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NU VA RAMINE IZOLAT
Noi tineri performeri angajați In cursa pentru campionatele europene
Cea de a 4-a ediție a con

cursului internațional de înot 
dotat cu „Trofeul Carpați** 
ne-a prilejuit o adevărată re
velație în ceea ce privește ca
pacitatea organizatorică 
delor. Iată, ne-am 
acum cu toții că Baia 
nu înseamnă doar un 
puternic al natației românești, 
unde cresc și se dezvoltă per
formeri de certă valoare; ma
ramureșenii se dovedesc astăzi 
și organizatori pricepuți (pină 
în cele mai mici detalii), ini
moși, capabili să confere unei 
competiții de 
necesar. Este 
dem, pentru 
F.R. Natație 
un moment, 
nicipiului Baia 
re Balcaniadei 
1983!

Reușitele au 
la ediția din acest an a con
cursului, care tinde să devină 
un .miting internațional cu tra
diție în caleridarul Ligii eu
ropene. Am înregistrat nume
roase recorduri, semn că spe
ranțele înotului din țara noas-

a gaz- 
convins

Mare 
centru

valoare cadrul 
și motivul, cre- 
care conducerea 

nu a ezitat nici 
încredințînd mu-

Mare organiza- 
de juniori in

fost numeroase

tră au mai făcut cîțiva pași — 
din vară pină în decembrie — 
pe scara valorilor. Totodată, 
subliniem cu reală satisfacție 
că din centrele în care se 
muncește cu pasiune continuă 
să apară elemente cu certe 
perspective, care vor îmbogăți 
curînd cadrele loturilor repre
zentative. Nu în ultimul rind, 
dorim să evidențiem faptul că 
metodele de pregătire pe care 
Ie folosesc îndeosebi tehnicie
nii băimăreni își dovedesc efi
cacitatea. La această oră exis
tă toate șansele ca „episodu' 
Innsbruck-1982“ să nu rămină 
izolat în istoria înotului româ
nesc. De pe acum sîntem in 
măsură să afirmăm că al ți
performeri de. pe meleagurile 
maramureșene țintesc (cu ar
gumente solide) podiumul de 
premiere al campionatelor eu
ropene din 1983 
house.

Dealtfel, sensul 
competiției dotată 
Carpați**, organizată de regulă

de la Mul-

major al 
cu „Trofeul

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Anchetă în zonele montane : Caraș-Severin

PE PIRTIILE ȚARCULUI ȘI SEMEN1CULUI,

Start intr-unui 
mitoarea stațiune montană Semenic.

din concursurile de schi fond, găzduite de pri- 
‘ ~ ‘ Foto : D. NEAGU

Județul Caraș-Severin este 
trecut în scriptele Federației 
române de schi și biatlon ca 
una dintre zonele cu pondere 
în ramurile sportive hivemale. 
Este normal să fie așa, deoare
ce în această regiune se află 
munții Semenicuîui (cu vîrful 
Gozna de 1445 m) și o parte 
din masivul Țarcului (cu vîrful 
Muntele Mic de 1805 m altitu
dine). Pe versantele acestor 
munți zăpada se găsește din 
belșug iarna și chiar o bună 
perioadă din primăvară, tn sta
țiunile climaterice Semenic și 
Muntele Mic se află amenajări 
și dotări dintre cele mai mo
derne pentru practicarea 9chlu-

lui. Hoteiuri și cabane confor
tabile, mijloace mecanizate de 
urcare, fără de care schiul nu 
mai este de conceput, pîrtii ac
cesibile -tuturor categoriilor — de 
la începători la avansați etc.

O discuție cu prof. Ștefan 
Ghemeș, instructor al C.J.E.F.S. 
Caraș-Severin, ne-a pus în te
mă cu adevăratul potențial al 
schiului în această parte a țării. 
Cu ani în urmă, pe aceste me
leaguri s-au evidențiat o .seamă 
de schiori alpini și

- care au cucerit chiar
fondiști, 

titluri de

Paul IOVAN

(Continuare tn pag 2-3)
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ÎNSEMNELE SPORTULUI,
TOT MAI MARCATE IN PEISAJUL

EDILITAR
Fenomen social tot mai pro

fund ancorat în viața poporu
lui nostru, a tineretului mai 
ales, educația fizică și spor
tul au cunoscut un avînf fără 
precedent. Prin grija conduce
rii de partid și de stat, edu- ‘ 
cația fizică și sportul au fost 
incluse într-o lege care le re
glementează dezvoltarea și 
care le consideră drept acti
vități de interes național des
tinate să contribuie la educa
rea comunistă a maselor, la 
întărirea sănătății, la creșterer 
potențialului de muncă, 
într-o etapă superioară, 
activități de performanță, 
reprezentarea onorantă a 
lorilor scumpe ale patriei 
marile întreceri 
le. In sprijinul adeziunii 
sport — sprijinind-o 
nent — se află un 
competițional tot mai temeinic 
conceput și care are ca prin
cipal element de referință ma
rea competiție sportivă națio
nală „Daciada", precum și sal
ba de amenajări sportive, a- 
părute peste tot și destinate 
să propulseze activitatea 
acest, important domeniu.

Așa stînd lucrurile, nu mai 
surprinde pe nimeni faptul că 
alături 
tabilă 
sport, 
altele, 
dimensiuni și valoare și 
rareori ajung să le depășeas
că. Așa se prezintă, bunăoară, 
municipiul de pe Săsar, așeza
rea maramureșeană Baia Ma
re, în peisajul căreia, tot mai 
atrăgător, se înscrie un uriaș 
„cartier al sportului", cu sală 
polivalentă, bazin acoperit (di
mensiuni olimpice), terenuri 
pentru jocuri sportive, piste și 
sectoare pentru atletism și, în 
perspectivă, un patinoar arti
ficial. Acest impresionant car
tier al sportului completează 
amenajările ridicate mai inain-

lai 
prir 

11 
cu- 

în 
internaționa

la 
perma- 
sistem

din

de centre cu o veri- 
vocație, cu tradiții în 
apar necontenit multe 
care le concurează in 

nu

CALIFICAREA IN CUPELE EUROPENE DE HANOBAL
/

NU MAI ESTE 0 SIMPLĂ PROMENADĂ
PENTRU NICI 0 ECHIPĂ!

tn competițiile continentale rezervate cluburilor (șiDevine tot mal evident faptul că tn competițiile continentale rezervate cluburilor (și 
dotate cu trofee prestigioase) accesul spre fazele superioare nu mal este o simplă pro
menadă nici măcar pentru echipele cu oarecare faimă. Odată cu trecerea anilor, se in
staurează treptat o echilibrare a valorilor, care face tot mal dificilă promovarea încă 
din primele etape ale competiției.

Nu altfel se petrec lucrurile 
tn cupele europene la handbal 
masculin. Pentru a da un sin
gur exemplu, vom menționa că 
danezii de la Helsingor au eli
minat, cu un singur punct di
ferență, pe cehoslovacii 
VSZ Kosice (49—48) I

Echipele românești au 
în optimile competițiilor 
nentale cu șanse normale și mai 
ales cu faima unei școli hand
balistice renumite. Că numai 
una singură — Dinamo Bucu
rești — a reușit să treacă pra
gul spre sferturile de finală, 
printr-o dublă victorie, asta se 
datorește și faptului că forma
ția dinamovistă a avut un ad
versar mai modest, din Olanda, 
pe care putea să-1 întreacă și 
mal confortabil decît a făcut-o...

Suporterii handbalului au

de la

pornit 
contl-

fost mîhniți de eliminarea ce
lorlalte două echipe românești. 
Firește, Steaua a avut o mi
siune grea In fața unei formații 
robuste, cu un joc viguros re
cunoscut, cu 
ambiție cum 
taloplastika 
Steaua poate 
a fi ajuns să-și dispute cali
ficarea, în deplasare, în prelun
giri pline de hazard, cum sînt 
seriile de lovituri de la 7 me
tri (comparabile cu riscantele 
serii de la 11 metri din fotbal). 
Dar nu trebuie să uităm că, de 
fapt, Steaua a pierdut califica
rea acasă ( !), in primul meci, 
atunci cînd a avut avansuri de 
7—8 goluri, pe care nu le-a 
putut menține, deși condițiile îi 
erau favorabile. Să nu uităm,

jucători de mare 
sînt cei de la Me- 

Sabac. Firește, 
invoca neșansa de

performanță. La
cu

AL ȚARII
te — săli și stadioane, un ba
zin descoperit, un complex 
pentru sporturile nautice, spa
ții pentru joacă în toate uni
tățile de învățămint.

Vasluiul oferă la rindu-i o 
imagine similară. Multisecula
ra urbe moldovenească dispu
ne de una dintre cele mai fru
moase săli de 
în vecinătatea 
edili locali au 
pentru fotbal, 
bal, piste de atletism, 
pledează pentru o spectaculoa
să deschidere a sportului

sport din țară, 
căreia harnicii 
ridicat terenuri 
volei și hand-

Totul

LA I.E.F.S.,
vas-

luian către 
fel se petrec lucrurile și 
orașul Medgidia, cu un stadi
on plurivalent, un bazin aco
perit, o sală a sporturilor, in
vitații captivante la practica
rea exercițiului fizic și sportu
lui, cu o finalitate menită să 
depășească multe din orașele 
constănțene.

Pe lingă apariția unui 
de acumulare pe Olt, 
Căciulata și Goranu, pe 
vara plutesc zeci de caiace și 
canoe, la Rîmnicu Vîîcea s-a 
ridicat, în cartierul Traian, o 
splendidă sală a sporturilor, 
multe alte amenajări de tere
nuri în aer liber, o hală pen
tru „jocuri" în incinta Liceu
lui „Vasile Roaită", care bene

lac 
intre 
care

(Continuare in pag 2-3)

MUNCA ENTUZIASTA,
ANGAJANTÂ PENTRU FORMAREA

UNOR CADRE SPECIALIZATE DE NĂDEJDE
din 

activitatea unui colec- 
întotdeauna, și un bi- 

prilej de bilanț, de 
Incercîndu-se rccon- 
unui drum străbătut

Aniversarea unei etape 
viața și 
tiv este, 
nevenit 
evocare, 
stituirea 
sînt reliefate reușitele, dar, și 
neîmplinirile. Este ceea ce pre
ocupă în prezent pe cei de la 
Institutul de Educație Fizică ș' 
Sport, care și-a sărbătorit re
cent șase decenii de existen
ță.

Desfășurat in preajma Con
ferinței Naționale a partidului, 
acest eveniment a evidențiat 
faptul că Ia I.E.F.S. eforturile 
se îndreaptă nemijlocit către 
formarea și modelarea unor 
cadre de nădejde pentru miș
carea sportivă și învățămintul 
de educație fizică din țara 
noastră. „Este obiectivul nos
tru primordial — ținea să re
marce conf. Elena Firea, de
can al . I.E.F.S., continuînd 
ideea : Nu ne este niciodată 
indiferent ce fel de promoții 
absolvă institutul, 
buie să exprime, in

toate tre- 
munca

profe-lor, o nouă calitate 
sională, pedagogică**.

