
Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 

împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU,

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

în Republica Populară Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, care efectuează tf 
vizită ue prietenie în Bulgaria, 
la invitația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, au fost 
vineri dimineața oaspeții ma
relui Combinat petrochimic de 
la Burgas.

Colectivul muncitoresc de pe 
marea platformă industrială si
tuată pe malul Mării Negre a 
ținut să salute cu înaltă con
siderație pe distinșii soli ai po
porului român, care se află 
pentru a doua oară în mijlocul 
cfaimiștilor din Burgas.

Pe platoul din fața clădirii 
administrative, mii de oameni 
ai muncii din această impor
tantă unitate a industriei din 
țara vecină și prietenă au ve
nit să salute cu profundă siimă 
și respect pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășul Todor Jiv
kov, sosesc la Combinatul pe
trochimic Burgas.

In numele muncitorilor și spe
cialiștilor de aici, Gancio Ne- 
delcev, direcloi general adjunct 
al combinatului, a salutai cu 
deosebită căldură pe inalții soli 
ai poporului român, invltindu-l. 
apoi, să cunoască aspecte pri
vind activitatea lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
împreună cu tovarășul Todor 
Jivkov, au vizitat fabricile com
binatului, primind pe traseut 
parcurs explicații în legătură 
cu organizarea fluxului tehno
logic, cu nivelul de tehnicitate 
atins, cu programele de dez
voltare în perspectivă.

★
Vineri după-amiază. tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a reintilnit cu to
varășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

In timpul întrevederii, des

fășurată intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă șl 
înțelegere reciprocă, au fost 
examinate aspecte ale relații
lor bilaterale, precum și un 
cere larg de probleme ale ac
tualității internaționale

Cei doi conducători de partid 
șl de stat și-au exprimat de
plina satisfacție in legătură 
cu rezultatele vizitei, precum 
și convingerea că aceasta re
prezintă o contribuție impor
tantă la întărirea in continua
re a relațiilor de prietenie 
frățească, solidaritate și co
laborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Bulgaria. dintre cele două 
popoare vecine și prietene, in 
concordanță cu aspirațiile lor 
fundamentale, in interesul cau
zei generale a socialismului și 
progresului, al întăririi păcii, 
destinderii și dezvoltării cola
borării internaționale.

Totodată, a fost reafirmată 
voința României și Bulgariei 
de a conlucra lot mai strins
pe plan internațional, de a
contribui impreună 
lalte țări socialiste, 
forțele progresiste, 
rialisle, la triumful

cu cele- 
cu toate 
antiimpe- 

eauzei des
tinderii și păcii, la înfăptuirea 
idealurilor de libertate, inde
pendență și progres ale tutu
ror popoarelor.

★
Tovarășul Nicolae Ccavșeseu. 

secretar general al ParPduîui 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, vineri, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la un dineu intim oferit de 
tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consi’iu- 
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

★
Vineri seara s-au încheiat 

convorbirile oficiate dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președtntc'e 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului 
Centra! al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

In legătură cu rezultatele 
vizitei și convorbirile purtate 
a fost adoptat un comunicat 
comun care se va da publici
tății.
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Rugbyștii noștri reiau mîine cursa pentru cucerirea ,,Cupei FIRA<<

LA CASABLANCA, PARTIDA MAROC-ROMÂNIA
Mîine, la Casablanca, echipa 

de rugby a României inaugu
rează noul ei sezon internațio
nal. Ea va juca cu reprezenta
tiva Marocului ta cadrul ofi
cial al campionatului european, 
ediția 19S2.'33. Să sperăm că 
va păși cu dreptul și că cel 
de al 148-lea meci din palma
resul naționalei noastre va 
coincide cu un nou succes, 
așteptat dealtfel, după debutul 
atit de fericit ta C.E., anul 
trecut, ta ultima zi a lunii oc
tombrie : 13—9 cu puternica e- 
chipS a Franței! în cursa pen
tru ciștigarea trofeului euro
pean, așadar, un nou hop (mal 
râmta alte treL..), pe care tri
colorii noștri il pot trece, cre
dem, fără prea mari dificul
tăți. Pledează ta favoarea unui 
rezultat favorabil experiența

superioară a echipei noastre, ca 
și palmaresul direct dintre ce
le două reprezentative: 8 par
tide (taceptad din 1971) și ta 
TOATE victorioasă echipa 
României (ultima, ta 1980, la 
Constanța: 41—11, performanță 
realizată, practic, de o selec
ționată locală, Farul).

Pentru a înlătura orice risc, 
antrenorii Valcriu Irimescu și 
Teodor Rădulescu au reținut, ta 
linii mari, echipa care a În
vins Franța, adică: V. Ion (Fa
rul) — Fuieu (Steaua), Lungu 
(Farul), Vărzaru (Steaua), Al- 
dca (Dinamo) — Podărescu, 
Paraschiv (ambii Dinamo) — 
Murariu (Steaua), Borș (Dina
mo), Gurămare (Sp. studențesc) 
— Dumitru (Farul), Caragea 
(Dinamo) — C. Dinu (Grivița 
Roșie), .Muntcanu (Steaua),

Bucan (Știința Petroșani). Au 
mai făcut deplasarea : Dără- 
ban, I. Constantin (Dinamo), 
Moț, D. Alexandru (Steaua), 
Tunaru (Poli lași) și N. Dinu 
(Farul). De reținut, deci, doar 
3 modificări față de echipa 
care a învins Franța : Vărzaru 
la centru (in locul lui Holban, 
accidentat), Dumitru, în linia a 
doua (in locul lui Daraban) 
pentru a-i face loc lui Borș (nr. 
8) și Gurămare (în locul valo
rosului Enciu Stoica), mărginaș 
la grămadă. Cei mai vechi in
ternaționali : C. Dinu (66 se
lecții), Gh. Dumitru (47); cel 
mai tinăr : Marian Gurămare 
(2).

Meciul de la Casablanca va 
fi condus de Gilbert Chevrier 
(Frar.ța).

Șî de această dată Ilie Năstase, alături de preferatul său co
echipier Florin Segărceanu, se va afla în reprezentativa noas
tră de tenis in partida de „Cupa Davis' cu formația Chile.

Foto : Dragoș NEAGU

TIMIȘOARA — 
UN... COECHIPIER 

AL TENISMANILOR 
NOȘTRI 

PENTRU MECIUL 
DIN .CUPA DAVIS * 

Evoluția în orașul 
de pe Bega - premieră 
pentru Ilie Năstase
Nu fără motive întemeiate. 

Timișoara a devenit, în ul
timii ani. locul unde echipa 
de tenis a țării noastre se 
simte cel mai bine atunci cînd 
are de susținut meciuri în 
prestigioasa și atît de dificila 
competiție care este „Cupa 
Davis“. Iubitorii tenisului din 
municipiul de pe Bega, fac
torii cu responsabilități de aici 
șl — nu in ultimul rînd — or
ganele locale le-au creat spor
tivilor noștri toate condițiile

ALEXANDRU FOLKER

Mîine, la Buzău, o finală inedită In „Cupa României44 la handbal

POLITEHNICA TIMISOARA
V

Actuala ediție, 1982/1983, a 
V-a in cronologia competiției, 
s-a disputat după un regu
lament special. Jucătorii aflați 
in pregătire la lotul olimpic 
nu au avut drept de participa
re la Întrecere. Este motivul 
pentru care cele două forma
ții de frunte ale handbalului 
nostru, Steaua șl Dinamo Bucu
rești, echipe care dau cei mai

Mîine, la ora 17,39. la fluie
rul arbitrilor Dorin Purică și 
Vasile Erhan (Ploiești), va în
cepe, in Sala sporturilor 
Buzău, finala celei de a 5-a 
ediții a „Cupei României" 
handbal masculin : POLITEH
NICA TIMIȘOARA — II. C. 
MINAUR BAIA MARE. Este o 
finală inedită, formația studen
țească de pe Bega reușind pen
tru prima dată să urce atit 
de sus ta competiția „k.o." a 
Handbalului nostru. In schimb, 
echipa maramureșeană este, se 
poate spune, o „abonată" a po
diumului. Iată, dealtfel, pri
mele clasate in cele 4 ediții 
anterioare

1977/1978, 
MINAUR 
Steaua, 3. 
(„Poli" 
pe locul VIII) ;

1978/1979, ediția a 
DINAMO BUCUREȘTI, 2. Stea
ua, 3. Știinja Bacău (H.C. Mi
naur — locul V, „Poli- Timi
șoara — locul VII) ;

1980/1981, ediția a IH-a : 1. 
STEAUA, 2. Dinamo București, 
3. H.C. Minaur Baia Mare (în 
finala pentru locurile 3—4 ■ 
II.C. Minaur — „Poli" Timisoa
ra 22—17);

1981/1982, ediția a IV-a:l. DI
NAMO BUCUREȘTI, 2. Steaua, 
3. H.C, Minaur Ba-a Mare 
(„Poli" Timișoara — locul 
VIII).

ale competiției :
ediția I: 1.
BAIA -----
Dinamo 

Timișoara

din

Ia

H. C.
MARE, 2.

București 
s-a clasat

Il-a : 1.

H. C. MINAUR BAIA MARE
mulți dintre „tricolori", au ie
șit din competiție tacă din fa
za a Ii-a. Șl Minaur are oa
meni la lot (Măricel Votnea, 
Iosif Boroș și... antrenorul Las- 
căr Tană). după cum „Poli**  nu 
va dispune de unul dintre ju
cătorii săi de bază, portarul

(Continuare In pag a 8-a)

de care ei au nevoie pentru a 
se 
le 
a- 
în 
cu

se antrena în liniște, de a 
recrea în puținul timp care 
rămîne la dispoziție pentru 
ceasta, ta sfirșit pentru ca 
cele trei zile de concurs, 
tiparele lor binecunoscute 
două partide 
de dublu, și 
pluri — sala 
dovedească a 
mitoare

Totul 
în acest 
grama tă 
viitoare, 
tiva tării o

de simplu, una 
iar două „slm- 
..Olimpia**  să se 
fi cea mai prl-

gazdă.
petrecut aidoma șl 
pentru partida pro- 
sfîrșitul săptămînii 
care reprezenta- 
are de susținut cu
Ion GAVRILESCU

s-a 
an 
la 
ne

(Continuare tn Dag a 8-a)

Astăzi și mîine, „optimile" Cupei României la fotbal

JOCUIII SIIIINSt, CU UAI SINGUR MARf FAVORIT: UNIVERSITATEA CRAIOVA

I
PROGRAMUL $1 ARBITRII

BUZĂU : S.C. Bacâu - Sportul studențesc ; R Petrescu, L. Mâerean 
și P. Cedar (toți din Brașov) ;

SIBIU ; F.C.M. Brașov — Petrolul Ploiești ; M. Salomfr (Cluj-Napoca), 
I. 8îrâ (Agnita) și L Frunza (Sibiu) ;

DEVA : Tractorul Brașov — F.C. Bihor ; M, Axente, R. Cîmpeanu și 
O Va tron (toți din Arad) ;

BRAȘOV : Corvinul Hunedoara - Steaua ; Al. Mustâțea, D. Ciolan 
și A. Nicol eseu (toți din Pitești) :

ALBA !UÎ IA : Progresul Vulcan - „Poli- Timișoara ; I. Velea, M. 
Flore-a șl P. Busuioc (toți din Craiova) ;

BUCUREȘTI : F.C. Argeș — F.C. Constanța ; Cr. Teodorescu (Buzâu), 
R. Matei și G Voicu (ambii din București) ; Stadionul Republicii, 
ora 11 :

TIRGOVIȘTE : Chimia Rm. Vilcea - Dinamo ; Ș. Necșulescu (Tîrgo- 
viște), Fl. Popescu și A. Mo<o*anu  (ambii din Ploiești) — ora 11 î

DROBETA TR. StVER'N : Auto Timișoara — Univ. Craiova ; M. Ni- 
culescu, P. Balaș șl M. Lâzârescu (toți din București) — se dispută azi.

Cu excepția partidelor de la București și Tîrgoviște, meciurile vor 
începe la ora 14.

I
Astăzi (la Drobeta Tr. Seve

rin) și mîine se joacă „opti
mile**  Cupei României, compe
tiție care are loc sub generi
cul „Daciadei**.  Un salt deose
bit față de „saisprezecimi**.  A- 
vem acum o minietapă de „A" 
(cinci jocuri), adică meciuri de 
1. X, 2, alte două mixte, în 
care surprizele nu sînt excluse 
(Progresul și chiar Tractorul 
au o anume șansă în dispu
tele Cu Politehnica Timișoara, 
și, respectiv, F.C. Bihor) șl un 
meci inedit (Universitatea 
Craiova — Auto Timișoara),

(Continuare în pap. a 6-a)



—DIM SPORTURILE—
Dinamoviada de schi sub genericul „Daciadei4*

SPORTIVII DE IA DINAMO BĂNEASA AU DOMINAT TOATE PROBELE!
„VlNT BUN DE PUPA" NAVOMODELIȘTILOR 

DE LA VOINȚA REGHIN
Din palmaresul anului '82 șapte titluri de campioni republicani

Afară fulgulește ușor, grupuri 
de copii gălâgioși urcă cu să
niuțele spre Pădurea Rotundă 
chemați de derdelusurlle proas
pete, de mirajul zăpezii. Cine 
și-ar putea lnchipu- că există 
pasiuni sportive mal mari 7 Si 
totuși... "

în atelierele secție*  de navomo- 
dele ale asociației Voința din 
Reghin, de unde privim iama de 
afară și pe iubitorii el trafo
rajele electrice torc Darcă mu- 

p zică lor metalică. circularele 
țlule, cîteva ze ?i de copil și ti
neri fete și băieți meșteresc cu 
migală aplecați asupra bancu
rilor de lucru Ne simțim ea 
într-un adevărat. șantier naval 
în docurile uscate*  stau la ,o- 
dihnâ*  cele mai felurite nave : 
vechi corăbii cu olnze alături 
de pacheboturi modeme, cara- 
velle și pescadoare, șalupe zvelte 
șl chiar submarine. ..Este • o- 
dihnâ binemeritată după ee au 
cutreierat cu bine traseele ma
rilor competiții ale anului *82*  
— remarcă Li viu Maior, secre
tarul- asociației, omul căruia 1 se 
datorează în mare măsură isto
ria navomodelism ului din Ke- §hjn „Constructorii lor. conduși 

e un „căpitan*  iscusit, un 
vechi lup de mare. loan Polen, 
ne-au adus In anul care a trecut 
nu mai puțin de 7 titluri de 
campioni republicani. Ce asocia
ție nu s-ar mîndrl cu asemenea 
succese ?• Șapte titluri noi în- 
tr-o*  impresionantă zestre de alte 
performanțe — diplome purtlnd 
însemnul binecunoscutei „Dacia- 
de“, cupe și medalii E. într-a- 
devăr. e realizare !

loan Polen dă cîteva sfaturi 
unui copil îl lăsăm să-1 dezvă
luie „cheia*  problemei, apoi n 
rugăm să ne spună numele lau- 
reaților._ Nu se grăbește să răs
pundă. 'parcă li mal urmărește 
o dată. în gînd, pe elevii săi 

în concursuri : „Henric Greger 
— 4 titluri de campion. Apoi, Va- 
iile Cos te a. Alexandru Mărginea- 
nu, Alexandru Menhardt, elevi 
La liceul nr. 2. dte un titlu si. 
cred eu. ar fi bine lă o notați 
și pe Viorica Marton, fata asta 
care, cum are o clipă liberă — 
este lăcătuș la „Republica*  — 
vine la lucru. Anul trecui a fost 
vlcecamp ioană, dar la vară.. 
Sperăm eu toții mal mult*.  Pe 
standuri prind contur noi vase, 
dintr-o impresionantă iscusință a 
unor tineri care par a avea te 
buzunar diplomele de inginer 
constructor de nave. Pentru cor- 
rurs urile din vară T — II între
băm pe unul din ei. prlvtadu-i 
desenul de pe planșetă. Răs o ur
sul este surprinzător : «Nn se 
știe dacă o voi termina plnă la 
vară. Poate în *M...*.  Vor trebui 
depuse, după dte înțelegem «ute 
și sute de ore de muncă, dar 
flecare dintre aceste ore de lu
cru înseamnă trepte spre specia
lizare, înseamnă pași în lumea 
tehnicii șl în viață. Planurile de 
viitor ale acestor tineri : parti
ciparea la turneul internați on ai 
.Prietenia*,  la alte mari com

petiții interne șl internaționale și 
de ce nu, la campionatele mon
diale. Speranțe îndreptățite, dacă 
ne gin dim că în anul care a 
trecut reprezentativa Voinței Re
ghin a ocupat locul I în ca.T9.o- 
natul național de telegh.date. 
locui I în „Cupa Voința*  la ve- 
llere, locul n în ..Trofeul Mir
cea*...

