 iunie, „meciul 
anului". In acea partidă, de 
la Las Vegas, în care titlul 
mondial era pus în joc, Hol
mes a învins prin KO tehnic 
în repriza a 13-a.

istoria boxului mondial 
destui puglliști

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM * S-a stabilit ca 

selecția atleților americani pentru 
J.O. de la Los Angeles să aibă 
loc chiar la... Los Angeles, între 16 
șl 24 Iunie 1984, pe stadionul o- 
iiimplic „Coliseum”.

BOX • Campionii mondiali 
versiunea WBA, la .această oră: 
semiimuscă : Katzuo Tokashiizl 
(Japonia), muscă : Santos Laclar 
(Argentina), supermuscă : Jiro
Watanabe (Japonia), cocoș : Jeff 
Chandler (SUA), supercocoș : 
Leo Cruz (Rep. Dominicană), 
pană : Eusebio Podroza (Pana
ma), superpană : Samuel Serrano 
(Porto Rico), ușoară : Ray Man
cini (SUA), superușoară : Aaron 
Pryor (SUA), semimljlocie : va-' 
cant, mijlocie-mlcă: Davey Moore 
(SUA), mijlocie : Marvin Hagler

(SUA), semigrea : Michael
Spin.ck3 (SUA), super-semigrea : 
Ossie Ooasto (Porto Rice), grea: 
Mike Weaver (SUA).
_ HANDBAL • La Dessau, în 

Germană, are loc tradițlo- 
i „fulger” (masculin): 
ASK Frankfurt pe 

Tauras 12—14. Construc- 
Arad — GKS Gdansk 

ASK 
GKS 

— Slaluliilal 15—12 ; gnu- 
Raba Vasas Gy<5r — Skif

R.D. 
naiul turneu 
grupa A : .
Oder 
torul Arad — GKS 
11—12, Dynamo Berlin 
Frankfurt pe Oder . 12—14, 
Gdansk — ..............~ '*
Pa B :
Krasnodar 6—10, Stal Mielec 
Universitatea Cluj-Napoca 10—1.3. 
Zab Dessau — SC Bratislava 8—8, 
Krasnodar — Dessau 13—3, „U“ 
Cluj-Napoca — Bratislava 10—9.

TENIS • Turneul de la An
vers : optimi de finală : Smid

(Cehoslovacia) — Boileau (Bel
gia) S—i, 6—4, Gottfried (SUA)
— Purceii (SUA) 6—2, 6—0, Noah 
(Franța) — Gran.djean (Belgia) 
6—1, 6—2, Guranarson (Suedia) — 
C. Panatta (Italia) 6—2, 7—5 • 
Melbourne, internaționalele mas
culine ale Australiei : R. Meyer 
(SUA) — Edmondson (Australia) 
6—4, 2—6, 6—3, 6—4, Andrews 
(SUA) — Peed (Paragual) 4—6, 
6—7, 6—2, 6—4, 7—5, Pfister (SUA)
— Letcher (Australia) 6—4, 6—3, 
2—6, 6—3, De Palmer (SUA) — 
Tim Gulllkson (SUA) 6—3, 6—3, 
4—6, 6—7, 7—5, la internaționalele 
feminine: Jaeger — Pfaff 7—5, 
6—2; Navratilova — Smith 6—2, 
6—1 Evert Lloyd — Billie Jean 
King 6—2, 6—2: Shriver - Turn
bull 6—7, 6—3, 6—3.
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