In ajunul marelui forum al 
comuniștilor, La I.E.F.S. 
poate raporta că în 
pregătirii temeinice 
muncă și viață a viitorilor ab- ■ 
solvenți strădaniile au avut și 
au un caracter pregnant con
cret. Iată, de pildă, Decanatul 
și Comitetul de partid pe in
stitut au cuvinte de prețuire 
la adresa unor tineri care, do
vedind o înaltă conștiință civi
că, se află printre integraliștl. 
Este cazul studentului comu
nist Nicolae Sorescu, premian
tul anului III, exemplu de sîr- 
guință pentru întregul institut, 
un tînăr întotdeauna receptiv 
la chemările colectivului din 
care face parte. Se înțelege că

ae 
direcția 
pentru

Tiberiu STAMA

(Continuare'in pag. 2-3)

Pc arenele voința

CEI MAI BUNI POPICARI
SE iNTREC PENTRU TITLURILE

Olimpia din (apiialâ

Vasile Oprea (Di
namo) In acțiune 
pe semicerc. In 
meciul retur din 
cadrul Cupei cu
pelor cu formația 
olandeză Bonds- 

spaarbank
Foto :

N. DRAGOȘ

asemenea, că Steaua a ratatde
enorm de multe lovituri de la 
7 metri (dincolo de cele 4 de 
la Sabac, care au costat-o eli
minarea). Chiar și în meciul- 
tur, de la București, Steaua nu 
a fructificat 3 lovituri impor-

tante de la 7 metri, reducin- 
du-și șansa și mai mult. Păcat 
că printre autorii acestor ratări

Victor BANCIULESCU

Di CAMPIONI NAJIONALI ,
Sezonul competițional de popi

ce se Încheie săptămina aceasta 
odată cu disputarea finalelor 
campionatelor naționale la pro
bele individuale șl pe '
pentru seniori (femei și bărbați) 
și juniori (fete și băieți). Dispu
tele — care au loc la București, 
pe arena Voința pentru juniori 
și în sala Olimpia pentru seniori 
— se anunță deosebit de atrao- 
tive, dată fiind valoarea ridicată 
a competitorilor, unii dintre el 
medaliați cu aur la campionatele 
mondiale, la Cupa campionilor 
europeni și in alte competiții in
ternaționale de anvergură din a- 
cest an. Pentru accesul la con
fruntarea finală, sportivii s-au 
întrecut în semifinale, ou excep
ția maeștrilor emeriți al sportu
lui care sînt calificați din oficiu 
pentru proba individuală, dar nu 
și pentru cea pe perechi. Semi
finalele au furnizat șl unele sur
prize, ca de pildă eliminarea din 
întrecerile finale de dublu • 
multiplului nostru caippion Io
sif Tlsmănar, vicecampion mon
dial el a avut proasta inspirație 
de a face cuplu cu colegul său de 
echipă I. Novao, care a obținut

perechi.

(Continuare In pag 2-3) (Continuare In pag 2-3)



spc-RTii h mu EDILITAR AL JAR!!
(Urmare din pag. 1)

ficiază, de asemenea, de up 
complex sportiv, la fel ca și 
liceul alăturat, „Nicolae Bâl- 
cescu", celelalte unități de in- 
vătămînt. în cazul celui mai 
mare oraș al Deltei — Tulcea. 
înnoirile vizează nu numai 
complexul „Ciuperca" și Sala 
sporturilor, ci și o suită de 
amenajări in perimetrul aces
tora și în cartierul Bididia 
un autentic orășel al copiilor. 
Miercurea Ciuc și-a sporit 
zestrea sportivă cu un impu
nător „palat de gheață", cu o 
linie arhitectonică originală, 
iar în apropiere, la Harghita, 
pitoreasca stațiune a județului, 
cu zone rezervate schiului de 
fond și săniușului. La Călărași, 
un complex sportiv moderni
zat continuu este în măsură 
să acopere aproape’ toate ne
voile activităților de masă și 
de performanță, la fel ca' și 
la Slobozia, unde stadionului 
municipal i s-au alăturat o 
„casă a scrimei", o sală de 
box, precum și terenuri pen
tru handbal: Vechea Cetate a 
Devei are, de cîțiva ani în
coace, la poalele ei, un 
unic 
nină,

pentru gimnastica 
laborator al marii

lăcaș 
femi- 

per-

formanțe românești în 
atît de 
precum 
atldtism 
dispune 
did, precum și de o hală pen
tru atletism, bazin de 
multe alte 
în unitățile 
ceele „Ion 
G recea nu", 
dustrial), imbold către o acti
vitate tot mai rodnică. ■

Suflul înnoitor al amenajă
rilor sportive a cuprins —, 
practic — întreaga țară, orașe 
în urmă cu cîteva decenii a- 
proape necunoscute în aria e- 
ducației fizice (Alba Iulia, 
Bacău, Sf. Gheorghe, Focșani, 
Satu Mare, Suceava, Tg. Jiu, 
Zalău, Vatra Dornei, Alexan
dria, Bistrița ș.a.) beneficiază 
azi de tot ce este necesar pen
tru asigurarea unui bogat ca
lendar competițional.

Așadar, numeroase mărturii 
convingătoare ale sprijinului 
larg, permanent pe care con
ducerea de 
personal 
Ceaușescu, 
ilor tinere, 
nătoase și

LA LE.F.S•/
(Urmare din pag. 1)

acest 
îndrăgit șp6rt olimpic, 
și un complex pentru 
și „jocuri". ' Slatina 
de un stadion splen-

înot, 
amenajări spo; ive 
de învățămînt (li- 
Minulescu", „Radu 
cele cu profil In-

partid și de stat, 
tovarășul', .Nicolae 
ii acordă gcncrați- 
pentru a crește să- 

---------- pline de vigoare, 
spre a îmbina fntr-iin flux fi
resc, armonios, munca și spor
tul.

vigoare,

MUNCĂ ENTUZIASTĂ

el promite ca mîine,' la cate
dră, să fie un profesor la fel 
de stimat cum este astăzi, ca 
student. O pildă pentru stu- 
denți este și comunistul Doru 
Sapta, din anul de specializa
re. împreună cu fratele său, 
Gabriel Sapta, din anul II, și 
Dezideriu Jenei, din anul III, 
Încearcă să revitalizeze up 
sport centenar cum este pati
najul, și să descopere — încă 
de pe acum — copii în măsură 
Bă sporească, numărul practi- 
canților într-o ramură 
sport atît de frumoasă, 
sportul prioritar nr, 1, 
este atletismul, Iloria Giurgiu- 
man, din anul II, secretar al 
Consiliului Asociației studenți
lor comuniști pe institut, de- 
catlonist talentat, Dumitru Sa- 
poval, anul II. campion de 
maraton (tineret), Dumitru Ia- 
cob, anul de specializare C, 
campion național la 400 m.g. 
și Georg Scholer, anul de spe
cializare, o promisiune la să
ritura în lungime se afirmă ca 
propagatori entuziaști ai aces
tei ramuri de sport, lucru care 
îl realizează — înainte de toa
te — prin exemplu personal.

Cuvinte de prețuire sint 
rostite și în cazul studentelor 
comuniste Eveline Ihm, o foar
te bună înotătoare, și Liliana 
Săcăiin, din Biroul Consiliului 
Asociației studenților comu
niști, ambele' în anul III, mo
deste, serioase, sîrguincioase, 
calități obligatorii pentru o vi
itoare profesoară sau antre
noare. în institut reține aten-
-------------- «uwrt’jwwntB

de
In

care

ția și felul cum se pregătește 
studentul comunist Gheorghe 
Manga, venit din cîmpul mun
cii. de la întreprinderea dc 
autoturisme din Pitești. Ajuns 
acum în anul de specializare^ 
el reprezintă un bun exemplu 
de hărnicie, de maturitate și 
spirit angajant pentru colegii 
săi care practică fotbalul, ute- 
ciștii Marcel Lică și Mihai 
Kiss, ambii din anul TI, com
ponent! ai divizionarei „A“, 
Sportul studențesc. De o bună 
reputație în institut se bucură 
și nteciștii Ion Duminicc! și 
Ludovic Papp, Gheorghe Li- 
xandru și Valentin Leațu, pi-’ 
loți și boberi de frunte. Chiar 
și într-o ramură sportivă afla
tă încă în anii de pionierat, 
cum este judo, I.E.F.S.-ul pre
gătește viitori absolvenți cu o 
mare capacitate profesională, 
unul dintre ei fiind utecistul 
Gheorghe Dani, component al 
lotului național de seniori.

Și exemplele ar putea
continue, pentru că Ia Institu
tul dc Educație Fizică și Sport 
marca majoritate a tinerilor, 
fie membri de partid, fie re
prezentanți ai organizației dc 
tineret, înțeleg să-și exprime 
profundul lor atașament Ia po
litica partidului și 
nostru, recunoștința 
condițiile care le-au 
ate pentru împlinirea 
oameni cu o înaltă calificare, 
în vederea afirmării sportului 
românesc ca factor important 
în viața societății, noastre soci
aliste și obținerii de perfor
manțe tot mai valoroase 
tărim internațional.

s5

statului 
pentru 

fost ere
lor ca

pe

CAMPIONATELE IH POPICE
(Urmare din pag. 1)

tm rezultat foarte slab — 771, șl 
aortei amlndol au ratat finala.

Juniorii se întrec pe pistele a- 
renel Voința — azi *e dispută 
■robele pe perechi, Iar mtlne ce
le Individuale. Seniorii vor evo- 
hu pe cele șase piste auitomatl- 
sate ale arenei clubului Olimpia, 
joi de la ora 15 și vineri de la 
era I In probele pe perechi, tar 
Mmbătă, de la ora 8, în probele 
Individuale. Reamintim numele 
actualilor campioni : juniori :
Ion Frige* (CJ.R. Constanta), 
Andrqj Marin — Ion Tiran (Glo
ria București), Valeria Popeecu- 
Burlacu (Olimpia București), 
Maria Zsîzslk — Dorina Cojoearu 
CC.S.M. Reșița) ; seniori : Ion
Păgideanu (Voința București), 
Alexandru Că lineari u — Gheor
ghe Dumitrescu (Gloria Bucu
rești), Silvia Berlnde (Voința 
Oradea), Margareta Cătlneanu — 
Ana Petrescu (Gloria București).

PE PÎRTIILE ȚARCULUI Șl
(Urmare din pag. 1)

campioni naționali de seniori ți 
juniori. Printre ultimii care se 
pot mindri cu asemenea per
formanțe se numără prof. Ma
riana Trestian-Achim, actuala 
antrenoare de la C.S.Ș. Reșița, 
care se ocupă de cizelarea ti
nerilor schiori.

Trebuie să specificăm că in 
Județul Caraș-Severln ființează 
doar două secții de schi. Cea 
de la Clubul sportiv școlar axe 
o grupă de schi alpin (unde, 
alături de antrenoanea aminti
tă, lucrează de doi ani și Mir
cea Bologa) și alta de schi 
fond, de care se ocupă prof. 
Doina Schweiger (care eete ți 
directoarea C.S.Ș.), împreună 
cu Ștefan GertS. A doua sec-

CALIFICAREA IN CUPELE EUROPENE DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

sînt jucători bine cunoscuți și 
vestiți pentru eficacitatea lor 
ca Stingă sau Dumitru. Oare 
nu se mai cultivă executanți 
pentru acest procedeu decisiv 7 
în convorbirea telefonică pur
tată, antrenorul Radu Voina 
afirma că noua generație de 
jucători de la Steaua este încă 
prea crudă pentru a suporta di
ficultățile unor jocuri energi
ce, de mare tensiune. Este o. 
explicație...