Afară fulguiește ușor, dar con
structorii de nave nu bagă în 
seamă jocul fluturilor albi. Aple
cați asupra meselor de lucru, 
pregătesc cu sîrg succesele vii
toare.

Le spunem tradiționala orare 
marinărească : „Vlnt bun din 
pupa !*

V. T. MURES

SEMEN IC, 25 (prin telefon). 
Adevărată perlă montană a ju
dețului Caraș-Severin, atit de 
căutata in acest sezon de Iu
bitorii sporturilor albe, stațiu
nea oferă celor ajunși aici un 
decor feeric de nedescris. I 
Iarna a fost, intr-adevăr, par
că mai generoasă ca oriunde 
în țară, grosimea stratului de 
zăpadă depășind un metru, iar 
rafalele de vint ridică din 
nămeți... roiuri de fluturi albi, 
pulbere de argint scinteind In 
soare. Hrtiile de schi, excep
ționale, sint luate cu asalt in 
adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui. Este lume multă pe pirtii. 
nimeni nu ia in seamă gerul 
care îmbujorează obrajii.

Semenicul este In aceste zi
le și gazda unor acțuni deose
bite din cactrul .Daci a de.*.  
Ieri si azi. de pildă, aici s-au 
desfășurat finalele pe țară ale 
Dinamoviadei la schi, compe
tiție care de la an la an ciș- 
tigă o tot mai mare populari
tate In asociațiile sportive ale 
Ministerului de Interne, orga
nizată de către Inspectoratul 
județean Caras-Severin al M.I.. 
in colaborare cu F.R. Schi, sub 

„DACIADA" DE IARNA LA ORA ÎNTRECERILOR FINALE
Marea competiție sportivă națională ,.Da- 

eiada“ programează. In cadrul etapei de iar
nă. mai multe finale pe țară la spor-.ul de 
masă. Către întrecerile care vor avea loc la 
sfîrșitul acestei săptămini s-eu Îndreptat 
sute de competitori, băieți și fete, ciștigători 
ai fazelor pe județ. Se profită de acest sfir- 
șit de lună făurar, cu multă zăpadă pe pir- 
tiile montane, pentru a se de=emr.a noi: 
campioni ai „Daciadei*  albe, ediția din 1933.

în Semenic, se va da startul în finala la 
schi-fond, rezervată categoriilor 14—19 ani si 
peste 19 ani. Vor fi prezenti. de asemenea, 
tinerii care se vor întrece In cadrai „Cupei 
U.T.C*.,  la probe alpine (cat. 14—19 a-.i) și 
biatlon (cat. 14—19 ani).

în decorul de basm al obcinelor ee străju
iesc Vatra Dornei — o mare finală pe țară : 
„Cupa U.G.S.R.- la schi fond și alpin. iar 
ceva mai jos, la Cimpulung Moldovenesc,

tradiționalul „Festival al sportului de iarnă 
■ueevean", cu suita lui de frumoase între
ceri și jocuri de tot felul.

Ca In fiecare an. cu deosebită nerăbdare 
sint așteptate, la Piriul Rece (sîmbătă) și 
Poiana Brașov (duminică), concursurile -din 
ce In ce mai atrăgătoare, mai populare, ale 
„Serbărilor zăpezii", organizate de B.T.T. 
Sfîrșitul acestei săptămini atît de bogată 
în întreceri, mai programează — la Predeal 
— Coneorsurile sportive aplicativ-militare de 
Iarnă, precum și multe alte competiții or- 
ganîznte sub genericul „Daciadei" in Capi
tală. în întreaga țară.

Da. vremea este prilenică sporturilor de 
iarnă. Se cere în continuare inițiativă, pre
ocupare pentru a organiza și în zilele urmă
toare acțiuni care să reunească la start miile 
de iubitori ai sparturilor de iarnă.

conducerea și îndrumarea Con
siliului politic al M.I. și cu 
sprijinul organelor locale cu 

.atribuții. La actuala ediție par
ticipă peste 200 de sportivi-ca- 
dre, elevi ai școlilor militare 
ale M.I., militari în termen, 
câștigători ai etapei pe asocia
ții. Sint reprezentanții celor ce 
fac din sport un element de 
cesăvirșire a pregătirii mili
tare pe cimpurile de instruc
ție. Programul a cuprins pro
be alpine, slalom special și 
slalom uriaș (cite două manșe), 
probă de fond 5 km., iar pen
tru elevi și militari in termen 
și o probă de ștafeta 3X5 km. 
Concursul a fost organizat pe 
trei categorii : cadre peste 35 
de am ; cadre pină la 35 de 
ani ; elevi și militari în ter
men.

Cura ne-am obișnuit să notăm 
de la DinamoviaJe si de aceas
tă dui ne vom referi la exem
plara organizare și buna pre
gătire a participantilor. Men
ționăm in mod special rezulta
tele bune obținute in cadrul 
acestei competiții de către rc- 
prezenlanții nn<tăților Dinamo 
Băneasa. Dinamo Bega, Dina

mo Tunari și Dinamo Pom
pieri I și II.

Iată și cîștigătorii actualei e- 
diții a Dinamoviadei de schi:

Slalom special, cadre peste 
35 de ani : G. Șerbulea (Pra
hova) ; pină la 35 de ani: V. 
Trofin (Băneasa) ; elevi și mi
litari în termen : L. Fischer 
.’Bega). Slalom uriaș, peste 35 
de ani ; G. Șerbulea : pină la 
35 de ani : D. Lupu (Brașov), 
elevi militari in termen : K. 
Kessler (Bega). Fond 5 km, 
peste 35 de ani : I. Runceanu 
.Brașov), pină Ia 35 de ani : 
G. Olar (Bega), elevi, militari 
in tcimen : M. Kotfas (Car- 
pați). Ștafeta 3X5 km : 1. Di- 
'îaino Băneasa, 2. Dinamo Tu
nari, 3. Dinamo Pompieri I. 
ECHIPE-cadre ; 1. Dinamo Bă
neasa, 2. Dinamo Bega, 3. Di
namo Pompieri II. Elevi mi
litari în termen : 1. Dinamo 
Pompieri I, 2. Dinamo Bega, 
3. Dinamo Băneasa.

De miine (n.n. astăzi), tot 
in ~ Semenic vor avea loc alte 
finale ale „Daciadei“: Cupa
U.T.C., probe alpine, schi și 
biatlcn.

Viorel TONCEANU

In vizita ia .Y08K0D VÎRSTE Șl PROFESII
DIFERITE, O SINGURĂ PASIUNE

Dacă am face un sondaj în 
rlndurile marelui public bîrlă- 
dean, pentru un panoramic spor
tiv al municipiului, poate că 
puțini dintre cei chestionați ar 
cita printre disciplinele popu
lare aici și radioamatorismul. 
Aceasta din două motive : mai 
lntii, că biografia radioclubului 
este reiativ scurtă — înființat in 
1978 —, apoi, pentru că acest
sport nu are, nici măcar in com
petiții spectatori. Doar vizitind 
radioclubul înțelegi că este vorba 
de o mare și prețioasă pasiune 
a unor oameni de cele mal di
verse vîrste și profesii — mun
citori, tehnicieni, ingineri, pro
fesori, elevi. La Bîrlad, la radio- 
club, Iși fac ucenicia în tehnică, 
ori fac cercetări aplicative în 
construcții radiotehnice, aproape 
200 de amatori Tată «i cîteva 
nume : ing. Claudiu Iatan, pro
fesorii Tatiana și Gabriel Tîrîlă. 
(specialiști în radlogoniometrie, 
animatorii unei secții cu acest 
profil), Ion Badiu, muncitor la 
I.E.P.A.M., Lucian Arsene (prin
tre performerii de excepție al 
radioclubului), Costică Macovei

laborant la spitalul Municipal.
•Da, poate că marele puolic 

birlădean ne cunoaște mai puțin 
— spunea Costică Macovei — dar 
ne cuprinde un sentiment de 
mîndrie cînd ne gin dim că ne-am 
făcut cunoscuțl in întreaga lume, 
apelul nostru general, indicativ 
YO8KOH, fiind ascultat cu inte
res ca un adevărat mesaj de 
prietenie și pace. ’Avem mii de 
prieteni pe toate meridianele și 
paralelele pă m intui ui. O dovedeș
te, lată, colecția de QSL-uri. Mii, 
felurite, dar toate eu același con
ținut : România — prietenie*.

fi urmărim la lucru pe opera
torii zilei, cercetăm zecile de di
plome, fiecare lnsemnînd o per
formanță, ne atrag atenția copiii 
care intră ca niște... savanți ce 
vin în „laboratoarele de cerce
tări*  și înțelegem că inima radio
amatorismului bîrlădean — radio
clubul — pulsează cu vigoare, bă
tăile ei lnsemnînd mesajele lan
sate In eter : „Aici YOSXOH.
Bîrlad, România ! Apel gene
ral !...*

Dumitru MORARU-SLIVNA

PRIMUL CONCURS MOTO AL ANULUI
Pe platforms de la I.M.G. Bucu

rești, marea Întreprindere meta
lurgică de la marginea Capitalei, 
• avut loc, săptâmtna trecută o 
fritenesantă ln.treoere de fcndeml- 
nare la moto, clasa națională 
Mobra. Concursul a fost organi
zat de către Comisia municipală 
de moto șl asociația sportivă

I.M.G.B. șl dotat eu „Cupa 18 
Februarie". Pe primele locuri 
■-au cflasait: la fete — Emilia 
Dinu 38,3 (timpul cel mai scurt 
din cele trei manșe) ; la băieți 
seniori — Eduard Schultz 31,07 ; 
la Juniori — Constantin Padina 
33,5, toți din secția moto a aso
ciației sportive I.M.G. București. 
(Octavian GUTU-coresp.)

AVANPREMIERĂ
Stagiunea hipică 1983 a- 

propiindu-se de deschide
re, iar pregătirile fiind In 
toi, am considerat necesar 
a prezenta formațiile an
gajate in disputa de pe 
hipodrom din acest an.

Vom începe in ordinea 
alfabetică a formațiilor, 
cu aceea care H are ca 
antrenor pe M. Dumitru, 
iar conducător pe G. *Gri-  
gore. Caii în antrenament: 
Rural, Somon, Crainic, 
Atala, Docent, Hipolit, Su
dor, Somata, Stația, He
rald, Sunăftoarea, Repeti
ția, Jertfa, Roman, Stamo- 
ra și noii veniți Anemona 
(Gabarit - Heroina), Red 
(Seceriș — Rosita). Rasova 
(Gabarit — Renta), Sugău 
(Godeanu — Sugestia), Cre- 
vedia șl Subotica. O for
mație echilibrată, din rîn- 
dul cărora remarcăm pe 
Sudor (derbist), Herald, 
precum șl pe Sugău, un 
minz cu origine selectă.

Formația N. Gheorghe, 
conducător : P. Boitan. 
Caii în antrenament : Ca
tren, Hublou, Hemeiuș, 
Diafan, Cochet, Frecvența, 
Flavian Meloman. Horiș, 
Crișan Ogor, Iezna, Me- 
lin, Kiralina, Hațeganu șt 
2 anii noi veniți : Fenol 
(Siri — Flașneta), Hefltiu 
maș (Făinișor — Husa), 
Gama (Siri — Galera), 
M elin te (Viraj — Melisa), 
Hemograma (Măcieș — 
Hemloffia) șl Sudoriță. Re-

HIPICĂ 1983
mărci pentru Catren, He
meiuș, Crișan și mînzul 
Melinte.

Formația V. Gheorghe, 
conducător N. Simion. Caii 
în antrenament : Perjar, 
Roditor, Herlea, Feteasca, 
Istria. Client, Negruț, Go
gol, Intim. Oșana, Su:ghiol. 
Sorin Negostina, Graur, 
Odoreu, precum șl minjii 
Galaxia (Rondo — Gorgo- 
na). Grund (Fămlșor — Gu
raliva). Mălin (Rondo — 
Maia). Negoiu (Chamfort
— Negara). Vinarița (Ga
barit — Veturia) și San
dora Lotul este dominat 
de ca mp ion ui Perj ar, de 
asemenea de cei 5 ca: de 
4 ani și de cei din rîndul 
tinerei generații Mălin și 
Grund.

Formația S. lonescu, 
conducător A. Nacu. Caii 
în antrenament : Plooon, 
Adorata, Olăraș, Supărata. 
Semenic, Calafat. Sufix, 
Dineu, Simbria, Radna, 
Humor, Sileniu, Hamilton, 
Hazos. Sativa și 2 anii 
Honorică (Gabarit — 
Hoya). Savin (Gând — Sa
tira), Suc (Făinișor — Su- 
tănlea), Sfătos (Ornament
— Sfioasa), Spuma (Siri
— Silvia), Sa dina (Fănișor
— Sania), Hrenița. Lot o- 
mogen din care se distinge 
Calafat, un veritabili der
bist în 1983, Sileniu și 
mînzul Savin.

A. MOSCU

Citiți numărul 2 (fe
bruarie) al revisiei 

ilustrate

Din cuprins : •

SPORT
• Un amplu reportaj asupra recordu

lui mondial de sală la săritura In lun
gime, realizat de Anișoara Cușmlr ‘
• Prezentarea Olgăi Nemeș, cîștlgă- 

toare a Topului european la tenis de 
masă

O La rubrica ..Echipe campioane 
1983“ : Dinamo București (volei fete)
• Hocheiștii noștri se pregătesc pen

tru C.M.
O Scrima și perspectivele noului sezon 
FOTBAL
• Echipa națională Înaintea meciuri

lor oficiale
• La începerea returul ud Diviziei A
• Prezentarea jucă/torflor G^olgău, 

Stredie și Majaru
REPORTAJE
• Un sport care se afirmă : deltapla- 

nlsmul
• Patinatori în pragul performanței
• Finadele „Daciadei" de iarnă de la 

Vatra Dornei
ORIZONT EXTERN
• Un clasament mondial ai tenisului 

• „Turneul celor 5 națiuni*  la rugby 
© Caleidoscop fotbalistic mondial © 
Meridianele sportului

© La „Magazia sportiv*,  două pagini 
de fotografii originale de peste hotare

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

© NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 25 FE
BRUARIE. Extragerea I : 5 M 1 
tt 68 87 10 36 75 ; extragerea a 
n-a : 73 51 « M 24 81 70 « 1. 
Fond total de câștiguri : 1.125.313 
lei, din care 181.430 tel, report La 
categoria 1.

© TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI ra 
avea loc miine ta ora 15.30, 
In saJa Clubului sportiv Pro
gresul din București, etr. dr. 
Staicoviei nr. 42 ; numerele 
câștigătoare vor fi anunțate 
ta cursul serîl la televiziune șl 
radio • Astăzi este, de asemenea, 
ultima zi de depiBiere a birietlne- 
tor pentru atractivul concurs 
Pronosport de mflne, oare cu
prinde meciuri deoeebtt de in
teresante din campionatele divi
zionare A șl B ale Italiei

■■’’-’’’’SB

UN POSIBIL SUCCES PENTRU DV„ UN CADOU 
PLĂCUT Șl UTIL CU OCAZIA MĂRȚIȘORULUI

iwrHflk ,!!■!'î Iff!

LOTO a MĂRȚIȘORULUI
In cadrul a IZ extrageri eu un total de 120 numere, ori

cine joacă poate obține : * AUTOTURISME „Dacia 1300“ 
• MARI CÎȘT1GUR1 TN BANI • EXCURSII PESTE HO
TARE.

Biletele de 25 lei varianta participă la toate extragerile. 
ASTĂZI - ULTIMA ZI DE PARTICIPARE I

în această perioadă 
ODIHNĂ Șl CURĂ BALNEARĂ 

PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
I^a agențiile și filialele de turism din întreaga țară continuă 

vînzarea biletelor pentru luna martie In cele mai 
renumite stațiuni : C&limănești-Căclulata, Hereulane, Tușnad, 
So va ta, Govora, Felix, Sinaia, Borsec, Predeal, Semenic, Lacu 
Roșu, Poiana Brașov, Eforie Nord, Mangalia. Durău.