II. C. Minaur — echipă de la

care se aștepta mult mai mult, 
chiar în condițiile înitîlnirii 
unui adversar reputat ca Empor 
Rostock — nu ne-a oferit nici 
măcar satisfacția unei victorii 
minimale pe teren propriu, 
deși aceasta i-ar fi stat la In- 
demînă dacă o seamă de jucă
tori, membri ai lotului național 
— cum sînt Măricel Voinea 
sau Iosif Boroș — n-ar fi evo
luat mult sub randamentul lor 
normal. Și băimărenii au ratat, 
0 lovituri de la 7 metri !

Iată door cîteva observații 
care pot invita la meditație. Și 
nu numai la meditație.

Pină la un punct — prin mișcare în 
liber, prin 
peutice — 
tre aceste 
rească.

O țară ca a noastră, din belșug dăruită de 
natură, oferă splendide posibilități pentru o 
vastă activitate 
relieful atît de 
devine îmbietor 
ristul de astăzi 
pasiv, clădit pe inactivitatea șezlongului, ci 
se lasă antrenat de bucuriile înviorătoare ale 
exercițiului fizic în plină natură, inhalînd 
aerul proaspăt al zonelor montane, bronzîn- 
du-se la soarele Carpaților, bătînd potecile 
prin păduri povîrnite, ba chiar făcînd sport 
de-a dreptul — schi, patinaj, sanie.

în aceste condiții preliminare, prosperita
tea turismului și sportului, propășirea lor 
concomitentă, se prind in relații indestme- 
tibile. Pentru binele lor, turismul și sportul 
de iarnă trebuie să meargă mină in mină !

Admirabilele stațiuni montane de care dis
pune țara noastră, cu recunoscute calități 
climaterice, pot ți trebuie să devină vestite 
stațiuni de sporturi de iarnă ! Nu e nevoie 
să invocăm modele celebre : Șt Moritz, Cha
monix, Cortina d’Ampezzo, Garmisch Par- 
tenkirchen. Și la Poiana Brașovului, la Si
naia sau Predeal, putem dezvolta acele 
puncte de reper care să transforme relaița 
turism-sport într-o relație imediat și reciproc 
profitabilă. Și lată cum.

Asigurând acestor stațiuni, adevărate „perle

CM
Junicar

aer 
cadru natural, prin efecte tera- 
turismul este sport. Relația din- 
domenil trebuii să fie deci fi-

turistică. în decorul' iernii, 
variat al pămîntului nostru 
pentru o odihnă activă. Tu- 
nu mai caută doar repausul

> —
Carpaților", bogate programe de con-ale 

cursuri și activități sportive de iarnă, spo
rim gradul lor de atractivitate în 
turiștilor potențiali, din țară și de 
tare. Cine nu vine cu plăcere acolo 
că va întîlni — pe pîrtii, pe luciul 
jgheabul înghețat — mari sportivi 
me ? Invers, cit va crește Randamentul va
loric al unor sportivi care se știu priviți, 
urmăriți de mari mase de spectatori ? Iată 
Întrepătrunderea pe care o preconizăm. Ima- 
ginați-vă un sezon de iarnă la Sinaia cu un 
mare concurs de bob pe Furnica, cu o întîl- 
nire Panțuru — Monti la Casa de cultură, 
cu coboriri de agrement pentru turiști în bo
buri pilotate de celebri sportivi. Imaginați-vă 
o iarnă la Poiana Brașov cu un imens con
curs de mers pe schiuri: o probă de masă 
pe tentante trasee (un sport tot mai la mo
dă în 
slalom 
Bojan 
cu un .
trice Huștiu și cîteva din elevele ei de astăzi 
reamintindu-ne zilele Jocurilor Olimpice de 
la Grenoble. Imaginați-vă Predealul cu tra
diționalele sale coboriri nocturne pe schiuri 
cu făclii aprinse.

Putem continua la infinit jocul acesta al 
imaginației, dar important rămîne ca din 
posibila, aproape obligatoria relație turism- 
șport să obținem o notabilă și rapidă creș
tere a potențialului sporturilor noastre de 
iarnă I

rîndurile 
peste' ho- 
unde știe 
gheții, pe 
de renu-

stațiunile moderne), cu o întrecere de 
paralel (chiar și la nivel balcanic, cu 
Krizaj, cu Popanghelov și ai nosjri), 
important turneu d? hochei, cu Bea-

Marea
2-a în 
național 
se desrâ 
stituit-o; 
ria obții 
randa I 
ani la 3 
maestrei 
trude B: 
titlului, 
a jucat 
un pion, 
neînțeles, 

'runda a 
foarte ar 
tide deci 
nu 1—0, 
Bădici — 
fanov — 
două re 
Ghindă - 
— Cabar 
trecut, în 
cultăți, s; 
litate din 
versarei s 
a 3-a reț
-............  s

La I

PtSITI
APROAPE TREI MILIOANE DE... INVITAȚII

- _ ■ ' V

ADRESATE COPIILOR
Luna decembrie i-a angajat 

pe cei peste 2,8 milioane de 
purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor intr-o activitate de
osebit de bogată șl pe plan 
sportiv. Detalii le-am aflat de 
la prof. Iulian Ghițescu. șeful 
comisiei pentru 
sportiv-turistică, de 
a tineretului pentru 
patriei și de organizare a va
canțelor de pe lingă Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor.

— Mai intîi, v-am ruga să 
ne oferiți cîteva amănunte 
privind participarea pionierilor 
la Daciada ‘ ■
starturi ni 
toare.

— Peste 
nă a fost ■ 
mosferă de mare interes 
partea copiilor. 
zăpezii, așternută pină 
numai în unele zone montane, 
accentul a fost ■ pus pe alergări 
de cros, competiții de șah și 
tenis de masă, in unele județe 
pe gimnastică, judo sau jocuri 
sportive. Considerăm reușite 
în special starturile din jude
țele Argeș, Maramureș. Olt, 
Călărași, Dolj și Ialomița.

— Daciada de iarnă este —
■mgmaeBBamBKrasHraosiixsa&sr»

activitatea 
pregătire 
apărarea

de iarnă. Primele 
s-au părut promiță-

tot, Daciada de iar- 
declanșată intr-o at- 

’ ‘ î din 
In așteptarea 

acum

firește — un prilej și pentru 
inițierea și practicarea sportu
rilor sezonului alb...

— Nu vom scăpa acest pri
lej pentru a iniția in săniuș. 
schi și patinaj cit mai 
copii, acțiune pe care o 
realiza prin intermediul 
ciațiilor sportive din 
generale și al cluburilor spor
tive școlare „Pionierul", 
sprijinul C.J.E.F.S. și al 
spectoratelor școlare cu 
colaborăm strîns. Dealtfel, to
tul este pregătit in această 
privință.

— Recent a luat sfîrșit în
trecerea pentru cea mai bună 
bază sportivă școlară. Care a 
fost eficienta acestei acțiuni 
inițiată de C.N.O.P. ?

— Întrecerea a cuprins sute 
de școli generale din întreaga 
țară și a prilejuit pionierilor 
din Măneci-Ungureni, 
Prahova, clasarea pe 
loc. Apreciem acțiunea ca

multi 
vom 
aso- 

școlile

cu
In-

care

județul 
primul 

o 
modalitate de a spori neconte
nit rețeaua amenajărilor spor
tive din unitățile de invăță- 
mînt. dar și ca un mijloc de 
a dezvolta la copii preocupa
rea pentru muncă, legînd și pe 
această cale, tot mai armonios, 
teoria de practică.

în 
prof. ' 
cizeze 
tivitățile sportive din 
lună, toate reușitele lor, pio
nierii le inchină Conferinței 
Naționale a partidului, ca un 
prinos de recunoștință adus 
comuniștilor, celor care ve
ghează cu grijă și dragoste la 
educarea tinerei generații 
spiritul atașamentului față 
patrie și popor, al respectului 
și prețuirii pentru tot ceea ce 
se întreprinde pentru ca viața 
copiilor să fie tot mai plină 
de bucurii, (ț. st.).

încheierea dialogului, 
Ghițescu a ținut să pre- 

că toate acțiunile și ac- 
această

In 
de

Cele 12 
pionatul n 
masculin 1: 
pină durnir 
rilor din 1 
neu, la sfî 
cunoscute I 
și 7—12, îi 
fi reluată 
ianuarie. A 
chipelor pa 
lă, dar nu 
nele rezulta 
ducă modifi 
ie ale clas 
seamă în c< 
cătuirea gri

Joi, în et; 
avea loc mi 
10’: C.S.U. 
Constanța (i 
namo Bucu’ 
C.S.Ș. 2 Buc 
Ia ora 15: 
biu — IMl

Divizia „A“ la hochei (seri

PRIMA SURPRIZA A TmEinui

SEMENICULUI, SCHIORII
ție, cea de la Olimpia (aparți
nând de I.C.M.M.R.), ane în 
componență doar fondiști, de 
pregătirea cărora se ocupă in
structorii Walter Denuel și Eme
rit Demeter. La Caransebeș, 
preocuparea pentru sporturile 
de iarnă se circumscrie la 
Casa pionierilor și la asociația 
sportivă ‘ ‘ -
Roșu — 
nr. 1.

Acesta 
tențialul _ 
performanță a sporturilor 
Iarnă.

Revenind la posibilitățile 
unităților reșițene, vom mențio
na că la C.S.Ș. se află In ac
tivitate 70 de schiori alpini șl 
de fond, iar la Olimpia — 35 
de fondiști (de la copii la se
niori). Deci, un total de 106 
sportivi în cadru organizat. 
Considerăm că este destul de 
puțin pentru un județ care be
neficiază de un minunat cadru 
natural de practicare a schiu
lui, chiar de performanță. Cînd 
spunem aceasta, avem în ve
dere că Olimpia dispune pe 
Semenic de o cabană proprie, 
cu o capacitate de 36 de locuri 
(care se va extinde la 80), că 
din acest sezon și C.S.Ș. are o 
cabană cu 40 de locuri, că tot 
pe Semenic există un complex 
hotelier dintre cele mai moder
ne, capabil să găzduiască peste 
500 de persoane, că mijloacele 
mecanizate de urcare se per
fecționează an de an. La Mun
tele Mic se află un teleschi pe 
o lungime de 3 400 m, cu o ca
pacitate de ISO de persoane pe

LUNECĂ PREA ÎNCET..
oră, precum și cîteva 
schiuri montate pe cele 
solicitate pîrtii etc.

Iată deci că baza 
necesară schiului — 
performanță — există.

tele-
mai

La Patinoarul „23 August" din 
Capitală au continuat jocurile 
din cadrul turneului bucureștean 
al seriei secunde a Diviziei A de 
hochei. S-au consumat partidele 
din etapa a 2-a:

IMASA SF. GHEORGHE — ME
TALUL RAD Auri 7—2 (2—1,
2—1, 3—0). Au. marcat: Șandor 4, 
Eross, Mihăescu și Herghelegiu, 
respectiv Halus și Coca.

TIRNAVA ODORHEI — PRO
GRESUL MIERCUREA CIUC 10—8 
(3—3, 3—4, 4—1) I Un meci de 
mare luptă, foarte frumos dato
rită ambiției cu care au jucat 
ambele echipe, victoria revenind

formației mai 
și mai omoge 
Laszlo 3, Baye 
Lajos, Ban, i 
Kemeneși, Solo 
kt, Peter și Pe

AVINTUL « 
SPORTUL STl 
11—3 (4—0, 4—2 
Csata 3, An di 
Sandor, Benec 
Gydrgypal. resi

Programul dt 
IMASA — Pro 
Metalul — Avln 
tul studențesc

C.F.R., iar la Otelul 
la Liceul industrial

ar fi. în mare, po- 
județuluî In aria de 

de

materială 
chiar de 

,___ _ Am a-
flat, de asemenea, că preocupă
rile dascălilor pentru instruirea 
tinerilor schiori sint demne de 
a fi subliniate.

La observația noastră că, to
tuși, județul Caraț-Severin este 
dator în aria performanței, ni 
s-a spus că, In scurtă vreme, 
vor apare și rezultatele scon
tate. Președintele C.J.E.F.S., 
Dumitru Bumbeș, ne-a asigurat 
că în următoarele 2—3 sezoane 
se va vorbi laudativ despre 
Monica Achim și Adrian Mincic 
la schi alpin, despre Doru Pes- 
cher, Claudiu Cracovschi, Alim- 
piu Lințu, Mihai Hamagea și 
alții la schi-fond.

Acesta va ff al treilea sezon 
de cînd la Reșița funcționează 
un patinoar artificial descoperit. 
Antrenoarea de patinaj artistic 
Margareta Droc muncește 
pasiune. în perioada din ur
mă, 1300 de copii reșițeni 
deprins tainele lunecării 
gheață. Dintre cei 24 de mem
bri ai secției de patinaj artis
tic, 5—6 vor fi angrenați, încă 
din acest an. în concursurile 
importante prevăzute în calen
darul competițional.

Este mult, este puțin ? Greu 
de apreciat la această oră. Sîn- 
tem convinși, însă, din cele 
constatate, după modul cum 
sînt privite sporturile de lamă, 
că in scurtă vreme schiorii din 
județul Caraș-Severin vor re
veni printre performeri.

Profesori de educație fizică și sport, antre 
sportivi, sportivi fruntași I

Activiști sportivi ai consiliilor de educație 
județene, municipale șl orășenești, din clubu 
sportive I

Iubitori ai sportului I
DORIȚI să fiți la curent țu ultimele nouți 

tarea științifieă în domeniul sportului mondial ' 
DORIȚI să vă informați asupra noilor meto 

ce de ridicare a măiestriei sportive ?
DORIȚI să cunoașteți evoluția teoriei și pri 

ției fizice și sportului la nivelul copiilor, școl 
rilor, pe plan internațional ?

Adresați-vă de urgență CENTRULUI DE 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT ( 
37—39, cod 73403, București, tel. 21.55.13 sau 
care vă poate pune Ia dispoziție un set de 40 
de informare și documentare sportivă : „Spor; 
mantă", „Buletin informativ", „Sportul la copii 
„Educația fizică în școală", „Atletism", „Fotb 
canoe", „Canotaj, „Handbal", „Lupte" și „Spor

/LD'llNHÎRHll DL STAT LOIO PRONOSPORT
cu

au 
pe

PRONOSTICURI...

Pentru partlcipanții la ultimul 
concurs Pronosport din acest an, 
care va avea loc duminică 19 
decembrie, redăm — ca sursă 
suplimentară de inspirație — 
pronosticurile făcute de 
Gheorghiu, regizor artistic 
Circul de Stat din București, 
mare admirator al fotbalului 
taiian :

I. Avellino — Roma 1, X ; 
Cagliari — Sampdorla X ; III. 
Catanzaro — Udinese X. 2 ; IV. 
Florentina — Napoli X ; V. Genoa 
— Pisa 1, X ; VI. Inter — Juven
tus 1, X, 2 ; VII. Torino — Asco- 
ii i ; VIII. Verona — Cesena 1 ; 
IX. Bologna — Catania X ; X. 
Foggia — Atalanta 1, X ; XI. La-

Mircea 
la 

un 
1-

II.

zio — Milan 1 ; 
Varese 1 ; Xin. 
X.
• Tragerea ol 

preș de- astăzi, 15 
se desfășoară înc 
15,45 în sala clubt 
greșul din 
covlcl nr. 
toare vor 
viziune șl

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT DI 
BRIE 1982. Cat. S 
1 variantă 100% a 
variante 25% a 1 
(12 rezultate): 26 
1.594 lei șl 638 
J98 lei; Cat. 3 (1! 
variante 100% a 
variante 25% a 52

Bucur< 
42 ; n> 
fi tra> 
radio



undei a 
pionatului 
șah care 

aț' a con- 
lă, victo- 
ara Sma- 
plini 16 
3) în fața 
ale Ger- 
iținătoarea 
cu albele) 

pierdut 
iul și, bi- 
1 general, 
erii a fost 
aulte par-

— Oltez- 
ajtcr 0—1, 
0—1, Ște- 

-1. Doar 
întîlnirile 

Pogorevici 
maestră a 
ioase difi- 

cu o ega- 
tenției ad- 
a observat 
iziției (net

cîștigd'tă 
rezulCate 
prima i 
Ganț 1—0, 
nu ‘/2—‘A. 
duce B’oicu 
Ftfgorcvici

i pentru ea). Și două 
: din întreruptele în 
rundă : lîaumstark —

Stefanov — Ollea- 
în. clasament con- 
cu 2 p, urmată de 

șf KantOr 1 Va P-

masculină, de laîn finala
București, „ploaie de remize". 
Rezultatul de egalitate a fost 
înregistrat în toate partidele 
întrerupte, reluate marți dimi
neață: Ciocâltea — Ardeleana, 
Nicolaide — Kertesz, Foișor — 
Tonescu, Ghindă — GrQnberg 
și Gheorghiu — Stefanov. Să 
sperăm că lupta se va anima 
în întrecerea oelor mai buni 
șahiști ai țării...

Aseară, în runda a 3-a, s-au 
înregistrat rezultatele : Ștefa- 
nov — Ghițescu 1—0, Griinberg
— Ciolac 1—0, partidele Pavlov
— Oltean, Stoica — Gheorghiu 
șl lonescu—Ghindă s-au înche
iat remiză, iar celelalte s-au 
Întrerupt.

)ivi/iii „V* de baschet masculin

1-6“ Șl „7-12“

! jmăiaica întreceriifiivlHcnarclci

trebuieI 8 9 0 34-12

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dinamo București se află la

te la cam- 
e baschet 
i, de miine 
îala sportu- 
taselea tur- 
ruia vor fi 
alorice 1—6 

cărora va 
ia, în luna 
irarhie a e- 
il de stabi- 
<chis ca u- 
izâ să pro- 
părțile-che- 

ui, mai 
privește 
/alorice. 
ugurală, 
: de la

cu 
al-

vor 
ora

— Farul 
75—82), Di- 
Pol itehni ca 

<99—72); de 
Balanța Si- 

laia Mare

i 2-a)

UREȘTEAN
.linate tactic 
Ău înscris: 
Deszi, Csergo, 
:tiv Cociș 2,
Szentes, Csl-

tRGHENI -T 
fESC A.S.E.
1. Au marcat:
2, Gyorgy 2,

Gergely 
v Neagu 3.
.1 : ora 11 :
ul; ora 14,30: 
ora 17: Spor- 

E. — Tîrnava.

11
(72—63),
București
(63—84), Politehnica C.S.Ș. 
nirea Iași — 
C.S.Ș. Viitorul 
(65—67), Steaua 
radea (103—60).

Clasamentul înaintea acestor 
jocuri: 1. Steaua 36 p, 2. Di
namo Buc. 34 p, 3. Farul 29 
p, 4. Rapid 29 p, 5. I.C.E.D. 29 
p, 6. C.S.U. Sibiu 27 p, 7. „U“ 
Cluj-Napoca 25 p, 8. Dinamo 
Oradea 
Iași 24 
C.S.U.
tehnica

0 Rezultate din--Divizia 
de tineret : masculin : Politeh
nica Timișoara — Automatica 
Alexandria 87—80 (33—31), Auto
matica Alexandria — Urbis Bucu
rești 81—68 (38—30), Jiul Știința
Petroșani — Electrica Fienl 84— 
75 (43—42), Academia militară
Mecanica fină București — C.S.U. 
Oțelul Galați 93—69 (41—31), Car- 
jpățl grup 8 București — Comer
țul Lie. ,,Bolyai" Tg. Mureș 104— 
31 (41—19) ; feminin : Chimistul
C.S.Ș. Rm. Vilcea — C.S.Ș. Vii
torul „U“ II Cluj-Napoca 92—67 
(44—33), C.S.Ș. ,U“ II Cluj-Na
poca — 1CEMENERG București 
78—93 (44—49), Carpați C.S.Ș. Sf. 
Gheorgre — C.S.Ș. 1 Alfa Oradea 

‘81—56 • (39—24), C.S.Ș. 2 Politeh
nica II București — Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare 75—72- (41—39), ICE- 
MENERG — C.S.Ș. Unirea Voința 
Iași 63—45 (39—25), Chimistul
C.S.Ș. Rm. Vîlcea — Voința Tg. 
Mureș 70—66 (29—21), C.S.Ș. Tex
tila Gheorgheni — C.S.Ș. „U“ II 
Cluj-Napoca 87—90 (28—50). (Co
respondenți : Șt. Vida, Al. Nour, 
C. Albu, O. Guțu, N. Tokacek, 
S Băloi, El. Dumitru, C. Mal- 
nași).

I.C.E.D.
— Rapid

c.s.ș.

•i, medici

ri și sport 
ți asociații

din cerce

ii mijloa-

ticii educa- 
■ilor, junio

?ERCETARI 
d. Muncii 

20.70.40/74), 
le publicații 

de perfor- 
și juniori", 

al°, „Caiac- 
t de masă".

IWORMUIA
XII. Palermo — 
Perugia — Bari

,.auită Pronoex- 
decembrie 1982, 

epînd de la ora 
Hui sportiv Pro- 
*ști, str. dr. Stai- 
umerele cîștlgă- 
ismise la tele- 
In cursul serii.
CONCURSULUI 

N 12 DECEM- 
(13 rezultate): 
39.419 lei și 21 

.853 lei; Cat. 2 
variance 100% a 
/ariante 25% a 
; rezultate): 365 
208 lei șl 7.073
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24 p, 9. Politehnica 
p, 10. IMUAS 24 p, 11. 
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sfîr- 
șitul turului de campionat intr-o si
tuație unică în fotbalul românesc : 
nu a pierdut nici un meci vreme de 
17 etape I Performanță rară și in 
fotbalul. internațional, performanță 
remarcabilă și remarcată — oral și 
în scris - de toți specialiștii. Cu toa
te acestea, Dinamo reușește la sfîr- 
șitul sezonului și „performanța" — 
destul de rară și ea — de a... nu 
se clasa pe locul I, deși în toate 
cele 17 partide jucate nu a părăsit 
vreodată terenul învinsă. Paradoxul 
este, totuși, doar aparent. Nu e su
ficient să nu pierzi pentru a urca in 
vîrful unui clasament, trebuie să ci 
o sumă de puncte mei mare decît 
ceilalți competitori.
învinsă, dor In care ai făcut, de pil
dă, doar 10 partide egale 
numai 10 puncte, in timp 
chipă care a pierdut, să
partide, dar a cîștigat alte
puncte și se clasifică mai 
analogie, putem aminti cazul 
mitului șahist sovietic Petrosian. Tip
de șahist «nvincibil... Pierdea și
pierde foarte-foarte rar. Fiind însă 
un mare specialist aJ remizei (poate 
cel mai mare din eșichierul mondial), 
Petrosian a terminat multe concursuri 
neînvins, dosind u-se Insă adeseori 
doar pe locul 2 sau 3 sau chior 4.