Rețineți s
• în această perioadă, în unele unități hoteliere, casc de o- 

dlhnă, precum și la vile se practică tarife reduse ;
• se beneficiază de o reducere la transportul pe CJTJl. de

25% ;
• copiii pină la 7 ani, însoțiți, beneficiază de cazare gratuită

dacă nu se solicită pat separat ;
• factorii naturali de cură au aceeași valoare terapeutică pe 
tot parcursul celor douăsprezece luni ale anului ;
• personalul medical, mal puțin solicitat, își poate îndeplini 

obligațiile profesionale In cele mai bune oondițiuni ;
• aerul este mal pur, lipsește supraaglomerația specifică 

verii, serviciile oferite de gazdele dv. din stațiuni fiind mal
prompte șl de mai bună calitate ;

© multe din bazele de tratament fac corp comun eu locul de 
cazare șl servire a mesei ; z
• beneficiați de o paletă largă de acțiuni de divertisment 

șl agrement, printre care excursii în cele mal pitorești locuri 
die tară, precum și de excursii de 1—2 zile peste hotare.
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li iubim pentru candoarea lor, pentru cu
mințenia și silința de a deprinde lucruri fo
lositoare iri viață. Lăcățele lor de învățătură 
sint grădinițele, cu săli de basme, cu estrade 
pentru poezii, cu locuri anume rezervate pen
tru mișcare in aer liber, pentru joacă și sport 
- condiții minunate ale unei copilării fericite, 
asigurate prin statornica șl părinteasca grijă 
a partidului nostru. Programa de învâțămînt

cuprinde și cartea, și acul, și sportul — o joa
că anume condusă spre întrecerile de mal 
tîrziu, de pe marile stadioane. Formarea de
prinderii de a face mișcare, de a practica in 
chip sistematic educația fizică, sportul, cere 
îngăduință, răbdare, perseverență și compe
tență. Da, joaca-i făcută pentru cei mici I 
Cum o organizăm ? Cum o conducem ? Ne-o 
spun educatorii, profesorii, medieri-.. la ora de educație fizici...

EDUCATOARELE—PRIMII DĂSCĂLI DE SPORT-POT SI TREBUIE 
SĂ CONTRIBUIE LA MODELAREA FIZICĂ A COPIILOR//

specialitate pen
tru invâțămintul preșcolar in Inspectoratul școlar al Capitalei

De vorbă cu prof. Mioara DUMITRESCU, inspectoare de

— Ați debutat in invățămint. 
In calitate de educatoare. Un 
timp ați condus o grădiniță de 
copii. După aceea ați absolvit 
Institutul de Educație Fizică și 
Sport. Sinteți, deci, profesoa
ră. In paralel, desfășurați, de 
aproape un deceniu, o rodnică 
activitate, in calitate de in
spectoare de specialitate in în- 
vățămintul preșcolar al Capita
lei.

— M-a pasional dintotdeauna 
munca cu copiii de care ni-am 
simțit atrasă incă de pe băn
cile liceului pedagogic. Iată de 
ce rn-am holărit să mă dedic 
modelării viitorilor școlari, pro
ces complex care angajează 
astăzi, numai in Capitală, unde 
fiin|cază peste 300 de grădini
țe, un important contingent de 
cadre, ceea ce reflectă grija 
permanentă pe care partidul șl 
statul o manifestă față de 
generațiile in plină formare.

— Ați precizat o noțiune, cea 
de MODELARE. Care ar fi pri
ma treaptă pe calea realizării 
aceste modelări ?

— Capacitatea educatorului 
de a-1 face pc copil încrezător 
în puterile sale și de a-1 forma 
personalitatea, incă de la o 
vîrstă cit mai fragedă.

— Ce mijloace specifice con
siderați că trebuie folosite tn 
acest scop?

— Mișcarea, exercițiul fizic, 
jocul, iată citeva dintre aceste 
mijloace. Cu alte cuvinte, posi
bilitatea de a forma la copii 
deprinderi motrice. Reușind să 
se deplaseze in spațiu, avind 
certitudinea echilibrului, copi
lul va ajunge, treptat, să se 
întreacă cu cei de-o seamă cu 
el. Se va modela, va fi stăpin

aceca, în 
in orarul 

speciale 
activități 

_Daciad* “

pe sine, se va dezvolta intr-un 
spirit de seninătate șl voioșie, 
va ajunge să-și creioneze per
sonalitatea.

— Cum este finalizată, prac
tic, acțiunea de formare a de
prinderilor de mișcare la cei 
mici ? f

— Școala românească a avut 
in vedere acest aspect de re
ferință, socotindu-l ea o domi
nantă a laturii formativ-edu- 
cative a copiilor. De 
planul de invătămint, 
grădinițelor apar ore 
de educație fizică, 
sportive organizate,
a inspirat și a lărgit necontenit 
sfera unor astfel de activități.

— Deci, ore de educație fizi
că cu cei mici activități spor
tive, ceea ce presupune și o 
bază materială adecvată...

— Fără * fi peste tot spec 
raculoasâ, aceasta reprezintă o 
realitate, îndeosebi acolo un
de unitățile de invățămint pre
școlar, colectivele do educatoa- 
te, organizația „Șoimii patriei*  
sint sprijinite de organizațiile 
sportive, de 
intreprinderl 
față citeva 
torul 1 de 
principal : grădinițele nr. 114 
ITTA, nr. 43 HJC Grivlța Ro
sie, nr. 194 Laromet, nr. 45 Re
gionala Căi Ferate București. 
Sint in măsură să ofer exem
ple si din alte sectoare ale Ca
pitalei : nr. 16 - 
160 (3), nr. 238 
nr. 215 (5), nr. ill și nr. 218 
(C), unități in 
unor amenajări 
vorizal desfășurarea. In 
condiții, a orelor de educație 
fizică.

colectivele unor 
patronale. Am In 

exemple din scc- 
eare răspund în

sectorul 2, nr. 
(1), nr. 205 ți

care existența 
sportive a fa- 

bune

Dr. Georgeta Băjenaru: „MIJLOACE DE PREVENIRE
CumM/MENCULUIA UNOR POSIBILE DEFICIENTE FIZICE*

Modic primar pediatru cu o bogată experiența, dr Georgeta Bâ- 
jenaru, specia Iiit in cultură fizică medic<s4ă in cadrul Dispensarului 
pentru sportivi din București a ținut să-ți exprime citeva opinti In 
legătură cu problema pusă In discuție, oeo e formării deprinderii 
de mițoare la copii.

..După mine nu se poate vorbi do crearea unor deprinderi motrice 
decît la momentul in care copilul dispune de tm anumit cadru psihic 
pentru a înțelege rostul unul exercițiu, să zicem de »a vtrsta de 
3 ani, cind intră In grupa mijlocie. Dar, exerciții, sub formă de joc, 
în grup ți nu izolat. Exerciții de mers, de tlnutâ corporală, de res
pirație. lată ce trebuie să stea la baza unor deprinderi motrice co
recte".

Reușita, dr. Bâjenaru o pune pe seama educatoarelor : ..Depinde 
de acestea, de perspicacitatea ți inventivitatea lor, ca exercițiile să 
aibă efectele dorite. Aț vrea să evoc aici exemplul unei regretate 
profesoare ți educatoare, Vasilico Di mancec, care aproape o jumă
tate de veac a lucrat in domeniul culturii fizico cu copiii. Inttlnesc 
deseori oameni maturi care au cunoscut-o, fiindu-l elevi, apreciind 
capacitatea acesteia de a-1 învăța pe copil cum să se miște, cum să 
se joace. Adică lucruri aparent mărunte, dar de o mare importanță 
in dezvoltarea armonioasă a unui copif F

Qt privește efectele unor deprinderi motrice corect Ineușlto, dr. Bă
jenaru a făcut următoarea subliniere : „Tonifiorea generală a muscu
laturii unui copil depinde intr-o apreciabilă măsură do corectitudine, 
de felul cum au fost însușite deprinderile motrice. Dacă se real iz oaza 
acest obiectiv, atunci foarte ușor vor fl prevenite unele deficiențe fizice 
alo coloanei vertebrale — cifoze, scolioze, lordoze etc. - cu eare, 
unii preșcolari Intră in invâțămintul proprlu-zls, suportlnd eu dificultate 
asprimea unui ghiozdan încărcat in ezces sau a șederii in bancă ore 
întregi".

Așadar, medicul pediatru recomandă o grijă deosebită, permanentă 
față do modul cum se realizează deprinderile do mițearo, cu efecte 
pozitive (sau, dimpotrivă...) pentru activitatea vi'ltorvM școlar I

im, ..n x v-xv/ag»»Hi

DIVIZIA CANDOARE
;i joacă. Grădinița nr. 5 „Metrou"

— Ce considerați, totuși, că 
nu s-a realizat încă in în- 
vățămintul preșcolar legat de 
împlinirea nevoii de mișcare a 
copiilor, a formării deprinderi
lor?

— In pofida eforturilor în
treprinse in ultima vreme, a 
înțelegerii nevoii de mișcare la 
copii, a îmbunătățirii conceptu
lui despre sport in rindul ce
lor mici, problema formării de
prinderilor motrice la preșco
lari mai comportă corective — 
in metodică (unde nu există 
încă un sistem unitar), în or
ganizare (lăsată adesea la ini
țiativa educatoarelor), în acti
vitatea practică (sporadică si 
cu o angajare relativă a copi
ilor). Problema îsi poate găsi 
rezolvarea, dacă educatoarele 
ar avea capacitatea de a rea
liza integral activități de miș
care cu copiii, incepind cu ore
le de sport — intr-o măsură 
acest deziderat se împlinește 
prin cursuri de perfecționare — 
și mai ales dacă ar exista peste 
tot eondiții adecvate, spații de 
Joacă utilate corespunzător. 
Sint două eorective esențiale 
in sprijinul ideii pentru care 
muncim, acela de a crește ge
nerații bine clădite — sănătoa
se și pline de vigoare !

interviu realizat de
Tiberiu STAMA

Pe terenurile de sport 
este — intre unitățile preșcolare din Capitală — un fel de 
Steaua, ori Dinamo. Are 27 de locuri I cucerite în dife
rite concursuri, are grupe de atletism, inot și gimnastică, 
are campioni la triciclete și biciclete, are... o tovarășe di
rectoare — Margareta Badea — care susține că ' 
cută pentru cei mid

Sigur, vara-i mai ușor. E concurs pe Vicina, 
merge la „Dadadă*.  Iama, insă, e mai greu, 
pentru reporter. Organizează, de pildă, grupa 
Jndoor*  la sărituri (de cind cu ..duelul*  Vali Ionescu — 
Anișoara Cușmir. toți puștii parcă sint canguri). Concursul 
durează o săptămînă. Participi 206 de copii, fiecare avind 
dreptul la trei încercări oficiale. Dar, trei încercări în față, 
trei încercări in spate, trei încercări lateral dreapta etc. — 
așa e la preșcolari !

Deprinderea de a face mișcare se cultivi cu dragoste, cu 
multă griji la Grădinița nr. 5 „Metrou*.  In orele de edu
cație fizică, spre exemplu, cei din grupa mică învață 
„înotul", exercițiile descompuse ale înaintării prin apă. Le 
vor folosi mai tîrziu, in grupa mijlocie, cind vor merge 
peste drum, la bazinul de la Liceul .JJimitrie Bolintinea- 
nu*.  unde funcționează — permanent — un centru de în
vățare a înotului, condus de prof, Mihai Iliescu, Cu exer
ciții pe uscat au început și Andrian Stancu, și ceilalți. Iar 
acum sar in apă ca delfinii.

Educatoarele Maria Avram și Maria Bobeanu au în gru
pele lor atleți redutabili (7,2 pe 10 m alergare in teniși), 
gimnaști și gimnaste (fiecare cu costumașul lui), dar cei 
mai grozavi par a fi copiii de la „secția*  jocuri cu mingea. 
Se organizează, si zicem, handbal. Jocul e puțin altfel de- 
cit U știm. Toată lumea ataci, toată lumea înscrie, indife- 
ferent de poartă — așa e tn Divizia candoare ! S-a marcat 
un pol: aplauze, felicitări — scorul nu contează — impor
tant este ci mingea se odihnește in poartă (n-a putut în
scrie Florinei — unghiul a fost prea dificil — a pasat lut 
Doru, prietenului său din echipa adversă, care a marcat 
fulgerător. Toată lumea e fericită !).

E frumos in Divizia candoare. Clasamentul general este 
așa, „in general*,  nimeni nu retrogradează — totul e să 
faci mișcare ! Si fii antrenat, adică si nu obosești după o 
repriză, două, si te joci și prin frig fără si răcești, să al 
ce povesti cind mergi spre casă de mînuți cu mama, ort 
cu tata care lucrează la Metrou....

„joaca-i fă-

toată lumea 
Mai greu 
mijlocie un

Vasile TOFAN

CÎND OBRAJII
CĂPĂTĂ CULOAREA IONATANELOR...

Iarna la patinaj 
merg mulți copii 
de la Grădinița nr. 
1 „Electronica in
dustrială" din Ca
pitală. Bunăoară, 
Diana Cojocaru de 
la grupa mare II 
(lucrează mult pe 
gheață, ascute pa
tinele mai în fie
care săptămînă). 
Valentin Cinciu- 
lcsen de la grupa 
mare I (silitor, în

clinat către pro
bele de viteză), 
Simona Mihăiles- 
cu (fetita surprin
sa de fotoreporte
rul nostru. Ion 
Mihăică, pe pati
noarul de la „Flo- 
reasca", unde-1 
predă lecții in
structorul Gheor- 
ghe Gheorghiu).

Grădinița este 
pe Șoseaua Iancu-

ACȚIUNI... INITIATIVE... PREOCUPĂRI

Iul. piscina de la 
„23 August" este 
alături; un „salt" 
și ești în apă! De
prinderea, pofta de 
mișcare se capătă 
in orele de edu
cație fizică, ade
vărate lecții-mo- 
del conduse de e- 
ducatoarele Auro
ra Bobocea, Stefa
nia Cojocaru, ca 
să amintim doar 
de grupa mare I 
Si II.

Se face sport in 
joacă, dar joaca e 
condusă către de
prinderile de mai 
tîrziu, cind se vor 
întrece pe terenuri 
adevărate de sport. 
Deocamdată, cum 
e puțin soare afa
ră, lumea mică a 
acestei 
condusă 
toarea 
Enache, 
baza sportivă pro
prie ; o alergare, 
citeva urcușuri și 
cobcrișuri pe apa
ratele... zgribulite 
de ger și obrajii 
capătă culoarea 
ionatanelor !...

grădinițe, 
de direc- 
Georgeta 

este pe

șadar, formarea 
unor temeinice și 
corecte deprinderi 

de mișcare constituie do
minanta activității spor
tive cu cei mici. Este o 
nevoie imperioasă. Odată 
împlinită ea contribuie 
la formarea personalității 

se 
îi scu- 

unor 
care 

toată

• „in cazul județului Argeș — ne-a făcut 
precizarea tovarășa Lizloa Mocanu — doud 
grădinițe se constituie, deocamdată. In ex
cepții, tn ceea ce privește preocuparea față 
de nevoia de a forma deprinderi motrice 
la copii : nr. 11 din Pitești (directoare, 
Vaslllca Morariu) a întreprinderii textile 
„Argeșana" șl nr. î din Cimpulung Muscel 
(directoare, Ileana Nedelcu) a Combinatu
lui de fibre sintetice. In ambele cazuri 
copiii au o ținută corespunzătoare la lec
țiile de educație fizică. Iau parte la diverse 
concursuri șl competiții, Indiferent de starea 
timpului..."
• „Am cuvinte de laudă pentru felul 

cum înțeleg să asigure copiilor deprinderi 
de mișcare, prin exercițiu fizic zilnic, 
prin jocuri dinamice, atractive, colectivele 
de educatoare de la grădinițele nr. Z0, 11, 
30 și 34 din Oradea — a ținut să ne Infor
meze prof. Steltan Coandă, adăugind : tn

toate cazurile copiii lucrează ordonat, intr-o 
disciplină exemplară, cu multă grijă pentru 
curățenia corporală, tmediat 'după joacă".
• „In Ialomița — ne comunica tovarășa 

Georgeta Cerbu — educația fizici cu cei 
mici, deși rămtne pe cala de împlinire, to
tuși există cite va unități de invățămint pre
școlar care se detașează : grădinița cu creșă 
a întreprinderii de zahăr din Țtndărei, cea 
cu program prelungit din Fetești, precum 
și cea cu program prelungit din Slobozia. 
Sini unități tn care s-au făcut eforturi deo
sebite pentru amenajarea unor spații de 
joacă in curți sau chiar tn corpurile clădi
rilor, la fel ca și pentru procurarea unor 
materiale specifice — bănci de gimnastică, 
saltele, scărițe etc."
• „Județul Vtlcea are, in comuna Bujo- 

rent, tn persoana educatoarei Felicia Vlă- 
dulescu, o excelentă practiciană In educație 
fizică — ne-a făcut cunoscut tovarășa Ioana

Căpruciu — oare nu se rezumi la simple exer
ciții de gimnastici sau excursii prin împrejuri
mile acestei așezări de pe Olt, ci caută sd 
aplice probe de testare a motricttățil copi
ilor tn cadrul unui studiu experimental care 
face obiectul cercetării noastre și totodată 
se anunți deosebit de interesant, tn luna 
mai este posibil ca acest studiu să se afle 
pe ordinea de zi a unei tntllnlrt metodice 
cu toate educatoarele din grădinițele jude
țului nostru"
• ..Pentru educatoarele din județul Sucea

va — făcea observația tovarășa Aspasia 
Socactu — exemplul educatoarei Marta Cra
mer. care și-a ales ca temă pentru lucra
rea de gradul I, „Corectarea deficiențelor 
fizice la copil prin exerciții de gimnastică 
la orele de educație fizică" rămtne șt prlm- 
plan. O lucrare Izvorltă dlntr-o bogată ac
tivitate practică a autoarei, educatoare la 
Grădinița nr. J din Suceava".

copiilor, I ajută să 
dezvolte armonios, 
tește de apariția 
deficiențe 
i-ar putea 
viața.