Comparand situațiile în clasament 
ale dinomoviștilor și ale studenților 
bucureșteni, de-a lungul turului de 
campionat, constatăm că Dinamo a 
fost de 8 ori lider, Sportul studen
țesc d^ 7 ori, „jumătatea de lungi
me" cîștigată în final de echipa lui 
Sandu Mircea fiind urmarea faptulbî 
că „Sportul" a învins de 11 
egaluri) în timp ce Dinamo 
de 8 ori (9 egaluri).

Deși toată anaNza de 
putea părea circumscrisă 
curiozități, opinia noastră 
exprimă două realități de fond ale 
actua'ei campioane ,,en titre". Prima: 
Dinamo și-a concentrat in bună mă
sură atenția asupra problemei do a 
nu primi sau a primi cit mai puține 
goluri, luîndu-și, de regulă, măsuri 
de consolidare a defensivei. A doua: 
în toamna trecută, cu precădere, 
blocul defensiv a fost mai sigur, mai 
exact, MAI BUN decît cel ofensiv.

Judecind compartimentele echipei, 
rw“ se pare evident faptul că apăra
rea imediată a fost punctul forte al 
dinamoviștilor. Astfel, deși nu a avut 
constanța remarcabilă arătată în pre
cedenta ediție de campionat, cînd 
a fost omul nr. 1 al campionilor, 
portarul Moraru a dat din nou multă 
încredere întregii echipe, avînd la 
activ clteva meciuri pe care „le-a 
scos singur". Combativă, puternică, 
foarte greu de trecut, linia de fun
dași. Ion Marin, Înainte vreme re
zerva „bună la toate", a ajuns un 
om de bază al echipei, grație anga
jării și dăruirii sale. Este cel mai 
luptător jucător din lotul dinamovist 
(uneori chiar prea... luptător). Dinu 
a rămas Dinu + ceva. Tip de jucă
tor din profilul „careului -de la Wa
terloo", în care garda moare, dar 
nu se predă, Dl'nu „se bate" și azi 

ca pe vremea cînd era un copilandru 
abia venit de la Tîrgoviște ca să-și 
cîștige în Capitală galoanele de in
ternațional. Taie primul valul atacu
rilor adverse, se ridică la luptă după 
orice șoc care eventual l-a culcat, 
NU SE LASĂ orice ar fi I Ceea ce 
are azi In plus cel mal vechi . inter
național dinamovist este înțelepciunea 
anilor - care se vede în joc I 
știința fotbalului în evoluția tactică 
o Iui Dinu, evoluție care își pune

SUPORTERI SI. a

10 meciuri ne-

înseamnă 
ce o e- 
zlcem, 4 
6 are 12 
sus. Prin 

renu-

orl (4 
numai

mal 
unei 
este

sus ar 
simple 
că ea

amprenta asupra evoluției întregii e- 
chipd. Al. Nicolae înseamnă prezen
tul și viitorul echipei Dinomo. Este o 
achiziție foarte importantă a clubu
lui din Șos. Ștefan cel Mare. Cu 
adevărat atletic, Al. Nicolae este 
excelent în lupta directă, de aproa
pe, cu orice adversar, ca și în jo
cul aerian și la intercepție. Asimilat 
progresiv de echipă, fostul și îndrăz
nim să spunem viitorul internațional 
Nicolae reprezintă. în perspectivă, 
una din garanții'e cele mai sigure 
ale campionilor. Jucător cu mari po
sibilități, fundașul stînga Stredie 
face, de obicei, o Impresie mai pu 
temică pe latura ofensivă a jocului 
său, cînd urcă în atac impetuos, 
„semănînd" nu o dată cu un înain
taș de meserie. Partea lui moi slabă, 
acroșajul.

De la linia de mijloc în sus 
problemele...

Conducătorul de joc Mulțescu 
un final senzațional în ediția
’82, cînd a înclinat mult balanța pe 
care se afla titlul pentru Dinomo — 
a evoluat în toamna trecută foarte 
Inegal. In formă bună pînă la me
ciul cu... Dukla Pragc de la Bucu
rești, Mulțescu a dispărut multă vre
me din joc, prezența sa fizică (a 
evoluat în toate cele 17 partide ale 
turuloi) avînd nu o dată un foarte 
palid corespondent fotbalistic. Deși 
este și unul din oamenii de gol ai 
echipei, un șuteur de temut,
Mulțescu Înscris semnificativ

acasă : 15 (a pierdut un . .......____
obținute în deplasare : 10 (două cu F.C.M.

Tg. Mureș, F. C. Olt, Corvinul,

punct cu Sportul© Puncte realizate 
studențesc) ; puncte 
Brașov, cîte unul .cu A.S.A. Tg. Mureș, F. 
Steaua, Jiul, Chimia Rm. Vilcea, Universitatea Craiova și F.C. 
Constanța).

0 Golgeterii echipei : Augustin 7 goluri, D. Georgescu și Tor- 
dache — cite 5, Văetuș 4, Dragnea și Orac — cile 3, Mulțescu, 
Țălnar și Al. Nicolae — cîte 2, Custov 1.

© Jucători folosiți : 19 (L_ Marin, Mulțescu și Tordache — 
‘ ~ -1-7 — cîte 16, Moraru, 

cîte 15, Dinu, Dragnea și Orac
Moldovan 5,

Al. Nl-

încep

— cu 
1981—

cîte 17 meciuri, Stredie și Custov 
colae, Augustin și Văetuș
—- cîte 14, Țălnar 10, D. Georgescu 6, 
nesseu 4, Eftimescu 3. Sertov 2, Mărginean

0 Cartonașe galbene : 13 — 7 '
Marin și lordache —- cîte 3.

® Cartonașe roșii : nici unul.
® A beneficiat de două lovituri

(D. Georgescu) ; una ratată (D. 
țioriată cu nici un penalty.
• A expediat 288 de șuturi (178 acasă — 110 în deplasare), 

dintre care 140 pe spațiul porții (82 acasă — 58 în deplasare).dintre care 140 pe spațiul porții

prezintă adeseori ultima speranță, 
„tancul" care trece prin zid și răs
toarnă jocul în favoarea dinamoviști- 
lor. Aceasta ar fi „fișa* internațio
nalului Augustin, o fișă pe care mij
locașul dinamovist nu și-a onorat-o 
Insă la nivelul posibilităților In 
toamna care a trecut Custov a avut 
un început de campionat „de maes
tru", jucînd excelent, jucînd moi bi
ne decît oricînd în cariera sa. Acci
dentările și o refacere insuficientă 
l-ou coborît însă pe acest mijlocaș 
care mai are — se vede — multe de 
spus în fotbalul nostru în zona Iul

Augustin, 
stilu-i

„buldozerul" dinamoviștilor, pătrunde irezistibil, In 
caracteristic, spre poarta băcăuanului Ursache 

Foto : D. NEAGU
sa — doar 2 goluri 
a campionatului. De

pentru evoluția 
în prima parte 
la el se așteaptă mult mai mult In 
retur, pentru că Mulțescu este cu a- 
devărat tipul fotbalistului român 
care • „le are pe toate", fiind 
extrem de dotat, un tehnician și un 
tactician de clasă. Dragnea d evoluat 
bine doar în finalul turului, cînd a 
apărut drept unul dintre cei 
proaspeți jucători ai 
gustin a făcut (ca și 
pas înapoi în toamna 
geter al echipei (cu 
scrise), puternicul mijlocaș dinamo
vist este, poate, tipul cel moi repre
zentativ de „buldozer" din divizia 
noastră națională. Cînd nimeni nu 
mai poate face nimic, Augustin re-

SUPORTERI

Stă-

jucători

de la 11 
Georgescu) ;

m .: una transformată 
nu a fost sanc-

el un lider 
în absența liderului de ani și 
care a fost __ :
Dudu Georgescu. Cit a fost valid. 
Dudu a înscris 5 goluri, dar in a- 
fara eficienței sale la poartă „gheata 
de aur" a fotbalului nostru a rezol
vat, cînd a jucat, cel puțin două 
probleme. 1') Jocul ofensiv al dina- 
moviștiîor era 
era croit 
atac gvînd cel mai mult în țara noas
tră știința golului. 2) Orice echipă 
adversă se mobiliza special pentru el 
și organiza în mod aparte anihila
rea lui Dudu Georgescu, coechipierii 
săi avînd spații mai. largi și posibi
lități mai bune de joc. Fără Dudu 
în echipă (așa criticat cum a fost 
el, nemeritat cel mai adesea), îna
intarea lui Dinomo s-a prezentat fă
ră... tun, numai cu flinte... Nu în- 
tîmplător, mij'ocașii sînt la Dinamo 
cei mai periculoși ! Este foarte greu, 

seama, să „inventezi" 
Intr-o lună sau chiar 
nou Dudu Georgescu, 
găsirii unui alt vîrf 

acută pentru Dinamo, 
și evidentul motiv că 
să ajungă o echipă

de atac de perspectivă, 
, ani 

(și poate va mai fi)

„focalizat pe Dudu". 
„pentru Dudu’, virful de

mai 
Au-echipei.

Mulțescu) un 
trecuta. Gol- 
7 goluri în-

„una caldă, 
re spune șl 
șut fabulos, 
meciuri cit 
gol 111

Ajungind
ajungem, de fapt, la problema cea 
mai nevralgica a echipei. Deși au 
promis — pe rînd — consacrarea, 
Țălnar, Orac și Vâetuș au avut prea 
deseori „dispariții totale" din joc. 
Orac și în mai mică măsură Țălnar 
au „reapărută. la sfîrșiLul turului, dar 
ou au evoluat la niv&lul pretențiilor 
Iubitorilor de fotbal. Aproape nebă
gat în seamă, lordache „a apărut" 
(neașteptat) la un moment dat în 
prim-plan, șutu- său foarte periculos, 
simțul porții și o îndemînare pe care 
la început nu l-o bănuiești fâcînd din

una rece". Un semn ca- 
el ceva : posesor al unui 

Custov a marcat în 16 
a jucat doar un singur

kj atacanții-specializcți,

oricine își dă 
peste noapte, 
într-un an un 
dar problema 
de clasă, este 
pentru simplul 
Dinamo vrea 
cu certă și apreciată competitivitate 
internațională. Or, nu se cunoaște, 
pînă acum, vreo echipă mare fără 
să aibă măcar un vîrf de atac de 
ridicată valoare. Lucrînd cu mult rea
lism și discernămînt cu valorile — 
cîte sînt ele azi — din propria gră
dină, secția de fotbal dinamovistă 
(o secție puternică) a făcut, credem, 
cam tot 2? se putea face. Implan
tarea lui Moraru și a lui Nicolae a 
sporit mult forța unei echipe care 
și-a confecționat jocul pe datele sale 
de lot, dar marea problemă a acestei 
fruntașe a fotbalului nostru (repre
zentantă a .unui club fanion ol spor
tului românesc) rămîn atacanții de 
valoare, cei care, în trecut, au făcut 
renumele Iul Dinomo. Gîndiți-vă, de 
pildă, la Ozon, Ene~ I, Suru, Va si le 
Anghel, Nicușor. Pîrcă'ab, Ene îl. 
DumHroche, Lucescu... Și comparați-i 
Cu atacanții de astăzi ai campioanei 
noastre...

Marius POPESCU

BULETINUL TEHNIC
„ARBITRUL"

în numeroase ocazii 
nostru a combătut cu 
manifestările 
unor 
citind 
vente 
tora. 
nuă insă să se producă aseme
nea manifestări. Iată, de pil
dă, duminica trecută, in mult 
așteptatul cuplaj bucureștean, 
găzduit de sala Olimpia, au e- 
xistat numeroase momente in 
care „suporterii"... și-au dat 
în petic. Despre ce este vor
ba : la sfirșitul meciului femi
nin Calculatorul — Flacăra ro
șie, cea mai mare parte a pu
blicului aplauda victoria, 
te nesperată, a favoritei 
echipa Calculatorul. Din 
cate, suporterii celeilalte 
pe fluierau și huiduiau ; 
s-au repezit la arbitri și 
masa oficială, proferind injurii 
dintre cele mai grosolane. $i 
poate că 
mat mai 
cate (din

ziarul 
tărie 

alereprobabile 
„suporteri41, soli- 
ferme și consec- 
curmarea aces-

Chintă nu 
insuși. Ni 
pasivitatea

s-a putut 
s-a părut 

persona-
așa-ziși
măsuri
pentru 

în sălile de volei eonii-

trenor S. 
stăpini el 
nefirească 
lului de ordine și chiar a an
trenorului federal V. Pavel, 
prezent In sală. Dar ce organe 
de ordine lint acelea care au 
permis, la meciul următor —

La Baia Mare, final în
cins in partida Explorări — 
Dinamo; jucători eliminați 
pentru proteste și injurii; ar
bitraj slab, care a influențat 
rezultatul — toate acestea fiind 
probleme pentru comisiile de 
specialitate ale F.R Volei. Du-

poa- 
sale, 
pă- 

echi- 
apoi 

la

spiritele s-ar fi cal- 
repede, dar din pă- 
nou !), apreciatul an-

Calculatorul — Tractorul (m) 
— unui grup de 4—5 inși fi
guri grotești ?i arhicunoscute 
care se intitulează „suporteri" 
ai Calculatorului, >d adreseze 
cele mai triviale expresii bra
șovenilor, in auzul întregii a- 
sistențe, cu multe 
»i copii de fată ? Cei 
nați aveau obligația 
tară să intervină, iar 
D. Dobrescu trebuia să 
că pur și simplu meciul fi 
ceară evacuarea din 
huliganilor.

spectatoare 
mențio- 
elemen- 
arbitrul 
opreas

că
asală

CLASAMENTE
FEMININ

DINAMO 
C.S.M. Sibiu 
FI. roșie Buc. 
Farul C-ța 
Chimpex C-ța 
Maratcx B.M. 
Penicilina Iași 
Știința Bacău 
C.S.U. Oțelul

10. Calculatorul
11. „U- CluJ-Nap.
12. Rapid Buc.

LA ZI ÎN DIVIZIA „A“

pă cum ți încercarea unor „iu- 
ddrîmfl, 
arbitrul

porteri" locali de a-l 
cu scaun cu tot. pe 
principal O. Manitiu. Ce pă
rere au educatorii locali?

Nu putem încheia aceste no-

tafii fără a menționa un fapt 
pozitiv la Galați, la meciul fe
minin C.S.U. Oțelul — Farul, 
într-un moment în care în tri
bune se întrezăreau semnele 
unor manifestări necuviincioase 
la adresa sportivelor oaspete. 
De la microfonul crainicului 
Telemac Siriopol a luat atitu
dine, arătlnd, printre altele, 
ce merite are Maria Enache 
(una dintre „țintele" urmărite) 
bl voleiul românesc și a invi
tat pe toată lumea la o atitu
dine decentă. Și așa a fost în 
continuare, la Galati, deși gaz* 
dele pierdeau meciul.

Iată manifestări care tre
buie să dea de gindit orga
nizatorilor de competiții volei- 
balistice, educatorilor, dar și 
suporterilor.

Mihail VESA

A apărut un nou număr (3/ 
1982) al 
bitrul". 
„Greșeli 
săvîrșite în returul campiona
tului trecut" de George N. 
Gherghe; „Interpretarea uni
formă a regulilor de joc — 
călăuza permanentă a activi
tății arbitrului de fotbal" de 
Gheorghe Limona; „Arbitri de 
linie, plasament, semnalizări” 
de Chevorc Ghcmigean; „Gre
șeli și incorectitudini ia execu
tarea loviturii de pedeapsă” 
de Constantin Dinulescu; „As
pecte de la Campionatul Mon
dial Spania — 1982“ de Nico
lae Rainea. Buletinul mai cu
prinde rubricile 
tehnice”, „Cursuri 
naie”, „Din publicațiile stră
ine”, precum și lista arbitrilor 
în loturile A, 13 șl C în urma 
concursurilor din acest an.

buletinului tehnic „Ar- 
Spicuim din cuprins : 
frecvente de arbitraj

„Precizări 
internațio-

REZULTATE iN DIVIZIA „B" PE MICUL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MASCULIN
14 14 0 42: 8 28 1. DINAMO 9 9 0 27: 4 18
14 11 3 35:17 25 2. Silvania Șimlcu 963 20:14 15
14 8 6 29:22 22 3. Calculatorul 954 20:17 14
13 8 5 29:20 21 4. C.S.U. Alumina 954 17:18 14
13 7 6 23:22 20 5. Steaua 853 19:14 13
14. 8 25:29 20 6. Explorări B.M. 945 20:18 13
14 C 8 24:28 20 7. Motorul B.M. 9 4 5 15:19 13
14 4 8 25:30 20 8. C.S.M.U. Suceava 9 4 5 14:20 13
14 8 8 23:29 20 9. Univ. Craiova 844 17:12 12
14 S 9 22:32 19 10. Tractorul Bv. 934 14:21 12
14 s 9 22:33 19 11. C.S.U. Oțelul Gl. 9 2 7 13:25 11
12 8 12 7:34 12 12. Carpați Rm. VI. 927 11:25 11

ECRANRelonul3—1,Spartacus Brăila
Săyinești — Prahova IPG Ploiești 
3—0, Viitorul Bacău — PECO 
Ploiești 3—0, Tractorul II Brașov 
— I.O.R. București 0—3 ; seria 
a Il-a : Rapid București — Elec
tra București 3—0, SARO Tîrgo
viște — Metalul Hunedoara 3—2, 
Vulcan București — Steaua II 
București 3—1, Delta Tulcea — 
I.C..M. ---------------- " “
III-a :
Orașul 
A.S.A. 
A.S.A.
Iulla ■
lltehniea Timișoara
Napoca 3—0. (Corespondenți : N. 
Mateescu, Gh. I.azăr, O. Guțu, 
Tr. Enache, N. Teodoreseu, 
Crețu, P. LSrincz, I, lancu, 
Szabo. C. Gruia P. Comșa,

S-a încheiat turul campionate
lor diviziei secunde de volei. 
Iată rezultatele :

FEMININ, seria I : Confecția
București — Universitatea IEFS 
București 0—3, Penicilina II Iași
— Prahova IPG Ploiești 3—0, Vo
ința București — I.T. București 
3—0, Zimbrul Suceava — Ceahlă
ul Piatra Neamț 2—3 ; seria a 
Il-a : Braiconf Brăila — Chimia 
Tr. Măgurele 3—2, Spartac Bucu
rești — Flacăra roșie II Bucu
rești 1—3, Universitatea Craiova
— Dacia Pitești 3—0, Chimpex II 
Constanța — Chimia Rm. Vîlcea 
0—3 ; seria a IlI-a : Universita
tea Timișoara — Armătura 
lău 3—0, Metalotehniea Tg. 
reș — Explormin Caransebeș 
Textila CLsnădie — A.S.S.U. 
iova 3—2, Olimpia Oradea 
G.I.G.O.L. Brașov 3—0. MASCU
LIN, seria I : A.S.A. Buzău — Domuța, I. Sirban)

Za- 
Mu- 
0—3, 
Gra

Caransebeș 3—0, seria a 
Voința Zalău — Oțelul 
Dr. Petru Groza 3—0, 

Electromureș Tg. Mureș — 
Sibiu 3—0, Voința Alba 

- Voința Beiuș 2—3, Po- 
„U- Cluj-

C. 
A.
I.

SÎMBATA 18 DECEM
BRIE. în cuprinsul emisiu
nii „La sfîrșit de săptă mi
nă": Retrospectiva campio
natului mondial de fotbal 
— Spania ’82 (partea 1), e- 
misiune realizată și comen
tată de Cristian Țopescu.

DUMINICĂ 
BRIE, ora 17,30: 
masculin. 
România 
rectă de 
mentator 
Naum); 
mul II): ... 
misiune de Dumitru Tănă- 
sescu.

19 DECEM- 
Handbal 

R.D. Germană — 
(transmisiune di- 
la Schwerin; co- 

— Hristache 
ora 19,30 (progra- 

.,Telerama“ — e-



ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
LA STARTUL „TROFEULUI R. D. GERMANE"

SCHWERIN, 14 (prin tele
fon). Handbaliștii noștri în
cheie sezonul internațional al 
anului 1982 participind la 
diționala 
„Trofeul 
gramate 
(15—19 
sînt găzduite ' de sala sportu
rilor din Schwerin.

La turneu participă repre
zentativele României, Ungariei, 
Suediei, Islandei și R.D. Ger
mane, formațiile „A“ și „B“. 
Pentru această competiție, an
trenorii Nicolae Nedef și Las- 
căr Pană au 
torii jucători: 
nu. Alexandru 
zar Drăgăniță, 
ce,

întrecere dotată
R.D. Germane", 

de-a lungul a 5 
decembrie),

tra- 
cu 

Pro- 
zile 

disputele

apelat la urmă- 
Nicolae Muntea- 
Buligan — Ce- 
Dumilru Berbe- 

Marian Dumitru, 
Roșea, Mircea Bedivan,

Voinea, Vasile Stingă, Do- 
Porumb, Vasile Oprea, lo- 
Boroș, Liviu Jianu și Mi- 
Mironiuc. Cei 14 jucători 

sosit în... rate la Schwerin,

Tudor 
Mari-

cel
ru
sif
hai
au
steliștii venind de la Belgrad, 
iar băimărenii ceva mai tirziu,

de la București. Este, desigur, 
urmarea faptului că cele două 
formații au susținut duminică 
partidele retur din cadrul cu
pelor europene (Steaua la Sa- 
bac, Minaur la Baia 
doar Dinamo evoluînd 
la București.