Rolul 
tont In 
derilor 
învățămîntului 
colectivelor 
toace din grădinițe cele 
chemate să asigure mo
delarea - și prin exer
cițiu fizic organizat, prin 
jocuri — a copiilor. Șl 
acest lucru este posibil 
(cum s-a putut desprin
de din exemplele 
prinse in pagină), dacă 
educatoarele se vor stră
dui să desfășoare lecții 
de educație fizică și ac
tivități sportive - jocuri, 
concursuri și competiții 
- cu un conținut cit 
mai bogat și mai atrac
tiv, pe măsura gusturilor 
celor mici, dacă vor fo
losi totodată orice iniția
tivă pentru 
completarea 
riale.

In acest 
delare a copiilor, deose
bit de complex, educa
toarele trebuie să simtă 
mal mult sprijinul fami
liei. al organizației „Șoi
mii 
lor și organizațiilor spor
tive, al întreprinderilor 
care patronează unități 
de învâțămînt preșcolar. 
Fiindcă numai printr-o 
reală șl eficientă con
lucrare Intre toți acești 
factori se va realiza o- 
biectivul care a format 
tema dezbaterii noastre...

fizice 
însoți

mai impor- 
deprin-

cel 
formarea 

de mișcare revine 
preșcolar, 

de educa-

cu-

crearea sat*  
bazei mate-

efort de mo-

patriei', al organe-



Se poate vorbi în sport de productivi
tatea muncii ? Desigur. Mai ales acolo 
unde efortul depus în lungul proces de 

pregătire se măsoară prin performanță (sau 
contra-performanțăl). Și cum una din sarci- 
niie prioritare ale societății românești actuale 
este CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
— ca verigă esențială a atingerii noii calități 
a muncii și a vieții - și in sportul de perfor
manță se află la ordinea zilei — după cum a 
rezultat din lucrările recentelor plenare ale 
consiliilor județene pentru educație fizică și 
sport - mai buna organizare a muncii și o 
fluxului pregătirii, pentru aplicarea metodelor 
moderne de antrenament. Astfel incit „PRO
DUSUL" FINIT AL MUNCII CALIFICATE, PER
FORMANȚA, SĂ FIE COMPETITIVĂ PE PLAN 
INTERNAȚIONAL. Toți cei implicați in perfor
manță - sportivi, antrenori, cercetători, me
dici, psihologi, gospodari ai arenelor etc - 
trebuie să fie în pas cu cerințele marii per
formanțe, ceea ce presupune un cit mai înalt 
nivel de cunoștințe de specialitate, o „tehno
logie*  de înaltă tehnicitate specifică fiecărei 
discipline sportive, ordine și disciplină. Numai 
astfel nivelul tehnic ți calitativ al producției 
in sport, al performanței, va fi ridicat, numai 
astfel productivitatea muncii din acest do
meniu va fi la nivelul cerut de marile inves
tiții materiale și morale făcute în sport de 
statul nostru.

Pentru întreaga mișa^re sportivă, ridîcareo 
nivelului general al sportului de performanță, 
promovarea ți afirmarea pe soară tot mai 
largă a noi și noi talente din rindurile tine
rilor, capabile să cucerească noi poziții in

ierarhia sportului mondial, constituie o sar
cină principală a etapei actuale. In înde
plinirea acesteia, o mare responsabilitate re
vine consiliilor județene pentru educație fizică 
și sport, organelor locale cu atribuții, clubu
rilor sportive, pentru ca unitățile specializate 
pentru sportul de performanță să devină ade
vărate uzine de pregătire a sportivilor, in- 
cepind cu copiii și pină la seniori, pină la 
cei chemați să reprezinte culorile țării la 
Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale 
și europene, la celelalte mari competiții in
ternaționale. Și, așa cum a reieșit din lucră
rile plenarelor C.J.E.F.S., desfășurate in acest 
prim trimestru al anului — lucrări la care s-au 
dezbătut, in spirit partinic, perspectivele, dar și 
realitatea cotidionă a sportului nostru și la 
care au fost prezenți cei investiți cu responsabi
lități in conducerea mișcării sportive, precum și 
factori de răspundere din organele județene de 
partid și de stat — PROBLEMA EFICIENȚEI s-a 
pus cu acuitate.

Prin această prismă, a raportării rezulta
telor obținute în sportul de performanță la 
sbreinile majore reieșite din orientările și in
dicațiile cuprinse in Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din prevederile docu
mentelor adoptate la Conferința pe țară a 
mișcării sportive, am alcătuit acest sumar 
prob'emabc al unor județe, la începutul ufti- 
mu'ui on preelimpic, cu dorința de a contri
bui la impulsionarea marii 
mănești in perspectiva tot 
Jocurilor Olimpice d:n 1934.

performanțe ro
mei ap'opiatâ a

Paul SLAVES CU

Principala direcție rezultată

0 înaltă „produc
CREȘTEREA CONTINUA

9

SCHIUL BRAȘOVEAN, AFLAT IN „D
DE A INTRA

Fără îndoială, mișcarea spor
tivă din Județul Brașov are 
multe și justificate motive de 
mindrie, printre acestea aflîn- 
du-se contribuția sa la frumoa
sele performanțe realizate in 
ultimul an de reprezentanții 
României la campionatele mon
diale de popice, la campiona
tele europene de judo, la cam
pionatele balcanice, cele 85 de 
titluri de campioni republicani, 
numeroasele recorduri naționa
li, precum fi includerea in lo

1J
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EXISTĂ 0 BAZĂ
O Noua și moderna sală 
de atletism • Casă nouă 
și pentru voleibalistele 
„Penicilinei*  © Luptă
torii de la Nicolina și 

obligațiile lor

MATERIALĂ FOARTE BUNĂ 
ACUM AU CUVÎNTUL SPORTIVII

Șl TEHNICIENII

PE PIRTIA AFI

Dacă cineva ar avea curiozi
tatea să facă o comparație » 
realizărilor mișcării sportive 
ieșene de acum 15 ani — atît 
pe planul activității de masă 

«cit și al celei de performanță 
*— cu acelea din 1982, ar fi sa

tisfăcut să constate că tabloul 
actual este aproape altul. Nu 
numai numărul celor care 
practică sportul ca mijloc de 
agrement, de menținere și în
tărire a sănătății, nu doar baza 
materială, nu numai numărul 
sportivilor de performanță au 
crescut în acești ani — și încă 
intr-un ritm aproape nebă
nuit —. ci și optica față de 
fenomenul sportiv în sine. 
Plenara C.J.E.F.S. Iași — re
cent desfășurată în municipiul 
de reședință — a scos în evi
dență toate aceste înfăptuiri
fi a analizat, cu un mobiliza
tor spirit critic și autocritic,
neîmplinirile 
răspunzători 
atribuții din 
ieșeană.

Dintre toate înfăptuirile (ac
tivități de masă la nivelul 
atelierelor, secțiilor, sectoare
lor, claselor, anilor de studii, 
școlilor și facultăților, gene
ralizarea practicării gimnasticii 
la locul de muncă, 
cerea în calendarul 
țional central a unor 
țări specific^ lașului, 
fi Serbările dricului, 
ciumului etc.), CELE MAI RE
LEVANTE SÎNT ACELEA PRI
VIND ÎMBOGĂȚIREA bazei 
MATERIALE, atît cu instalații 
•Împle (în școli și facultăți, 
in apropierea unităților indus
triale și chiar in incinta aces
tora), cit și cu mari dotări, 
pentru înălțarea cărora s-au 
făcut eforturi considerabile. 
Desigur, nu vom putea — și 
nici nu ne propunem — să tre
cem măcar nominal în revistă 
întregul inventar al bazei ma
teriale a sportului ieșean, 
arăta doar ce s-a realizat 
1932 șL ps această bază, 
reda opinia Plenarei în 
vința folosirii eu maximă 
elență a acestor bunuri mate
riale. S-a terminat construtrea 
sălii de atletism, un obiectiv 
pe cît de necesar, pe atît de 
modern realizat : în Imediata 
vecinătate a Sălii sporturilor a 
fost înălțată o clădire moder
nă, menită a fi unitate de ca
zare și alimentație pentru 
sportivii de performantă ; au 
început și sint avansate lucră
rile Ia patinoarul artificial 
(deocamdată descoperit) ; la 
clubul Penicilina este termina
tă o modernă sală1 de volei ; 
sus. In dealul CopouluJ, a 
prins contur un de mult aș
teptat stadion de rugby pentru 
acest minunat snort care, anul 
trecut, a fost sărbătorit cu prl- 
lețul împlinirii a 30 de ani de 
existentă pe aceste rae’eaguri, 
af multe altele.
In mod firesc — țf t aceasta

fac 
cu

de care se 
toți factorii 
mișcarea sportivă

introdu- 
competi- 
manifes- 
cum ar 
ale Bu-

Vom 
în 

▼cm 
pri- 
efl-

este a doua mare idee des
prinsă din lucrările Plenarei
— trebuie pusă (și s-a pus)
întrebarea : realizările sportu
lui ieșean de performanță se 
ridică la nivelul dorit pe plan 
național și internațional, cerut 
de documentele de partid 
corespunzător bazei i
excelente de care i
Răspunsul este clar : 
seama de marile 
umane ale 
materială aferentă, nu s-a fă
cut totul pentru ca și din a- 
ceastă parte a țării să fie che
mați sportivi valoroși la lotu
rile reprezentative, care să du
că faima sportului românesc 
în lume. Situarea acestui ju
deț pe un loc mediocru (15) în 
privința aportului la formarea 
loturilor olimpice și naționale
— cu mult sub posibilități — 
și faptul că în 1932 lașul nu 
și-a adus nici o contribuție la 
cucerirea de medalii la cam
pionatele mondiale-, au fost de 
natură să producă insatisfac
ție. Chiar dacă secția de lupte 
libere de la clubul muncitoresc 
Nicolina. ca și cea de handbal 
feminin de la TEROM au de
venit — desigur ca urmare 
a rezultatelor bune obținute — 
secții de nivel olimpic, 
atletismul, șahul și tirul 
clubul Universitatea au 
în rfndul disciplinelor de 
internațional (dealtfel,

și 
materiale 
dispune 1 

ținînd 
posibilități 

lașului, de baza

IEȘENI!•
Aurel Neagu, 

dintre sportivii 
mai sîrguincioși 
lotului olimpic 
lupte libere, se 
gătește intens pentru 
importantele competi
ții din acest an — 
campionatele europe
ne și 
Iată-l 
ment, 
rul la

cele mondiale, 
la un antrena- 
exersind retu- 
coapsă.

și patinaju- ^Je 
ele printre

turile republicane a 214 spor
tivi, dintre care 53 in loturile 
olimpice. Progrese Însemnate 
sint consemnate și în domeniul 
sportului de masă, unde numă
rul participanților la întrece
rile „Daciadci" a sporit simți
tor, ca și cel al practicanților 
exercițiului fizic și turismului.

Ținind, insă, seama de fap
tul că Brașovul este un județ 
in care sporturile de iarnă au 
cea mai mare pondere, că pe 
cuprinsul Iui se află numeroa
se amenajări sportive necesa
re practicării schiului, biatlo- 
nuluî, hocheiului 
Iui, multe dintre
cele mai bine dotate din țară, 
este normal ca aceste discipli
ne sportive să fie considerate 
prioritare șl tratate ca atare de 
organele de resort.

în darea de seamă prezenta
tă cu prilejul Plenarei 
C.J.E.F.S. Brașov, s-a arătat 
că intr-un clasament întocmit 
pe baza rezultatelor Înregistra
te anul trecut, sportivii jude
țului se află pe locul I în ie
rarhia sporturilor de iarnă, ei 
cucerind majoritatea titlurilor 
de campioni națonali. Ceea ce 
este adevărat, dar la fel de 
adevărat este însă că in ace
lași domeniu Brașovul a obținut 
pe planul afirmării Internatio
nale a sportului nostru cu mult 
sub posibilitățile pe care Ie 
are in ceea ce privește numă-

rul cl 
maicii 
ne dd 
mă pl 
perioJ 
prezei 
de rel 
le all 
(să-i I 
pe Ca 
Bălani 
tea, 1 
Marol] 
guș, 
gor-ll 
Pă etl 
le din 

ecerl 
grijor 
pârtie 
ternațl 
ploara

Luci 
Brașol 
că ad 
iarnă 
ral, c 
de faj 
trebui 
tul al 
munca 
nu S4 
cennț 
princi 
de sq 
ta, tJ 
c.s.ș. 
drept 
titluri] 
Antrej

BILANȚUL ARGEȘULUI ÎN PERFOR

iar 
de la 
intrat 
nivel 

rezul
tatele acestora puteau fi supe
rioare. cu condiția ca toți teh
nicienii să-și fi făcut pe deplin 
datoria). Este Îmbucurător fap
tul că trei luptători Ieșeni. Au
rel Neagu, Petru Hodorogeanu 
șl Radu Ciprian, sint In vede
rile selecționerilor pentru Jocu
rile Olimpice din 1984. Dar, In 
același timp. acești trei spor
tivi talentați trebuie să mun
cească mal mult și mai bine 
nu numai la lotul reprezenta
tiv, el șl tn timpul eit se an
trenează la elub, pentru a con
firma încrederea oe 11 se acor
dă de a fi mesageri gi sportu
lui românesc.

Bucurfndu-se de îndrumarea 
de zi cu zi a Comitetului ju
dețean de partid, mișcarea 

activiștii și 
fac-

au
i pe 

să 
le 

mate-

ieșeană,
antrenorii, tott 1 
responsabilități 

să-și ridice munca

sportivă 
sportivii, 
toril cu 
obligația 
o nouă treaptă calitativă,
justifice, prin rezultatele ce 
vor obține, investițiile 
riale ji morale făcute de 
partidul sl statul nostru. ESTE 
NECESAR — s-a subliniat tn 
Plenară — SA SE ACORDE 
ÎN CONTINUARE CEA MAI 
MARE ATENȚIE RAMURILOR 
PRIORITARE. DE ÎNALTA 
PERFORMANȚA, pornindu-se 
de la Idee» eă trebuie dezvol
tate ln primul rînd secțiile de 
nivel olimpie si internațional, 
aceasta fiind singura cale efi
cientă, capabilă să aducă me
dalii și 
Hmplee, 
dials și

pnnete la Jocurile O- 
eaaplonatele mon- 

enropene.

Ion GAVRILESCU

NU REFLECTA DISPONIBILITĂȚILE
principal, stilul de muncă al 
celor care dirijează această 
activitate și care nu manifestă 
întotdeauna o gîndire clară și 
nu desfășoară o muncă cu un 
conținut cit mai concret. nici 
în procesul propriu-zis de in
struire, nici în cel educativ. 
Nu se asigură mobilizarea tu
turor energiilor pentru a fi 
îndeplinite obiectivele propuse, 
la cote calitative cit mai înal
te, pe măsura actualelor ce
rințe și exigențe reliefate de 
Mesajul adresat de tovarășul

EX
faptul 

ju- 
anii 
care 

cu 
un 

sat
in

Este- de necontestat 
că mișcarea sportivă din 
dețul Argeș a realizat in 
din urmă, prin eforturi 
au angajat toți factorii 
răspundere sau atribuții, 
climat propice dezvoltării 
tivității de performanță, 
sprijinul îndeplinirii acestui 
important deziderat s-au aflat 
lt cluburi teritoriale, 9 aso
ciații sportive, un radio și un 
aeroclub, două secții de nivel 
olimpic, S de nivel internațio
nal și 37 de nivel naționaL O 
puternică rețea de cadre teh
nice, antrenori și 
(115) asigură procesul de 
struire. în același 
tehnicieni-instructori 
(1024) și arbitri (583) 
cum și peste 300 de 
de educație fizică din 
mintul de toate gradele iși a- 
duc aportul 
coordonarea 
argeșene.

Dispunînd 
forță tehnică și organizatorică 
era firesc ca Argeșul să as
pire la poziții cît mai avan
sate in mișcarea sportivă ro
mânească și să înregistreze u- 
nele rezultate cu ecou pe plan 
internațional. De pildă, cîte un 
loc 3 și 5 la C,M. de box se
niori, 5 locuri 2 și un loc 3 la 
C.B. de seniori și juniori la 
atletism. Nu pot fi omise nici 
rezultatele promițătoare ale 
unor sportivi promovați in 
alte județe, dar care punctează 
pentru Argeș, ocupanții locuri- 
rilor 2 și 5 la C.M. de lupte 
grece-romane, a locurilor 2 și 
4 la C.E. de lupte etc. Toate 
acestea au determinat ea Ar
geșul să se situeze pe poziția 
a 10-a in ierarhia județelpr. in 
ceea ce privește prezența spor
tivilor în loturi și rezultatele 
lor pe plan internațional 
de locul 14 în 1981).

Tabloul general ar fi 
altul dacă la obținerea 
performanțe cu adevărat 
ti gioase și-ar fi adus contjțbu- 
țla nu doar trei unități spor-

profesori 
in- 

timp alți 
obștești 

— pre- 
profesori 

invăță-

la Îndrumarea și 
activității «portive

de o asemenea

tfață

fost 
unor 

pres-

tive (S.C. Muscelul C-lung, 
C-S-Ș.A. C-lung și L.C. Dada 
Pitești), ci toate cele 21 
funcționează ln județ. Și 
doar la trei ramuri de 
(atletism, box și lupte) 
La altele, din totalul de 
se practică în Argeș!?!

De ce nu s-a ajuns la per
formanțe demne de relevat ? 
Pentru că nu in toate cazurile 
conducerile unor unități spor
tive, profesorii și 
manifestă spirit de 
și de dăruire, 
muncă. Altfel 
explica faptul 
tele naționale 
decit unități sportive (și a- 
cestea, în unele cazuri, cu 
tocuri care nu concordă cu po
sibilitățile lor reale) ? Contri
buția Argeșului la promovarea 
unor sportivi In Ioturile repu
blicane lărgite sau de perspec
tivă râmi ne. de 
destă ; din 21 
punctează decit 
pildă, colective _ __
duc NICI O eontribuție la acest 
capitol : CS.Ș. dmpulung,
C-S.Ș. Curtea de Argeș, Petro
chimistul Pitești. Electronistul 
Curtea de Argeș, Industria 
textilă Pitești- în duda fap
tului eă Argeșul are ln lotul 
olimpic lărgit 23 de sportivi 
(12 legitimați in județ, 7 confir- 
mindu-și valoarea) trebuie să 
semnalăm că din eele 14 
muri sportive olimpice practi
cate în județ numai 6 iși a- 
duc eit de cit o contribuție la 
promovarea de tineri ln 
•portului românesc.

Toate aceste aspecte au 
relevate recent cu prilejul 
narei 
geș. 
zlile 
care

cite 
nu 

sport 
ci și 

27 cite

nico: 
carii

an trenorii, 
angajare 

continuitate în 
cum se poaț£ 
că Ln clasamen- 
nn punctează

asemenea, mo
de unități nu 
11. Sint, de 

care nu Iși «-

anuale a C.J.E.F.S.
Întărind totodată eonclu- 

colectivulul C.N.E.F.S., 
a controlat fi îndrumat 

— într-o etapă anterioară — 
activitatea organelor și organi
zațiilor sportive din județ S-a 
apreciat analizîndu-se cauzele 
apariției sau menținerii unor 
neajunsuri, că o frînă tn per
formanță a reprezintă, în

tive, o 
selecție 
box F 
cesiv 1 
diocre 
ridicat 
cum 
decit 1 
II-a), 
eă (ani 
a omis 
intr-un

PENTRU SPORT
Fără doar si poate, sportul 

maramureșean înseamnă ceva 
ln sportul românesc. Si-a clă
dit — cu deosebire la Baia 
Mare, municipiul reședință de 
județ — un edificiu puternic, 
la care privesc cu admirație 
Si oaspeți de peste hotare. Ne

sint. sț 
te in n 
vinte r 
Înotului 
Polonia 
cu prii 
pați“, c 
șui de

ra-

Iosif Boroș, In atac, faultat in temicen 
drec.r/a imaginii) rini alături de antren 
„Mmr/r' Lascăr Pană, doi dintre „oll



de pleasare ale consiliilor sportive județene

RE CAPACITATEA
tn noua șl moderna tali de gim
nastica din Deva, speranțele olim

pice muncesc asiduu• Popicele și judo-ul, 
sporturilor 
Titlul de

TERNAȚIONALE!
baza 

ke să 
n ur- 
peală 
Be re- 
kflau, 
robe-
fond 
alții,

krghe
Cris- 
alena
Dră-
Zan- 
eam- 
Ifate- 

f Ținînd seama ci
vește 

b in-
am-

E.F.S. 
umai 
e de 
gene- 
[stări 
le ce 
rnen- 
stfel, 
ruire 
velul 
norii 
secții 
rma- 
roșu, 
avut 

de 
bnali. 
mult

pe experiența lor trecută și nu 
au încercat să fie „la zi" cu 
problemele tehnicii șl metodo
logiei schiului modern. Desi
gur, au existat și dificultăți o- 
biective ca, de exemplu, lipsa 
zăpezii in unele ierni, ori „su
focarea" activității de pregăti
re și competiționale a schiului 
de performanță de către aflu
ența de turiști, in special la 
Poiana Brașov (principala ba
ză a acestui sport), dar ase
menea greutăți nu au făcut alt
ceva decît să „completeze", în 
mod nefericit, pe cele arătate 

vjmai sus, precum șl altele.
T____ ______ obiectivul

major al sporturilor de Iarnă 
11 constituie Jocurile Olimpice 
1984, de la Sarajevo, unele mă
suri au fost luate încă de annl 
trecut, sub impulsul șl îndru
marea directă a conducerii 
C.N.E.F.S., iar cîteva obiective 
au șî fost îndeplinite, ca, de 
pildă, îmbunătățirea organiză
rii muncii cu juniorii, sporirea 
bazei de selecție prin răspîndi- 
rea centrelor de inițiere etc. 
Dar, mai sint multe de făcut 
pentru ca acumulările cantita
tive să se transforme în saltul 
calitativ necesar, pentru ca 
DISPUTA DINTRE CELE MAI 
PUTERNICE UNITATI SA NU 
SE. LIMITEZE LA ÎNTRECE
REA PENTRU CUCERIREA 
ÎNTIIETAȚII PE PLAN NA
TIONAL, CI SA FAVORIZEZE

încă înaintea 
de iarnă I 0 
campion național, pre
misa unei incite repre
zentări internaționale * 
Intre „Universiada albă*

ți J.O. de la Sarajevo

REALE ȘI PRESTIGIOASE 
PERFORMANTE INTERNȚIO- 
NALE. întărirea 
mal buna organizare 
ridicarea nivelului 
al antrenorilor, mai 
in promovarea elementelor 
perspectivă, renunțarea la schi
orii care nu mai au posibili
tăți de progres, folosirea mai 
judicioasă a bazelor sportive, 
• exigentă activitate de con
trol si îndrumare din partea 
C.J.E.F.S. — iată doar cîteva 
din obiectivele care, odată în
deplinite, pot duce la revitali- 
zarea sporturilor de iarnă —In 
special a schiului și biatlonu- 
lut — in judelui Brașov.

Talentele reale, candidați 
performanțe internaționale 
lipsesc. Frumoasa afirmare 
Elenei Reit, clasată recent 
locul E in proba de fond 5 
din cadrul Universiadei, 
un exemplu care demonstrea
ză potențialul real al schiului 
din tara noastră, precum 
perspectivele de a depăși 
prin muncă de calitate superi
oară — anonimatul tn care a- 
cesta se zbate de multă vreme. 
Este clar, SCHIUL ROMANESC 
ARE RESURSE MULT MAI 
MARI!
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CENTRU OLIMPIC DE GIMNASTICĂ DIN DEVA M
CONTRIDETIA
Una dintre sarcinile de or

goliu ale mișcării sportive hu- 
nedarene este, pentru viitor — 
după cum a reieșit din lucră
rile plenarei CJ.E.F.S. — de 
a suplini absența greu egalabi- 
lei Nadia Comăneci din arena 
gimnasticii mondiale. Condițiile 
excelente asigurate de organele 
de partid și de stat locale care 
s-au conjugat fericit eu spriji
nul salutar al C.N.E.F.S. ți cu 
îndrumarea permanentă a fe
derației de specialitate au 
creat premisele acestei Împli
niri. în 1982, Lavinia Agache 
a ocupat locul II 
al compus. in 
„Cupă Mondială", 
na Szabo a reușit 
pună categoric la 
tele europene de junioare

@ Un teren propice pentru selecție, dar nevalofificat f 
1 200 de echipe școlare, anual, in competiții • Doar trei 
unități sportive (din 21) punctează in performanță • Numai 

atletism, box ți lupte I

pa F.R. Box" pe echipe, ra- 
tind astfel calificarea în tur
neul final). Se face încă prea 
puțin pentru formarea deprin
derilor motrice la preșcolari ți 
elevi, materia-primă a viitoa
relor performante, șe ignoră 
faptul că în competițiile jidre- 
sate tineretului studios sint 
prezente anual peste 1 200 de 
echipe. Ce teren fertil există, 
deci, pentru selecție, depis
tarea și modelarea unor ta
lente, dar care nu este valo
rificat I După cum. In fine, 
se utilizează Încă insuficient

Ia acest

care se
tit mai

mal 
ca-

neajunsuri
fi eliminate 
Pentru că numai astfel

cu- 
cu-

baza materială existentă — 
Argeșul și Pileștiul în speță 
fiind printre zonele cele 
avansate din țară 
pitol.

Iată 
vin a 
rlnd.
mișcarea sportivă argeșeană — 
sprijinită activ de organele de 
partid — va țvea pîrtie favo
rabilă spre realizarea unor pa
rametri cît mai înalți țn per
formanță. Lucru absolut po
sibil !

Tiberiu STAMA

la individu- 
prestigioasa 
iar Ecaterl- 
să se im- 

Campiona- 
de 

la Istanbul. Ca urmare a mun
cii — deseori exemplare — a 
colectivului de cadre de 
cialitate de la C.S.S. Cetate 
în cadrul căruia funcționează, 
centrul olimpie de gimnastică 
din Deva oferă majoritatea 
componentelor lotului eare se 
pregătește pentru ca la Olim
piada de la Los Angeles, Ro
mânia să ocupe cit mai multe 
locuri pe podium.

Rezultatele bune ale l 
nastelor au constituit șl 
gumentul pe baza căruia 
fost înființat si sprijinit 
nou centru, cu profil de 
letism de astă-dată. mai pre
cis de pregătire în semifon- 
dul feminin. secțiune aflată 
sub conducerea — de aseme
nea, competentă — a profeso
rului Ortwin Schaible. Cel mai 
valoros produs al muncii celor 
8 profesori de specialitate este, 
așa cum a demonstrat sezo
nul 1982, Margareta Koszeg, 
prima învingătoare într-o pro
bă (1 500 m) din cadrul con
cursului Prietenia. Aceste suc
cese, măsurabile în 
locuri fruntașe 
Internationale, 
adus județului 
cui 2 pe tară, 
piui București, 
sportiv școlar Cetate, locul 3, 
după Dinamo si Steaua, tn cla
samentul similar al 
lor sportive. Rita si 
Gheorghiță, ultima 
si Dorina Damian, 
nea junioară, sint 
te de nădejde ale _______
limpice de sanie și, respectiv, 
tir cu arcul. PROMOVÎND CU 
CURAJ TINERE ELEMENTE 
TALENTATE. HUNEDORENII 
ȘI-AU FĂURIT UN DRUM 
DISTINCT PRIN CONTRIBU
ȚIA ACTIVA LA SPORIREA

%

spe-

gim- 
l ar-

a 
un 
at-

medalii si 
la concursuri 
și altele, au 
Hunedoara Io- 
după municl- 

iar Clubului

unități- 
Livia 

junioară, 
de aseme- 
componen- 

loturilor o-

niJNEDORENILOR 
POTENȚIALULUI OLIMPIC 
AL ȚĂRII.

Există, însă. într-o oareca
re măsură, tendința ea miș
carea sportivă hunedoreană să 
pună unele dintre nerealizări- 
le sale la adăpostul SUCCE
SELOR CELOR DOUA CEN
TRE NAȚIONALE DE 
GATIRE, LA CARE 
TRIBUIE, ÎNTR-O MĂSURĂ 
MAI MARE SAU MAI MICA, 
ȘI ALTE JUDEȚE ; nu e un 
secret, de pildă, că multe dintre 
gimnastele fruntașe de la Deva 
au fost descoperite și aduse 
pînă la un nivel competitiv in 
alte centre ale gimnasticii ro
mânești, la Onești, la Sibiu sau 
la Arad, sau că, bunăoară, aici 
au fost concentrate cadre di
dactice de valoare din alte o- 
rașe ale țării. La capitolul ne- 
implinirilor figurează faptul că 
o serie de discipline priorita
re NU-ȘI ARGUMENTEAZĂ 
ACEST STATUT PRIN RE
ZULTATE ȘI PRIN ELEMEN
TE DE VALOARE OFERITE 
LOTURILOR NAȚIONALE ȘI 
OLIMPICE. Caiacul-canoea nu 
a produs nici un element care 
să depășească nivelul local ț 
tenisul de clmp importă jucă
tori plafonați fără a fi 
mati sportivi proprii de 
loare ; popicele (Jiul Petrila) 
retrogradează din Divizia A | 
handbalul nu promovează în 
Divizia A ; luptele libere si 
judo-ul nu au reprezentanți in 
loturile naționale g.a.m.d. Un 
caz și mai „clasic" de nereall - 
zare îl oferă înotul, care 
sese un start remarcabil, 
dțiva ani în urmă : în 
secția C.S.Ș. Hunedoara 
zestrată cu bazin olimpic a- 
coperit) a ciștigat doar titluri 
republicane la copil-, dar nu a 
putut prezenta, în competiții, 
nid măcar un singur junior 
de valoare !

Cauza cauzelor pentru care 
cel puțin jumătate dintre dis
cipline sint prioritare NUMAI 
PE HÎRTIE se află in acti
vitatea nesatisfăcătoare a ea- 
drelor de specialitate, in mo
dul defectuos de a acorda pre
gătirii un conținut adecvat sal
tului spre marea performanță. 
E de neînțeles cum secții ți 
sporturi cu condiții mult supe
rioare si cu numeroși antre
nori se află in coada oricăror 
ierarhii, în timp ce un foarte 
inimos antrenor de tir eu ar
cul, Vasile Tămaș, ți eleva sa 
Dorina Damian reușesc să de- . 
vină campioni naționali. fără 
arcuri de calitate si fără să
geți suficiente... Respectatulsuficiente...