Desigur, tot cupele 
influențează și starea de spi
rit a jucătorilor. Steliștii, care 
au ratat la... potou calificarea, 
și — mai ales — băimărenii, 
învinși în fieful lor de Empor 
Roetok, sînt marcați de nere
ușite. Este nevoie atît de re
dresarea lor morală, 
revenirea la potențialul 
cit și de 
țe bune 
pregătiri 
pice de 
va fi, desigur, ușor, atît pen

Mare), 
sîmbătâ

europene

pentru 
real, 

crearea unei ambian- 
în viitoarea etapă de 
pentru Jocurile Olim- 
la Los Angeles. Nu

tru starea precara în care se 
află jucătorii (mulți dintre ei 
și fizic marcați. fie din acci
dentări mai vechi, fie din al
tele recente), cit și pentru că 
vor întîlni unii adversari deo
sebit de puternici (R.D. Ger
mană, Ungaria, chiar Suedia). 
Să sperăm însă că vor avea 
tăria morală tocmai în acest 
ultim examen al anului.

Programul 
României la 
Germane" 
miercuri 
Germană
ria; vineri, 
tă, cu Islanda și duminică — 
cu R.D. Germană, meci pro
gramat să însemne, de fapt, 
finala acestui tradițional tur
neu.

reprezentativei 
„Trofeul R. D. 

este următorul: 
(n.r. astăzi) cu R.D. 
„B“; joi, cu Unga- 

cu Suedia; șîmbă-

Hristcche NAUM

DUPĂ „TROFEUL CARPA ȚI" LA ÎNOT
(Urmare din pag 1)

Meciurile de hochei Franfa România

GAZDELE VICTORIOASE IN PRIMUL MECI

'ECHIPE ROMÂNEȘTI DE RUGBY 
IN ITALIA Șl ANGLIA
R.C. Sportul studențesc va 

susține între 16 și 26 decem
brie trei întîlniri q_u puternice 
echipe italiene din Messina, 
Catania și Roma. Din lotul 
care a făcut deplasarea, sub 
conducerea prof. dr. ing. Gh. 
Ilie, președintele lui Rugby 
club. Sportul studențesc și a 
prof. Nicolae Pădureanu, fac 
parte, printre alții, frații Hari- 
ton, frații Atanasiu, Paraschi- 
vescu, Cojocaru, Gurămare.

• Sîntem în măsură să pre
cizăm și datele apropiatului 
turneu al echipei R.C. Grivița 
Roșie în Anglia (8—19 ianua
rie) : cu R.C. Thurrock (10 ia
nuarie), cu Gravesend (13), cu 
Selecționata cluburilor din 
Kent (16) și cu Selecționata 
Kent-est (18). In felul acesta, 
clubul bucureștean continuă 
frumoasa tradiție a unor anu
ale întîlniri româno-engleze.

ACTUALITATEA ȘUIISTÂ
• MOSCOVA, 14 (Agerpres). — 

în turneu) internațional de șah 
de la Soci, „Memorialul Clgo- 
rin“, după 6 runde se menține 
lider fostul campion mondial 
Mlhail Tal cu 4.5 puncte, urmat 
de Dvolris 4 puncte, Romanlsln
3.5 puncte. Nikolicl și Speelann 
3 puncte (1). In runda a 6-a Tal 
a .remizat cu Averkin. Tot după 
șase runde in turneul feminin 
conduce Elena Ahmîlovskala
4.5 puncte (1), secundată de 
lehfna 4 puncte.
• La Talin, in campionatul u- 

nional feminin de șah după run
da a 5-a lideră este tn continua
re Nina Gurlell cu 3,5 puncte, 
urmată de Anșamurova 3 puncte 
(l). Ioseliani 3 puncte etc.

cu 
A-

în luna decembrie, la finele 
primului ciclu de pregătire al 
viitorului sezon, este acela de 
a prilejui candidaților la me
daliile ce se oferă la „europe
nele" înotului juvenil un prim 
test de verificare.

Cum au trecut reprezentan
ții noștri acest prim examen? 
Doi sportivi, ambii din grupa 
antrenată de Gh. Dimeca și P. 
Deac, s-au detașat net. Este 
vorba de Robert Pinter (năs- 

“cut la 6 ianuarie 1968, 1,74 m 
și 62 kg) și Noemi Lung (năs
cută la 16 mai 1968, 1,67 m, 
49 kg), elevi in clasa a IX-a 
a Liceului industrial nr. 2 din 
Baia Mare. Pinter a luat star
tul în jumătate din probele 
individuale șl în trei ștafete, 
stabilind în patru din 
șase curse noi recorduri 
categoriei sale de 
2:01,88 — 200 m liber, 
— 400 m mixt, 60,83 — 
fluture și 4:10,16 — 400 
ber. Cu o capacitate de efort 
sporită, liderul „noului val* 
are frumoase perspective pen
tru cursele de craul și flutu
re. Coechipiera sa Noemi Lung 
a luat startul și în această va
ră la „europenele" juniorilor, 
dar nu s-a clasat decît pe lo
cul 6 la 400 m mixt. Și de a- 
ceastă dată ea s-a aflat in 
preajma graniței celor cinci 
minute în întrecerea tetratlo- 
nului; obținînd o victorie spec
taculoasă în fața deținătoarei 
medaliei continentale de ar
gint, Gabriela Baka. v

Satisfacțiile celor prezenți in 
jurul piscinei au fost sporite 
de salturile spectaculoase înre
gistrate de alțl tineri înotători, 
care au intrat tn vederile se
lecționerilor. Ne-au 
nat 
ca 
(13

Gyongy Millitz (14 ani) 2:54,93 
la 200 m, despre care în vară 
nu se vorbea prea mult. O 
altă brasisță, Cristina Devese- 
leanu (13 ani), de la Liceul 37 
din București, a cîștigat se
cunde prețioase: 1:20,44 — 100 
m șT 2:51,03 — 200 m- Ploieș- 
teanca Iulia Mateescu (12 ani), 
cea mai tinără învingătoare a 
concursului (2:23,82 — 200 m 
spate), băimăreanca
Culică (13 ani), cu 2:24,27 la 
200 m fluture, și
Gherman (de la Liceul 37), cu 
66,96 la 100 m fluture, merită 
toată atenția, deoarece pe ba
za îmbunătățirii tehnicii șl a 
unor noi acumulări (forță, re
zistență), ele sînt capabile de 
progrese substanțiale. Frumoa
se perspective pentru viitoarea 
competiție continentală.

200 
Maricica

Cornelia

Primul 
jocuri 
chei a 
Franța 
gazdă 
tirziu, 
niăres 
torta - 
hocheiștllor 
(1—0, 1—1, 4—3). El au domi
nat finalul tntîlnirii, 
du-se mai combativi. în 
unei formații române, lipsită 
de cîțiva titulari și care, deși

★
COURMAYEUR. Slalomul 

special contînd pentru „Cupa 
mondială" 
schiorului 
Stcnmark 
timpul de 
Pe locurile 
clasat: 
1:42,43 
Mahre 
52,61), 
1:43,36, 
goslavia 
Orlainsky

KOUVOLA. A doua partidă 
dintre reprezentativele de^ ho
chei ale Finlandei 
slovaciei s-a încheiat, luni, cu 
victoria 
4—3 (2—1, 2—0, 0—2). A fost 
revanșa meciului de duminică 
in care învinseseră cehoslova
cii cu 4—1. Același scor: 4—3 
(0—1,' 1—1, 3—1) a fost înre
gistrat și în întîlnirea echipe
lor secunde, victorioasă fiind 
reprezentativa gazdelor. în 
prima dispută, cîștigaseră însă

dintre cele două 
pe care echipa de ho- 
României le susține în 
cu selecționata țării 

s-a disputat luni seara, 
pe patinoarul din 
șl s-a încheiat cu 

-« surprinzătoare - 
francezi :

As- 
vic- 

a 
8—4

arătîn- 
fata

a prilejuit victoria 
suedez Ingemar 

care a înregistrat 
1:42,12 (50,87+51,25). 

următoare s-au 
2. Stig Strand (Suedia). 

(50,37+52,06), 3. Phil
(SUA) 1:42,86 (50,25+

4.
5.

1:42,86
Steve Mahre (SUA) 
Bojan Kryzaj (Iu- 
1:43,90, 6. Christian 
(Austria) 1:44,39.

și Ccho-

echipei finlandeze:

cele 
ale 

vîrstă: 
4:53,74 
100 m 
m 11-

ÎN PROGRAMUL C. E. DE AZI

impresio- 
brasistele pregătite de Gl- 
Deac: Andrea Hidegkuti 
ani) 2:49.73 la 200 m Ș>

IRONMAN“. UN NOUn
U.na dintre cele mai 

noi orofesiuni este 
aceea de... supra-om, 
„superman" cum îi 
zic americanii, cei 
căre au meritul de a 
fi inventat-o. Supra
omul, lesne de înțe
les, este deasupra 
noastră, a muritorilor 
de rînd, căci 
totdeauna 
din orice fel 
cercări, care

el lese 
biruitor 
de în- 

mal de 
care mai grele, 
iese învingător 
mal cu surîsul 
buze, afișîndu-șl 
mai mult sau 
puțină ostentațle- 
rul său de super 
superilor I Cum este 
și firesc, această pro
fesiune aduce un — 
oarecare 
lor care 
us venit 
mai mic 
lor care 
pe urma

Șl pentru că nu se 
putea altfel, „super- 
manll* și-au făcut a- 
parițla și tn lumea 
stadioanelor. Nu, nu 
este vorba, așa cum 
norma! ar fi, poate, 
să se creadă, despre 
fotbalistul Pele. ine
galabilul „vrăjitor* al 
balonului, despre a- 
tletul american Bob 
Beamon, autor al în
că senzaționalului re
cord mondial la să
ritura 
despre 
pugilist 
victorii 
tr-o carieră care n-a

cunoscut vreo Infrîn- 
gere, despre 
alțl 
de 
Nu. 
tre 
un 
rat, 
excepție, dar nu 
niște
Așa cum a fost, de-

atiția 
eroi ai sportului, 

ieri șl de astăzi, 
căci fiecare, din- 
aceștla șl toți la 
loo, este adevă- 
nlște sportivi de 

Șl 
supra-oameni !

în programul preliminariilor 
campionatului european (se
niori) figurează azi cîteva par
tide interesante.

Capul de afiș II dețin două 
meciuri : Belgia — Scoția, din 
grupa I (mai fac parte R. D; 
Germană Și Elveția) și Iugo
slavia — Țara Galilor din 
grupa a IV-a (din care mal

TRIBUNA

superio^j-ă pe plan tehnic, nu 
a reușit ' " 
tă : 3—3 
ultimele 
franceză, 
tul jucător profesionist cana, 
dian Jacques Tremblay, a for
țat și a cîștigat.

Golurile au fost 
Garcy 2. Leblond 
Peloffy, respectiv 
lăucă, Gherghișan 
janu. A condus N. 
(Olanda).

■*

decît să egaleze o da- 
— min. 50. Apoi. în 
10 minute, echipa 
antrenată de reputa-

marcate de 
2. Alotto, 

Pisăru, II ă- 
și V. Hu- 

Toemen

*
cehoslovacii tot cu 4—3.