PRE- 
CON-

for- 
va-

avu- 
cu 

1982. 
(ln-

^MUREȘEAN BATE ORA UNEI NOI CALITĂȚI
Dispunînd de o bună bază 

materială, sportivii Maramure
șului s-au afirmat intr-o lar
gă paletă de discipline, sub 
culorile celor șase cluburi șco
lare, două sindicale, unul te
ritorial, ale secțiilor de perfora 
mantă din asociațiile sportive 
de întreprinderi sau Institu
ții. Ce înseamnă, de fapt, înal
tă performantă pe aceste me
leaguri din nordul României î 
înseamnă trei secții de nivel 
olimpic — care trebuie nea
părat amintite : gimnastică 
sportivă fete si toot la C.S.M.S. 
Baia Mare, plus handbal la 
H. C. Minaur din aceeași lo
calitate —, șapte de nivel in
ternațional, la care se adaugă 
48 de secții*  de nivel național 
șî 457 de nivel local. 5i mal 
înseamnă, ar trebui să însem
ne. înaltă performantă rezul
tatele din 1982. Adică, la înot, 
două medalii de argint (Anca 
Pătrășcoiu), una de bronz 
(Teodora Hauptricht) ți un 
loc 6 (Noemi Lung) la campi
onatele europene de juniori I 
patru medalii, dintre care una 
de aur (Robert Pinter) la 
„Concursul Prietenia*  ; 24 de 
medalii la campionatele bal
canice ; cucerirea Cupei Bal
canice de voleibaliștii de la

Explorări Baia Mare. La gim
nastică, un „bronz" la „Priete
nia**  si includerea Pușei Maria 
Matei In lotul olimpic. La 
handbal, se știe. Baia Mare 
oferă lotului reprezentativ si 
jucători, si— antrenor (cunos
cutul Lascăr Pană). Se afirmă
— odată cu întreagă această 
ramură la noi — sportiva de 
la gimnastică ritmică modernă 
Adriana Rednie (și, ne-am 
convins la fata locului. nu e 
singura I). Iar la popice. să 
nu uităm. în echipa masculină 
care cucerea anul trecut titlul 
mondial se numără si Ste'ian 
Boariu, de la ...Aurul Baia 
Mare.

La ceas de bilanț, in cadrul 
recentei plenare a Consiliului 
județean Dentru educație fizi
că si sport, s-au mai amintit 
Be înțelege, si alte cifre : 39 
de candidați olimpici. 144 -ie 
campioni ai tării. 167 de re
corduri naționale. 84 de pre
zențe tn loturile reprezentati
ve. Toate acestea, puse lao
laltă (alături de încă alte fap
te posibil de amintit). susțin 
zicem noi, afirmația din capul 
rindurilor de fată. Numai că
— aici e aici I — maramureșe
nii nu sint mulțumiți, nu sint 
întru totul mulțumiți de rna-

nenumăra- 
de oar- 

factori 
econo- 
simțlt 

ne- 
r a 
Pop.

dele muncii si pasiunii lor pe 
terenurile de întrecere. îi as
cultam atunci, la plenară, pe 
unii dintre ei. Cu toții, fără 
excepție, au susținut sib fi 
tare că se poate mai mult si 
mai bine ! Iar organul direct 
implicat in toate realizările 
4C.J.E.F.S.) — ajutat substan
țial in obținerea acestora. a- 
devăr subliniat în
te rinduri. de organele 
tid si de*  stat, de alti 
cu atribuții, de unități 
mice puternice — s-a 
totodată „nârtas la toate 
împlinirile", cum răsDicat 
menționat orof. Ioan 1 
președintele Consiliului. în pre
zentarea Raportului asupra ac
tivității din

Ne-a impresionat 
exi^eiCă a oamenilor 
lui maramureșean, 
oria activitafe . si 
întrevedem în 
argumentele sue 
tru*  viitor, care 
puține (si sint 
frumoase). înceo nd 
misiunea d-° <jt”nhu 
dalii olimpice. O 
nera*ă.  în Fan*  
rezerve neva1nriF«'>i
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Lavinio Agoche, Eca- 
terina Szabo ți celelalte 
urmașe ale Nadiei $ 
Start lansat al ino*  lui 
cu ani in urmă, bazin 
olimpic acoperit și doar 
două titluri la copii... © 
Cînd profesorii de educa
ție fizică uită de menirea 

lor

pro-

unol
din 
sau

care 
idea-

antrenor de fotbal, D. Pătrașcu, 
de la secția de fotbal a Cor- 

, vinului, oferea „cheia1*,  antre
norii dezinteresați si indisci- 
plinați sint prea numeroși, ei 
fiind cei care frinează 
greșul.

Nici rezultatele muncii 
profesori de specialitate 
cluburile sportive școlare
ale unor profesori de-educația 
fizică din școli și licee nu sa 
ridică la nivelul pretențiilo» 
actuale ale sportului hunedo- 
rean. După cum nici normati
vele în vigoare ale Ministeru
lui Educației si învățămintulul 
nu oferă posibilitatea selecțio
nării cadrelor celor mai capa
bile si mai dispuse la sacrifi
cii in favoarea marii perfor
mante. In consecință, în unele 
secții ale cluburilor școlare 
sint menținuți profesori 
nu au nimic cu nobilele
luri ale formării marilor cam
pioni. Semnificativ a fo t 
zul recent al sancționării 
tru inactivitate a unor 
de specialitate care 
în unități 
lui școlar 
Școala nr. 
găzduiește 
gimnastică I) sau la C.S.Ș. Ho-, 
nedoara (de la care natatia 
noastră așteaptă campioni care, 
s-o reprezinte peste hotare) I

Mișcarea sportivă 
reană s-a angajat 
drumul contribuției 
tiaie la creșterea potențialului 
olimpic al tării. Lansarea cu 
succes în arenele sportive in-ț 
ternationale a unor TINERH 
TALENTE pare calea cea maâ 
potrivită, primele succese itr- 
mînd, Insă, a fl, $i în viitor; 
confirmate. E nevoie însă 
s-a subliniat în plenara*  
C.J.E.F.S. — ca toate forțele, 
locale, si în primul rînd an
trenorii si profesorii de spe—' 
ctalitate din cluburi precum d 
cei de educație fizică, 
nă mai viguros umărui 
deplinirea sarcinilor pe 
hunedorenii și le-au 
pentru anul 1983 
pentru Jocurile 
1984 si 1988.

ca- 
pen- 

cadre 
activează 

de vîrf ale sportu- 
hunedorean, precum 
7 Deva (cea cam 
centrul olimpic de

hunedo-*  
ferm tx 

substan-’

să ru-:
Ia In-

care 
propus 
specialsl tn

Olimpice din

T. RADU

0 Midi înotători ți marile lor promisiuni • Handbaliștiî, 
lotul reprezentativ (inclusiv antrenorul—) ți podiumul olimpic 
• „Să aduceai m arenă tineri zdraveni, viitori mari per

formeri I"

trebuie vă reglndlm Întreaga 
activitate La atletism. Am fă- 
eat primii pași ; (4 mergem 
mai departe, ea euraj, prin 
mnneă". Cuvintele veneau din 
partea unul fost atlet cunos
cut, Ion Marinescu, ți cum 
sportivul polivalent de odini
oară este acum președintele 
unei unități-etalon (C.S.M.S. 
Baia Mare) le-am luat ca pe o 
pi omisiune I O altă Idee re
ieșită din dezbateri a fost aceea 
a necesității Împrospătării per
manente a rindurilor perfor
mantei. a asigurării schimbu
lui de miine. mai viguros, mal 
bine pregătit, cum susțineau 
antrenoarea de înot Gica Deac 
sau vicepreședintele lui H. C. 
Minaur. Viorel Maier. Cu gîn- 
dul la viitor s-au arătat a fl. 
dealtfel, toți oarticipanții la 
nlenară. elocvente, cu putere 

.înțesă, fiind vorbele lui 
loan D’rian. inspector gene- 
"a’-adiunct al Inspectoratului 
«•olar ludețean : „Să aducem 
in arene tineri zdraveni, ar
monios clădiți, pe care să-t

pregătim vpre a deveni per
formeri de valoare in vport, 
dar si oameni adevărat! pentru 
viață". Toți ceilalți partictn 
pan ți la discuții nu s-au mul
țumit — trebuie să sublinle 
em — numai să spună cuvin
te meșteșugite, dar au și ară
tat destule soluții concrete,*  
conștient! că drumul de la vor
bă la faptă e bine să fie cît 
mai scurt.

Maramureșul sportiv la ora 
calității — iată ideea ce poa
te sintetiza aspirațiile sale I 
Pentru că, așa cum s-a ară
tat in plenara C.J.E.F.S., exis
tă aici UN POTENȚIAL NO
TABIL in performanță, iar 
direcția actuală de acțiune este 
tocmai TRANSFORMAREA " 
ACESTUI POTENTI ' L ÎN
TR-O NOUĂ CALITATE, care 
să ducă la cucerirea de me
dalii olimpice. Iar sportul are 
cu adevărat tot sprijinul în 
Maramureș din partea orga
nelor locale. L-a avut gi-1 va 
avea I

Geo RAETCHI



Miercuri, la Sibiu, in meci amical

REPREZENTATIVA DE JUNIORI A ROMÂNIEI 
VA INTlLNI SELECȚIONATA SIMILARĂ A GRECIEI

.n continuarea pregătirilor pa 
care „le face in vederea parti- 
dei-retur cu selecționata Ci
prului, in preliminariile 
U.E.F.A., reprezentativa de ju
niori a țării noastre va susține 
un nou joc cu caracter de ve
rificare și omogenizare.

Miercurea viitoare, la Sibiu, 
echipa antrenată de Marcel

Piguiea $i Costlcă Toma va 
primi replica selecționatei si
milare a Greciei.

Cea de a doua partidă pe 
care juniorii români trebuiau 
s-o susțină, ieri, la Izmlt In 
compania reprezentativei Tur
ciei a fost contramandată din 
cauza timpului nefavorabil.

0 ECHIPĂ DE TINERET 164 PARTICIPA 
LA UN TURNEU IN INDIA

In perioada 11—27 martie va 
avea loc în India un turneu 
Internațional ocazionat de ziua 
națională a acestei țări. Pe a- 
dresa federației noastre de spe
cialitate a sosit o invitație de 
participare, referitoare la o 
reprezentativă de tineret. Ieri, 
F.R.F. a organizat o acțiune 
de selecție la care au fost tes
tați 31 de jucători, conducerea 
tehnică a acestei echipe de ti
neret — alcătuită din Ludovie 
Sătmăreanu șt Emerlch Dem- 
brovschi — oprindu-se la urmă
torii : Popa (S.C. Bacău), Do- 
bol (Politehnica Iași) și Pavel 
(Chimia Rai. Vilcea) — por
tari ; Mărginean (Dinamo), Ili
escu (Sportul studențesc), Tă- 
tăran (F.C. Baia Mare), Pascu

(Politehnica Timișoara), Cloro- 
ianu (Universitatea Craiova), 
Drspa (F.C. Olt), Epura (C.S 
Botoșani) și Vușcan (Strungul 
Arad) — fundași ; Artenș (S.C. 
Bacău), Meszaroș, Burghel 
(ambii Sportul studențesc), U- 
drleă (Chimia Rm. Vilcea) șl 
Dumitrcasa (Corvinul) — mij
locași ; Sertov (Dinamo), Bol- 
ba (Olimpia Satu Mare), Cojo
carii, Tirnoveanu (ambii Cor
vinul), Călin (Petrolul) și M. 
Iladu (Politehnica Iași).

Săptămina viitoare va avea 
loc o nouă acțiune de selecție, 
in urma căreia din acești 22 de 
jucători vor fi stabiliți cei ÎS 
care vor face deplasarea în 
India, prevăzută pentru 9 mar
tie.

DIN FOTBALUL INTERNAȚIONAL
REPREZENTATIVA VEST-GER- 

MANA ASPRU CRITICATA I
După înfrîngerea reprezenta

tivei R.F. Germania (0—1) în 
fața echipei Portugaliei, la li
sabona, presa vest-germană a 
criticat vehement echipa lui 
Jupp Derwall, consemnând că 
„această pasă neagră a jucă
torilor din națională durează 
cam de mult. Cu toate că 
R-F.G.-ul a ocupat locul se
cund la „mondiale" — dar în
mod norocos —, au urmat alte 
insuccese (0—0 cu Belgia. 0—1 
cu Irlanda de Nord)", no
tează comentatorii. Se mal 
spune că formația nu a 
jucat nici tactic și nici 
tehnic la nivelul așteptă
rilor. mai ales Littbarskl, 
Voeller, Rummenigge. în 
schimb, portughezii au strălucit
prin cei 7 jucători din Porto, 
doi de la Sporting și unul de 
la Benfica (ceilalți care au 
mai jucat au provenit de la 
Braga — 3 și Porlimonense 
— D.
• La Budapesta : Ungaria 

— F.C. Austria Viena 4—0 
(2—0), Sel. Olimpică a Unga
riei — Admira Viena 3—1
(1—0).
• în turneul din Algeria : 

Oran — Sel. jucătorilor alge
rieni care evoluează in Europa

2—0, Sel. Algeriei — Vojvodina 
Novi Sad 2—0. Jena (R.D.G.)
— M.P. Alger 3—0.
• Echipa Rapid Viena și-a 

întrerupt turneul din Colum
bia avind 5 jucători acciden
tați.
• în optimile de finală ale

„Cupei Spaniei" (între paran
teze scorurile din tur): Valle- 
cano — Valladolid 1—1 (0—2), 
Bilbao — Coruna 3—1 (0—0),
Gijon — Osasuna 4—2 (0—0), 
Salamanca — Real Sociedad 
2—0 (0—2) Real s-a calificat 
după penalty-uri, Betis Sevilla
— F.C. Sevilla 0—2 (0—2).
S-au mai calificat Real Ma
drid și C. F. Barcelona 
• în sferturile „Cupei Olan
dei”: Haarlem — Deventer 4—0, 
Eindhoven — Groningen 2—0, 
Ajax — Kerkrade 2—0, Wa- 
geningen — Nijmegen 3—1. Re
turul la 9 martie • Juventus 
s-a calificat în sferturile de fi
nală ale „Cupei Italiei", după 
cele două jocuil cu Barl (divi
zia secundă) : 1—0 In tur (gol 
marcat de Platini) și 1—1 in 
retur după ce a fost condusă 
pînă in min. 89! • Cîștigtnd 
cu 2—1 meciul cu Arsenal, 
Manchester Uld, s-a calificat 
în finala „Cupei ligii" engleze 
(6 martie), în care va întîlni pe 
F.C. Liverpool.

AUTO TIMIȘOARA,
0 ECHIPĂ... AUIO-PRDPHLSÂTĂ

"OPTIMILE" 
CUPEI ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

ÎN „ÎNALTĂ SOCIETATE" A COPEI ROMÂNIEI
.Aventura" noastră în 

„Cupă" a început anul tre
cut, după barajul pentru 
Divizia „C“, cind am pier
dut în fata echipei Fron
tiera Curtici. „Auto" nu a 
luat prea în serios _ acel 
meci și, așa cum se întim- 
plă întotdeauna cind _ pri
vești superficial o Intîlnire, 
am pierdut. Am avut o dis
cuție foarte aprinsă eu ju
cătorii șl ne-am zis, alunei, 
că trebuie să Ieșim din a- 
nonimat en primul prilej. 
Șl acesta a fost Cupa Ro
mâniei, ediția 1982/83. care 
tocmai începea. Dorința da 
a reuși o performanță ae 
baza pe niște realități e- 
chlpa este destul de bună, 
are • medie de vlrstâ pro- 
plee (23 mK si * lunî) șt, 
ceea ce este principalul, 
știa fotbal", și-a început 
confesiunea Gheorghe CM- 
mlue, antrenor-jucător la 
Auto Timișoara, formația 
din campionatul județean 
care a Înregistrat, miercuri, 
marea surpriză din „IO*-  
imt elimtnlnd pe Jiul Pe
troșani.

De la președintele secției 
de fotbal, Victor Dinu, am 
aflat că Auto (echipa tu 
iar*  mijlocașul Ionescu, 
aste golgeter, iar Taugner 
și fiara — „creierul" atacu
lui) a înregistrat o adevă
rată performanță susțintnd 
nu mai puțin de zece par
tide (probabil că este echi
pa cu cele mai multe me
ciuri disputate în actuala 
ediție a competiției) pînă 
cind a ajuns să joace cu o 
formație divizionară „A" : 
mai intli, cinci confruntări 
cu echipe din campionatul 
fudețean, din „promoție" 
sau „municipiu". Apoi, cel 
mai greu a fost cu fosta di

vizionară „C" Electromotor 
Timișoara, încheiat cu 6—4 
după executarea loviturilor 
de la 11 m. In rest, victo
rii în timpul regulamentar : 
1—0 cu Unirea Tomnatic 
(„C"). 2—1 cu Strungul A- 
rad (,,B“), 3—1 cu Rapid 
Arad (,,B“). 3—0 cu Vul
turii IURT Lugoj („C") și, 
în sfirșit, 1—0 cu Jiul.

Ascensiunea echipei, care 
ființează din 1954, a în
ceput odată cu venirea lui 
Gh. Chimlue la conducerea 
tehnică, unde este ajutat 
de Mircea Codreanu, fost 
jucător la Auto. în cam
pionatul trecut a clștigat 
pentru prima dată titlul ju
dețean, spre care se în
dreaptă si acum : formația 
timișoreană se află pe pri
mul loc In clasament cu 
28 p (din 18 meciuri dispu
tate) și un golaveraj de In
vidiat : 39—3 ! »

— Și eum credeți eă va 
continua „aventura"?, l-am 
Întrebat pe antrenoirul-ju- 
eâtor Chimiuc, cel care 
înainte de a veni la Auto 
a apărat culorile formației 
C.F.R. Timișoara mal bine 
de un decepiu.

— Nu ne speriem eă »- 
vem în fată o echipă de 
talia Universității Craiova. 
Noi ne vom apăra șansele 
eu aceeași ardoare de care 
am dat dovadă șl pînă a- 
cum. Mai mult, pot să vă 
spun că băieții au fost 
bucuroși că „am căzut" cu 
Universitatea. Noi îi felici
tăm pe craiovenl pentru 
rezultatele de pînă acum 
din Cupa U.E.F.A. Ie 
ur&m succes la Kaisers
lautern, dar, repet, privim 
meciul nostru direct cu În
credere 1

Mircea TU DORAN .

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
• „CUPA SILVIU PLOEȘ-

TEANU". In meciul tur al fi
nalei competiției. Precizia Să- 
cele a întrecut pe Mobila Mă
gura Codlea cu 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de Cotofeanu 
(min. 4) Returul se va dispu
ta mîine. de la ora 11, la 
Codlea. •
• „CUPA BRADUL", ediția 

a IlI-a, s-a încheiat cu vic
toria echipei C. S. Botoșani, 
care a dispus in finală de Bra
dul Vlșeu cu 4—3 după exe
cutarea loviturilor de la 11 m. 
în „finala mică" : Minerul 
Cavnlc — Olimpia Gherla 
3—0. (T. VULIRAR, coresp.).
• DELTA TUI.CEA — I.M.U.

MEDGIDIA 3—2 (1—2). Au 
înscris : Petroi (min. 22)
Ihlmov (min. 57), Ionescu 
(min. 88), respectiv Constantin 
(min. 12). Bărbuș (min. 14). (I. 
DIACONU, coresp.)

• UNIREA DINAMO FOC
ȘANI — DUNĂREA C.S.U. 
GALAȚI 2—1 (0—1). Goluri
le au fost marcate de Pastia 
(min. 50) și Rusu (min. 52), 
pentru gazde, și Diaconescu 
(min. 15) pentru oaspeți. (V. 
MANOLIU, coresp).
• UNIREA ALBA IULIA — 

CHIMICA TÎRNĂVENI 2—4 
(1-2).
• DUNĂREA C.S.U. GA

LAȚI — F.C.M. PROGRESUL 
BRĂILA 3—1 (3—1).
• DUMINICA, în Giulești, de 

la ora 11, un atractiv med a- 
mical : Rapid — Automatica.
• DISCUrlND abaterile să- 

vlrsite, miercuri, în „18-imile 
Cupei României, de către ju
cătorii Gogonea (Minerul Mol
dova Nouă) șl Antohi (Sport 
Club Bacău), Comisia de dis
ciplină a F.R.F. a deda sus
pendarea acestora pe 4 si. res
pectiv, 2 etape.

adică o „optime" englezească, 
în care Liverpool-ul nostru în- 
tîlnește o echipă din liga a._ 
patra.

în prim-planul „optimilor" 
se află două jocuri strinse. Ceil 
de la Brașov, în primul tind, 
unde Steaua, cu echipa ei cea 
nouă, va încerca să demon
streze că sterilitatea atacului 
său de la Rădăuți a fost o 
simplă eclipsă, iar Corvinul. 
echipă care cochetează cu un 
nou loc In viitoarea ediție a 
Cupei U.E.F.A.. nu vrea să 
scape nici șansa Cupei Româ
niei. care — vezi cazul Baia 
Mare I — poate deveni un sti
mulent mai puternic decît di
ficila luptă pentru obținerea 
unui loc „de calificare" In cla
samentul campionatului, unde 
adversarii nu sînt alții decît 
Steaua. Argeșul și... Craiova.

Un alt mecj tare e cel d« 
la Tîrgoviște, unde Dinam*  
are In față un adversar deose
bit de incomod. Chimia Rm. 
Vîlcea, cu o puternică armă 
de contraatac, care se cheamă 
Gîngu.

Al treilea meci strins este 
cel de la Buzău, unde Sportul 
studențese are prima șansă în 
disputa cu Sport elub Bacău
— două echipe care au revenit 
de departe (Sportul de la Con
stanța, iar Sport club BacâuU^ 
tocmai de la Moldova Nouă), 
dar care vor juca decisiv car
tea Cupei, Sportul încerci nd
o „acoperire" pentru campio
nat, In timp ce băcăuanii vor 
să găsească un culoar în com
petiția k.o., după ce și-au 
văzut micșorate șansele In 
lupta pentru locurile care eli
berează „tichete" pentru cu
pele europene.

Un joc interesant la Sibiu, 
între două echipe cu destula 
griji în campionat (Petrolul și 
F.C.M. Brașov) și pentru car*  
o eventuală victorie milne ar 
fi și un balon de oxigen In 
dificila luptă pentru supra
viețuirea în primul eșalon.

La Drobeta Tr Severin. U- 
nlversitatea Craiova, e desigur, 
mare favorită. • .

Dacă la București F.C. Argeș 
este și ea favorită, deși joacă 
în compania unei echipe de 
„A", nu același lucru putem 
spune despre meciurile de la 
Alba Iulia („Poli" Timișoara
— Progresul-Vulcan) și Deva 
(F.C. Bihor — Tractorul Bra
șov) unde „motivația" deose
bită a echipelor mici ar putea 
să producă una sau două mari 
surprize.

Așadar, mîine, optimile" !
Fotbalul își reintră din plin 

în drepturi, cu concursul... un
delor, care dau viață unei 
după-amieze fotbalistice pe 
care o dorim viguroasă, spor
tivă și, mai ales, spectacu
loasă. In fața unor tribun*  
care, așa cum au demonstrat-o 
și miercurea trecută, știu să 
facă abstracție de nivelul scă
zut al mercurului din termo
metre.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B“, EDIȚIA 1982-1983 seria i
ETAPA A XVItl-s

C.S. Botoșani
C.S.M. Suceava 
Dunărea CâL
C.S.M. Sf. Gh
I.M.U. Medgidia
Gloria Buzău
Vlit. Gheorg.
Dunărea C.S.U. Gl. 
Delta Tulcea

ETAPA A XlX-a
Mln. G. H. 
Ceahlăul P. N. 
Unirea Din. Focș 
Oțelul Galați 
C.S.M. Borzești 
Vlit. M. Vaslui 
Prahova PI.
F.C.M. Progr. Br. 
Gloria Bistrița

ETAPA A XX-a
C.S.M. Sf. Gh.
Gloria Buzău
I.M.U. Medgidia
C.S. Botoșani 
Oțelul Galați 
Delta Tulcea
C.S.M. Suceava
C.S.M. Borzești 
Vilt. Gheorg

l (duminică 13 martie)
— Un. Din. Fecș. (0—1)
— Otelul Galați (»-D
— Ceahlăul P. N. (O—®
— Gloria B-ța (1—0)
— Vilt Mec. V. (1—5)
— Prahova PL (0—0)
— F.C.M. P. Br. (0—®
— C.S.M. Bora. (0—1)
— Min. G. H. (O—1)
(duminică 20 martie)
— Dun. C.S.U. Gl. (1—5)
— C.S. Botoșani (O—l)
— C.S.M. Suc. (0—®
— Gloria Bz. (0—5)
— Viit. Gheorg. (0—1)
— Dunărea CâL (1—®
— Delta Tulcea (1—®
— C.S.M. Sf. Gh. (0—3)
— I.M.U. Med. (0—2)
(duminică 27 marii®
— Ceahlău! PJÎ. (0—2)
— Un Din. Fecș (0-1)
— Prahova PL O-4)
— Dunărea CâL (0-1)
— Min. G. H. a—2)
— Dun. C.S.U. GL (1—4)
— F.C.M. P. Br. (1—®
— Vilt. Mec. V. (1—1)
— Gloria B-ța. (1—5)

ETAPA A XXI-a (duminică 3 aprilie)
Dunâinea Câl. — Oțelul Galați (0-5)
Dun. C.S.U Gl. — Vilt. Gheorg. (»-l)
Gloria Bistrița — C.S.M. Borz. (2-0)
Unirea Din Focș. — C.S.M. Sf. Gh (0-1)F.C.M. Progr. Br. — Delta Tulcea (2-3)Min. G. H. — I.M.U. Med. (0-®C.S Botoșani — Prahova PI. (O-l)
Viit. Mec. Vaslui — C.S.M. Suc. (0—n
Ceah. P.N. — Gloria Bz, (2-«)

ETAPA A XXII- a (duminică 10 aprilie)
GlorLa Buzău — Gloria B-ța. a—»)

Prahova FL 
Dun. C.S.U. GL 
Mim G. H.
Unirea Din. Fees 
C.S.M. Borzești 
Ceah. P. N.
Dunăr ea CAL 
C.S.M. Sf. Gh.

— Vilt Mec. V.
— Oțelul Galați
— C.S.M. Sue.
— Vlit. Gheorg.
— C.S. Botoșani
— Delta Tulcea
— F.C.M. P. Br.
— I.M.U. Med.

(O—5) 
(3—1) 
(0-® 
a—® 
(0-2) 
a-® 
(O-O) 
(0-®

ETAPA A XXm-a (duminică 17 aprilie)
I.M.U. Medgidia 
Delta Tulcea 
Viitorul Gheorg. 
C.S.M. Sf. Gh. 
Vilt. Mea. Vaslui 
Oțelul Galați 
F.C.M. progr. Br. 
Gloria Bistrița 
C.S.M. Suceava

— Dunărea CAL
— Gloria Buzău
— Prahova PL
— C.S.M. Borz.
— Dun. C.S.U. GL
— Ceahlăul PJ».
— Un. Din. Focș.
— Minerul G. H.
— C.S. Botoșani

(0-1) 
(0-4) 
(0-3)
O-® 
(1—® 
(2—î) 
(1—® 
(0-® (0—0)

ETAPA A XXIV-a (duminică 24 aprilie)
C.S. Botoșani 
Dunărea CAL 
Min. G. H.
Gloria Buzău 
Delta Tulcea
VML Mee. Vaslui
Prahova PL 
C.S.M. Suceava 
Dun. C.S.U. Gl.

F.C.M. P. Br. 
C.S.M. Bora. 
Ceahlăul P. N.

Med.
Sf. Gh. 
B-ța. 
Galați

— LM.U.
— C.S-M.
— Gloria
— Oțelul
— Vlit. Gheorg.
— Un. Din. Focș.

ETAPA a xxv-a (luni 2 mal)
Vlit Gheorg 
C.S.M. Sf. Gh. 
C.S.M. Borzești 
Dun. C.S.U. CM. 
F.C.M. Progr Br 
Unirea Din. Focș 
Ceahlăul P. N.
Gleria B-ța
C.S. Botoșani

— Vilt. Mec. V.
— Gloria Buzău
— Delta Tuloea
— Dunărea Căi.
— Mln. G. H.
— Prahova PL
— Oțelul Galați

Suc.
I.M.U. Med.

C.S.M. Suceava 
Vlit. Mec. Vaslui 
I.M.U. Medgidia 
Delta Tulcea
Oțelul Galați

— Dunărea CAL (2—®
— C.S.M. Sf. Gh. (1—1)
— Dun. C.S.U. GL (0-4)
— Un. Din. Focș. (1—l)
— F.C.M. P. Br. (0—0)

ETAPA A XXVn-a (duminică 15 mal)
Unirea Din. Focș. 
C.SJ4. Sf. Gh. 
Ceahlăul P. N. 
Dunărea Căi.
F.C.M. Progr. Br. 
Oțelul Galați 
C.S.M. Borzești 
Gloria Buzău 
Minerul G. H.

— I.M.U. Med. (0—®
— C.S. Botoșani (O—®
— Prahova PL (0—®
— Gloria B-ța- (0—®
— Dun. C.S.U. GL (0—®
— Delta Tulcea (O—®
— C.S.M. Suc. (0—®
— Vilt Gheorg. (1—1)
— Vilt Meo. V. (1—®

ETAPA A XXVin-1 (duminică 22 mal)

Prahova Pl. — F.C.M. P. Br. (0—1)
Vlit. Mec. Vaslui — Ceahlăul P.N. (0—®

ETAPA A XXXI-a (duminică 12 iunie)
Delta Tulcea 
C.S. Botoșani 
Vlit Gheorg. 
Dun. C.S.U. GL 
C.S.M. Borzești 
Minerul G. H. 
F.C.M. Progr. Br. 
Gloria Bistrița 
C.S.M. Suceava

— LM.U. Med. (1—1)
— Vilt Mec. V. (0—®
— Oțelul Galați (1—«)
— Prahova PL (1—1)
— Ceahlăul P.N. (1—3)
— Dunărea Căi. (0—®
— Gloria Buzău (1—2)
— Un. Din. Focș. (1—1)
— C.S.M. SL GÎ1. (0—3)

ETAPA A XXXII-a (duminică 10 iunie)

O—») 
O-») 
CI—8) 
ri-W 
(0-® 
(0-0) 
(•—1) 
(2-4) 
(0-0)

(o-a) 
(0-® 
a—i) 
(3-0) 
(1—» 
(0—® 
(0-1) 
(0—® 
(0-1)

ETAPA A XXVl-a (duminică 8 mai)
Gloria Buzău Prahova PL 
Gloria B-ța.
Viitorul Gheorg.

— C.S.M. Bora. (0—1)
— Minerul G. H (2—3)
— C.S. Botoșani (0—1)
— Ceahlăul P.N. (0—®

C.S.M. Borzești 
Prahova PL
C.S. Botoșani 
Viit Mec. Vaslui 
Unirea Din. Focș 
Dun. C.S.U. OL 
Delta Tulcea 
LM.U. Medgidia 
C.S.M. Suceava

— Oțelul Galați
— Dunărea CAL
— Minerul G. H
— Gloria Buzău
— Ceahlăul P.N.
— C.S.M. 3L Gh.
— Vlit. Gheorg.
— F.C.M. P. Br.
— Gloria B-ța.

ETAPA A XXIX-a (duminică 20 mal)
VIU. Gheorg. 
C.S.M. Suceava 
Gloria B-ța. 
Ceahlăul P. N. 
C.S. Botoșani 
F.C.M. Progr. Br. 
Oțelul Galați 
Dunărea Căi. 
Minerul G. H

— C.S.M. Sf. Gh.
— Gloria Buzău
— Prahova PI.
— Dun. C.S.U. Gl
— Delta Tulcea
— Vilt. M. Va.
— I.M.U. Med.
— Un. Din. Focș.
— C.S.M. Borz.

(0-1) 
(0—1) 
(0-1) 
(O—® 
(0-® 
(1—1) 
(0-® 
(1-0) 
(0-2)

(1-2) 
(0—1) 
(0-2) 
U—1) 
(1—2) 
(1—0) 
(1—1) 
(1—® 
(0—2)

ETAPA A XXX-a (duminică 5 Iunie)
Dunărea C.S.U. GL 
I.M.U. Medgidia 
Gloria Buzău 
Unirea Din. Focș. 
Dunărea Căi
Delta Tulcea 
C.S.M. Sf. Gh

— Gloria B-ța. (1—®
— C.S.M. Bora. (0—1)
— CJ3. Botoșani (O—®
— Oțelul Galați (0—»
— Vilt Gheorg. (2—0)
— C.S.M. Suc. (0—2)
— Mtoerul G. H. (O—®

Prahova PI. 
Vlit. Mec. Vaslui 
C.S.M. SL Gh. 
Oțelul GL 
LM.U. Medgidia 
Ceahlăul P. N. 
Unirea Din. Focș 
C.S.M. Borzești 
Gloria Buzău

— C.S.M. Suc. (O—lț
— Delta Tulcea (0—1)
— Dunărea Căi. (0—®
— C.S. Botoșani (0—®
— Vlit. Gheorg. (0—1)
— Gloria B-ța. (0—1)
— Min. G. H. (1—®
— F.C.M. P. Br. (0—1)
— Dua. C.S.U. GL (1—30

ETAPA A XXXIIl-t (duminică 20 iunie)
Dun. Călărași 
Prahova PL 
Gloria B-ța 
Minerul G. H. 
Ceahlăul P. N. 
Oțelul Galați 
C.S. Botoșani 
C.S.M. Suceava 
Unirea Din. Focș.