STOCKHOLM. Partida re
vanșă dintre echipele de ho
chei ale Suediei și Uniuni! 
Sovietice s-a terminat la ega
litate: 3—3 (2—0, 0—1, 1—2). 
Au marcat: Silfver, Waltin, 
Ulander, respectiv Bikov, Kru
tov și Malțev. • '

VAL DI SOLE. Formația 
Cehoslovaciei a cîștigat proba 
feminină de ștafetă 3X5 km 
la concursul -desfășurat 
Cele 3 schioare ale 
victorioase1 (Pșsiarova, 
Geriova) au fost cronometrate 
în 47:26,8. Au urmat: 2. Nor
vegia 47:45,1, 3. Finlanda
48:13,1. Kvita Geriova a înre
gistrat cel mai bun timp pe 
5 km — 15:30,2.

VARȘOVIA. In capitala ra- 
loniei a avut loc partida de 
hochei dintre 
Poloniei și o selecționată 
Cehoslovaciei. Gazdele au 
ținut victoria cu scorul 
6—4 (1—2, 3—2, 2—0).

luni, 
echipei 
Baulu,

reprezentativa
a

TEI*. I[•‘TSli

Bulga-
Anglia 

în fața 
timp c« 

Albania și Ir-

fac parte Norvegia și 
ria). în grupa a IlI-a, 
nu va avea probleme 
Luxemburgului, In 
meciul dintre
landa de Nord, din grupa a 
Vî-a, poate fi echilibrat avînd 
tn vedere forța de joc pe teren 
propriu a albanezilor.

VEDETELOR
• Internaționalul vest-ger- 

man Thomas Allofs (F.C. Kai
serslautern) nu este prea cu
minte pe terenul de joc ! în 
actualul sezon (în cele 17 me
ciuri din turul campionatului) 
el a primit nu mal 
cartonașe roșii ! Cu 
vinte Allofs a stat

puțin 
alte 
mai

de 4 
cu

muli

25 
în 

1979

„SUPERMAN"
,,ironman“-ilor, adică 
al „oamenilor de 
fler*, o competiție 
despre care ziarul 
parizian l’Equlpe
sorla : „Joc de circ 
sau competiție spor
tivă 7 Trlatlonul în
cepe și se termină cu 
această întrebare. 
Cind performanța,

— venit ce- 
o practică, 

In orice 
decît al 
profită 
el.

cai 
ce
de

tn 
nu 
ou 
la

lungime, 
știm care 
zed 
activ, tn-

de

altfel, chiar cazul 
fostului ddlst amerl- 
oaa John Howard 
(concurent tn echipa 
de contra-tlmp a 
S.U.A. la J.O. din 
1968, "72 șl ’76, clști- 
gător a nenumărate 
competiții rutiere) 
care abia după ce a 
abandonat activitatea 
sportivă proprlu-zlsă 
a devenit... super
man. Aceasta s-a In- 
ttmplat tn 1980, dnd 
Howard Împlinise 32 
de ani șl, neavlnd 
din ce trăi, s-a „an
gajat* pe post de 
„superman*. Pentru 
aceasta șl-a vtndut 
numele, șl odată cu 
el reputația sportivă, 
plus musculatura, 
plus calitățile fizice 
șl psihice. Benefldar 
a fost un om de a- 
faceri, McCormack, 
intre altele „susțină
tor* direct al unul 
anume triatlon al

suferințele șl aface
rile fac un menaj a- 
tlt de bun, nu ezitară 
Intre admirație șl re
pulsie*...

Acest triatlon, Inau
gurat In deceniul 
trecut In Hawal, cu
prinde o cursă de 
Înot (3,a km) In »- 
pele Pacificului, du
pă care urmează 1- 
mediat o cursă de 
alollsm (180 km prin- 
tr-o zonă deșertlcă t) 
șl se Încheie cu un 
maraton... maraton, 
de 42,105 km. Evident 
nu oricine se Încu
metă să concureze 
tntr-o astfel de oom- 
petițle și doar puțini 
dintre acești Îndrăz
neți — foarte rezis- 
tențl — termină în
trecerea. Mobilul 
participării este, vă 
dațl seama, mal pu
țin sportiv și mal 
mult publicitar.

„Moda* aceasta se

Încearcă a fi implan
tată acum șl In Eu
ropa. Zilele trecute, 
la Nisa, a avut loo 
primul concurs... (1,5
km înot tn apele 
red ale „Golfului 
îngerilor*, 100 km d- 
dism, dintre care 40 
km pe munte și 42,195 
km al maratonului). 
Printre concurențl — 
majoritatea americani
— s-a aflat șl „su-
permanul* John Ho
ward (ciștlgătorul din 
1981 al triatlonului 
din Hawal, cel mai 
important, după dt 
se pare), care nu s7a 
putut acomoda cu ă- 
pa foarte rece a Me- 
dderanei șl a... aban
donat. Supermanul, 
eroul legendar, omul 
de fler, cel mal re
zistent dintre toți, a 
abandonat ca un 
recare, ea un 
om I Locul lui, 
postament, l-a ___
luat — deocamdată — 
de Mark Allen, mult 
mal ttnăr (24 ani), 
care a înregistrat la 
Nisa timpul total de 
6h 33:52. Pe locul 12 
a-a clasat americanca 
Lynn Brooks (7h. 
40:44). Deci lată șl o
— cum să-1 zicem — 
.....auperwomenă*!

Dar ce nu face o- 
mul (tntr-o anumită 
lume) pentru un
pumn de arginți...
Trlatlonul acesta cre
ează prin ceea ce es
te, in fond, repulsiei 

Romeo VILARA

pe tușă, decît pe teren !
• Premiul revistei sovietice 

„Ogoniok* pentru cel mai bun 
portar sovietic al anului 1982 
a fost atribuit Iui Dasaev 
(Spartak Moscova). El are 
de ani și joacă de 4 ani 
echipa Spartak, care în
a cucerit titlul de campioană 
a tării. El a fost considerat 
cel mai bun portar al turneu
lui final al C.M. din Spania.

vest- 
anun- 

activi- 
sfîrși- 
vîrstă 

Breitner 
a fost unul din jucătorii de 
baz_ă ai echipei Bayern Mun- 
chen și ai selecționatei R.F.G.

• Cel mai bun fotbalist ce
hoslovac al anului a fost de
semnat jucătorul Fiala (Dukla

• Cunoscutul jucător 
german Paul Breitner a 
tat că se va retrage din 
tatea competiționâlă la 
tul sezonului 1983. In 
de 31 de ani. Paul

ta
blet 

pe 
fost

*

Fraga), în urma anchetei al
cătuită de revista ..Stadion” 
din Praga. în continuare, cla
samentul celor mai buni arată 
astfel : Bicovski 
Praga), Cermak
Vojacek (Banik Ostrava), Cha- 
Ioupka (Bohemians), Jurkemik 
(Inter Bratislava).
• C.F. Barcelona (fără Ma1- 

radona) a suferit prima. înfrîn- 
gere pe teren propriu în ac
tualul campionat : 0—1 cu A- 
thletic Bilbao. Antrenorul Udo 
Latek spune : „Se afirmă că 
Maradona nu-și face jocul o- 
bișnuit, la care ne așteptam, 
dar iată acum că absența lui 
Diego, 
țări în 
tian, a 
echipei 
te din 
versari.

(Bohemiana 
(Bohemians).

în urma unei acciden- 
meciul cu San Sebas- 
determinat înfrângerea 

noastre. Mara'dona scoa- 
luptâ cel puțin doi ad- 
„ care-1 păzesc mereu!*

CAMPIONATE
BULGARIA (et. 14) : Z.S.Z. 

Spartak Varna — Levski Spar
tak Sofia 2—1, Trakia — Ro- 
zova Dolina 1—0. Belașița Pe- 
trici — Ț.S.K.A. Sofia 0—0. In 
clasament : Levski Spartak,
Ț.S.K.A., Trakia Plovdiv 
te cu 20 p.

COLUMBIA : Titlul d,> 
pioană a tării a revenit 
pei America din Cali.

toa-

cam- 
echi-

TELEX © TELEX • TELEX © TELEX © TELEX © TELEX

ATLETISM • Concursul Inter
național de maraton 
lulu a foot oiști gat 
rul america» Dave 
nometrat cu timpul 
întrecerea feminină

ELlIen

de la Honor 
de alergăto- 
Gordon ero
de 1.15:30. 

a revenit a- 
Clagus cu

întrecerea 
merioancd 
1.41:10.

ÎNOT • _______ ___________
au Înregistrat cîteva recorduri 
naționale ta cadrul concursului 
internațional de la Gotțwaldov : 
100 m fluture — M Gery 58,3, 800 
tn bras — M. Milvy 2:22,1 1500 
m liber — P, Adameo 15:37,8.

TENIS • Rezultate din turne
ul de la Sydney : Dyke — Simp
son 7—6, 7—8. Peed — Sunds- 
trOm 7—6, 6—2, Wilkinson — Ere- 
wley 0—3, 8—3, Johnstone — Mo 
Cain 7—6, 6—2, Glammalva — 
Whitecross 8—4, 8—4 • In „mas- 
ters-ul« feminin de la East 
Rutherford (New Jersey) in pri
mele partide se Intilnesc Wendy 
Turnbull — — . - -
Barbara 
zloL

TENIS 
mlnlnă < 
temațlonal desfășurat la Mosco
va ■ opus ta finală două ju-

Sportivii cehoslovaci

cil Bonnie Gadusek șl 
Potter cu . ............ —Virginia Ru

DE MASA 
din cadrul

• Proba fe- 
turneulul ln-

cătoare sovietice, Narlna Anto
nian șl Valentina Popova. Prima 
a cîștigat cu 2—0 (15, 19). între
cerea masculină a revenit sue
dezului Hakan Jepsson care a 
dispus eu 2—0 (16, 15) de compa
triotul său Jtlrgen Persson.

VOLEI • Rezultate din opti
mile de finală — meciuri retur 
— ale competițiilor continentale. 
S-au calificat echipele ; bărbații 
C.C.E. : Csepel Budapesta (Oden
se — Danemarca 3—1, tn tur 
I—0), Mia dost Zagreb (Loimu 
Turku 1—3 ; 3—1) ; Cupa cupe
lor t Guney Sanay — Turcia 
(Kecskemetl S.C. 0—3 ; 3—0),
Lausanne (Esperos — Grecia 3—0; 
8—0), Avtomobilist Leningrad 
(Zaan '69 — Olanda J—1, 3—0) ; 
Cupa federației : Edllcuoghl Mo
dena (Hormann Genk — Belgia 
3—0, 3—0), A.S. Grenoble (Che- 
nois Geneva 3—1, 3—0) ; femei î 
C.C.E. ț Dinamo Tirana (Eczad- 
basi Istanbul 3—0, 3—0), Slovan 
Bratislava (Panathlnalkos Atena 
3—0, 3—0), Traktor Schwerin 
(Sollentuna Stockholm 3—0 ; 
3—0) ; Cupa cupelor : Vasas Bu
dapesta (U.S.C. MUnster — RFG 
3—2, 3—1) ț Cupa federației : Por
to (Aria Salonio 3—1 ; 3—1).
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