— Gloria Buzău (O—®
— C.S.M. Sf. Gh. (1—0)
— Delta Tulcea (0—1)
— Vlit. Gheorg (0—1)
— F.C.M. P. Br. (0—«
— Vilt. Mea Vs. (1—0)
— Dun. C.S.U. Gl. (0—4)
— LM.U. Med. (1—1)
— C.S.M. Borz. (0—1)

ETAPA A XXXIV-a (miercuri 20 Iunie)
Viitorul Gheorg. 
Dun. C.S.U. GL 
C.S.M. Borzești 
Vilt Mea Vaslui 
C.S.M. Sf. Gh.
F.C.M. Progr. Br.
I.M.U Medgidia 
Gloria Buzău 
Delta Tuloea

— Un. Din. Focș. (I—®
— Oțelul Galați (0—S>
— Gloria B-ța. (0-4)
— Ceahlăul P.N. (0-1)

— C.S. Botoșani (o-n
— C.S.M. Suc. (0—l.)
— Prahova PI. (3-W

— Min. G. H. (0—2>
— Dunărea Căi (1-7)

* Intre paranteze — rezultatele din hit



Azi fi miine, la Ploiești și Brașov

• FINALELE „DACIADEI" LA SCHI FOND (juniori)

Pe pîrtiile de la Piatra Fîn- 
tînele, o splendidă etăți une 
situată între Bistrița și Vatra 
Domed, au loc întrecerile fi
nale ale „Daciadei" și cam
pionatului național de schi 
fond pentru iuniori. într-o or
ganizare excelentă și pe o 
zăpadă abundentă, cei aproa
pe 200 de schiori și schioare 
își dispută cu multă ardoare 
titlu-rile puse in joc. Cursele 
fetelor au fost dominate de 
sportivele de la Clubul spor
tiv șoolar din Bistrița, care 
au clștigat prin Ileana Sian
gan șl Valeria Badiu probele 
rezervate junioarelor mari și 
mici. La băieți, ciștigători au 
fost Ion Negrea (Dinamo) și 
Sandor Csedo (C.S.S. Miercu
rea Clucj. învingătorilor »: 
antrenorilor lor, sincere feli
citări. REZULTATE TEHNI
CE : 5 km, junioare mari : L 
Ileana Han"an (C.S.S. Bistrița' 
20:20, 2 Valeria Badiu (C-S S 
Bistrița) 20:24, 3. Veronica

® PRIMUL

Ungureanu (C.S.Ș. V. Dome) 
20:41. 4. LSvla Răctiă (C.S.Ș.
Bistrița) X1:M. J. Mlhaete Toc 
(Tiactorul) 1133, X ndiko 
Bako (C.S Ș Miercurea Cioc) 
11:24; 15 km. Juniori mari : 
L Ion Negrea (Dinamo) 53:22. 
2. D. luhaa» (Dinamo) S3 riX 
X D. Munteanu (CLS.S. Pre
deal) M4- R. Luțea (A_S_A_> 
MM. I. L Curci (Dmamc, 
SI 33, X S. Fopa (Dinamo) 
3334 : I km, Junioare mid : 
L Valeria Badiu. X Veroeda 
Ungureanu X Uvia Brie (Bra
seria). X Argeta Rljnoveaan (Braseria). X bt-ko Bako : 
1» km. jtmltrri mid : L San
dor OedS (CXS ICerenrea 
Clue). X C. Cope (TXmmo». 
X G. BoSce 8C35 Btaerisa'. 
A A. Fereecx Cc S Gr-ece- 
gfienP J- X Poț fC.SȘ au 
Spric). X N. S-rt:,-. (A_S A.), 
întrecerile eontinuă ec probe
le de ștafetă. (Ton TOM.» - 
eoresp >

CONCURS DE SANIE 
PÎRTIE DIN SINAIA

PE NOUA

După repetate amlnări, cauzate de capriciile vremi. nona 
plrtle de sanie de pe Murrele Furnica (pe drums! vectu de 
la Cota 1400 m) a găzduit pitind incuri de anale : .Cw*  
C.S.O. sinaia-. Întrecerile an fact dominate de repreraertanc. 
clubului organizator. Prima clasați : SENIORI : 1- GK Drazzi- 
trescu (C.S.O.), X A. Teodoreeea (C-S.O-). X ▼. TTrtm n K.FAJ; 
SENIOARE : 1. Mariana CManta (Br-di Vatra Dame*  1 W- 
haela Giurcă (C.S.O.). X Silvia CanAraiceasu 1T7S - JțF- 
NIORI : 1. I. Bălănlcâ- (IEF.S.). X G. Castan (BraOM), X T. 
Kuna (C.S.Ș. Miercurea Ciori : JUNIOARE : L Deetaa Crem 
(C.S.Ș. Petroșani). 3. Dana BXlXaesa fCSȘ Vatra r-r—-e. X 
Elena Gheorghe (I.E.F.S.).

© ÎNTRECERILE FONDIȘTILOR DIN CLUBURILE 
SPORTIVE ȘCOLARE

Buourindu-se de o orgar. za
re âe excepție și desfăș urat îc 
fața a numeroși săteni, ooo- 
cursul republican de schi torxi 
al cluburilor sportive școlare 
a însemnat un deplin succes 
propagandistic pentru acest 
sport și a prilejuit afirmarea 
a numeroase elemente cu cer
te perspective. La reușita în
trecerilor, disputate pe pirtiâe 
din Piatra Flntîr.e’e (comuna 
Prundul Birgă oferi, județul 
Bistrița), contribuții esențiale 
și-au adus președinta Consi
liului popular ai comunei. 
Eugenia Haiaszi, colectivul ca
drelor didactice de la C.S.Ș. 
Bistrița (director Horii Ște- 
fănescu) și din comunele li
mitrofe și inspectorul de edu
cație fizică Leonida Ștefânes- 
cu.

La finale au luat parte re
prezentante ale 17 cluburi 
sportive școlare, întrunind XX 
de elevi schiori.

Rezultate : BĂIEȚI : 3 km : 
1. C. Conț (C.S.Ș. Bistrița) 2. 
FI. Bulbuc (Bistrița), 3. S. 
Stoian (C.S.Ș. Dinamo Brașov); 
4 km : 1—2. I. Diaconescu 
(Rlșnov) și E. Kercso (Gheor- 
ghleni). 3. Șt. Țeposu (Pio
nierul Brașov); 7 km : L S. 
Csedc (Miercurea Ciuc), 2. 
A. Ferencz (Gheorghieni), 3. 
K. K6pe (Dinamo Brașov) ; 
10 km : 1. D. M un tea nu (Pre
deal) 2. C. Onodi (Miercurea 
Citrc), 3. E. Pop (Baia Sprle); 
3X5 km ; 1. Rîșnov, k Gheor
ghieni, 3. Bistrița ; 3X10 km :

L Predeak k ACercsrva Oae. 
k GreorthJerl: FETX : 1 t»: 
k Antoaoete Neanri- TreAeaL 
k Conru CMte Bjm Sprtei. 
k Fiorestiaa Deere (S "ate

nte* Tacra Zer
oes» ; 4 fca s k Beat
(BrascT*), 
(Predeaf) 
(ToptEța) ;
BsZc (Mtervurea CTaej. X Va
leria Badss Bamța). 1 Aa-R3șEor.-&acS
3X3 km : L PTamo B-așar 
k Vatra Doroek k W crearea 
Cîuc ; 3X> tem : k Bzasma. 
k B-mcMl 1 Ifcereocea 
echipe : L C-S-S B«rtU T 
C-S-Ș Miercurea Oue. 3. 
C-S S Dteeto CFL
TOMA — crresp '

• BULETINUL ZĂPEZII
Pentru lubisoril aticii, aza 

aflat de M iMriturj; de me- 
teoroJogie groslsyoa te ©en- 
ttanetri a seratului de zăpadă 
în principatele zone moetasie:
Sinaia PktozKș-
Cote 15M M SSbfu 

Cxmta
M
73

Ba bete te Ser.er.ie ai
Vf. Omu C BAteoera
BTea Lac 9C±^a de
I^arîng n Vate Ml
Iezer r Rari-: M

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI**  LA HANDBAL FEMININ
Cea oe a Vi-a eeXpe a ..Cupei 

BomAniei- la bazdba. temmm se 
apropie de uiumul act. Cele I 
ecblpe calitate Iz semifinale l$i 
vor dlsp-uta, lacepind de azi, me
ci unit pentru . bt-nerea anei po
eții cit u: tme In finaiele ce 
vor avea k>c sâp-Amlna vatoare. 
SU: tbaa-.-e ce a ;e detalii, reți
neri totârirea federației de a 
dieta o sancțiune Împotriva echi
pe*  A-Z-1X Tlmițoara. hj etapa 
anterioară actreooeil acestei for- 
sațk au tnacria pe toata de ar- 
meraf. Ss partida ea Textila Bu- 
Suți ar. portar a Jucătoare de 
efczp Sri însâ a aceasta să-ți 
d treeot norme-- de romrol ceru
te penar-- această din urmă pos

tură. Din această oauzâ, forma
ției A.H.M. Tuuițoara 1 s-a dictat 
med pierdut cu Textila ți a fost 
retrogradată pe poziția secundă, 
divizionara JB- Rapid București 
urdnd pe prima poziție. Ceea ce 
va schimba ordinea meciurilor 
din semifinale.

In seria ,A" (găzduită de Sala 
sporturilor din Ploiești) formațiile 
intră in semifinale cu următorul 
clasament : 1. Rulmentul Brașov 
I p (24—19). X Progresul Bucu
rești 3 p (23—19), 3. C.S.M. Sibiu 
l p (19—23), X Confecția Bucu
rești 1 p (19—24). Seria „B“ (In 
Sala sporturilor din Brașov) pre
zintă următoarea oonflgurațle a 
clasamentului : X A.E.M. Timi

șoara 3 p (X—15). X Stunța Ba
cău 3 p (2Ș—37). 3. TERQM Lași 
1 P (IT—2S), 4 Rapid București 
1 p (15-20).

Programul celor două zile de 
semifinale, ploiești : C.S.M. 
Sibiu — Rulmentul Brașov, Pro
gresul București — Confecția 
București (Mmbătă) și C.S.M. Si
biu — Confecția, Progresul — 
Rulmentul (duminică). BRAȘOV t 
Știința Bacău — A.E.M. Timi
șoara, TEROM Tari — Rapid Bucu
rești (simbătă) și TEROM Iași — 
A.E.M. Timișoara, știința Bacău 
— Rapid București (duminică). 
Simbătă, partidele încep de la 
ora 18,45 șl 18, Iar duminică de 
la ora 10 șl 11.15.

•nim „V- UTHISIf MASĂ
ARAB. Z5 (pria telefao). In 

Sa-a aoocturiloe din localitate 
«3 ixteyri idtreceriJe etapei 
taxaea a «Mietoaataiai Divi- 
lieJ -A” la tesla de masă — 
»n. rri_ Eehiseie au foc tm- 
năribte ta rise dmsl grupe va
lorice. cczpeie aeesade avind 
d-rii »e- zare se
va aottae ta toate eetelalte 
etape, jti erspe^e. MASCU- 
LW — Crime I : tlmv. Cva,

LI.R.VC. A-SJL 
Mpsteaia Bxxăa. CS M CuJ- 
Mapnea ; Criroo a n-a. seria 
I: r=rr. Cea H. Toata S. 
Mare. Sriria C_S_$. Bistrița. 
Mecamirl Firii Boc : seria ■ 
n-a : SUraea CAS- 1 Bac. 
CA.S Oc Sec-riesc. C/ratri'- 
teral Tz M- Îafrt3rea Tg-M.; 
fBJClSJA. seria I: C. S Arai 
FA.IMLKH. » Made. Pr>-

LULtLC. MU.MC — 
CLPX. Bat : seria a H-a. «ro
șa I: CLF_a — C-S.5 Perix>- 
9-^- CS-M. Iași. Meolul 
CS$ B=. T„ Casstructeral 
Te M. : «rima U: L-.*-i  A-ea 
Tt M_ CSJt OoȚ-Xapoa 
Meta?u-tis-_ CSJL
Bazări

!a pr-sa zi «--rmeue ete- 
t^erite sșttbJe aa fost victo
ria la acer 0—D a ■*-  
mriexr rmynr:» a> eciipef 
MII.M.- — contra
f-oraa&et CS. Arai a gț vte- 
toria t= 5a=l o-ritri a ric- 
țesete Marixa Gke. rerneeritl 
itrid « abeeti-j 2,^=-
r-vo- aa_tra netei de a devan 
fpriiooee a SeC^aL Maria Al-

ladl xr'-a» ^refjrxte 
peni la ora tra-ar=a>ț : te- 
sriate — FJLTMAJL B Mare 
— Prectestri ILA. CC. 5—X 
C.P3. — CLS-S- Beewxi — 
tVear-m-» i-u Tt M »—J. Me- 
tadf-C «5 R-- V. — CSJC
Ia*  5—1. Irifriritea T*  M. — 
CSM Btsfc 5—» Mesaritr- 
Ctsssri Cncf- — CAM. CLuJ-Na
poca 5—3 ; ■■evite : Cate. 
Cva. I — CSJ*.  CteA-Xase- 
a 5—4. AXA. Mririeoia Bt»- 
ziu — Prr-eres-ri IU1.UC 
S—5. Meeadrii Firii — Vstv. 
Cva. n 5—l Vrizia S. Mate — 
Srida-C.S_S Bjtrna »—l 
Ccnstrarkmi Te M. — C SS 
Oi Se- »—e. Iri.*ritirea  T» 
M — STTBOM Buc. »—4.

DCtcm COSITA

RAPID BUCUREȘTI- MECI FRUMOS IERI CU PROGRESUL — 
JOACĂ AZI DERBYUL DE TRADIȚIE LA POLO CU DINAMO
Cel de al cin cel ea turneu al 

campionatului de polo, seria de 
Clită, a continuat Ia bazinul Flo- 
reasca din Capitală, programînd 
teri etapele cu numerele 32 șl 33. 
Dimineață au avut loc partidele:

RAPID BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 10—« (1—L 
2—1, 5—1, 2—2). Aoesta a fost, cu 
adevăra-t, meciul vedetă al pri
mei reuniuni a zilei. Un joc cap
tivant, cu dese răsturnări de ai- 
tuații, în care Progresul a fost 
la un pas de o mare surpriză (a 
©ondus la un moment dat cu 5—2). 
grație unui jo-c avintat și formei 
de excepție a portarului Gh. Po
pescu. Pasionantă a fosa, apoi, 
©ursa de remontare a feroviari
lor, h-otărîtoare dovedlndu-se tna- 
«pirația și precizia lui Nîță șl 
E. Ionescu, precum șl cîteva In
tervenții salutare ale portarului 
FL Slăvek Pentru contribuția la 
■pectacol, felicitări ambelor echi
pe. . Golurile, aproape toate fru
moase, au fost «nmate de E. 
îenescu 4, Nîță 3 Clac X Cta- 
mtrtan (Rapid), Tătaru 3, Ivă- 
nescu 2, Florfncescu 2, M5descu. 
Au arbitrat B. Tlmoc șj R. Nl- 
ehlta.

DINAMO — RAPID 'ARAD 14—3 
(î-1, 5—1, 5—0, 4—1). Victorie la 
pas a liderului, Ctobănluc — 4 
Roiuri, Ardeleanu, Hagiu — rite 
3, Ș. Popescu 2, Dan, Ungurea- 
nu — cite unul, reglîndu-șl „ti
rul “ pentru derbyufl de tradiție 
de astă-seară cu feroviarii bucu- 
rctieni. Onea 2 și Szabo au mar
cat pentru arădeni. Arbitri : A. 
Sons — A. Czegenl.

VTTTORUL LIC. 37 BUCUREȘTI 
— VOINȚA CI.UJ-NAPOCA IS—IX 
<8—1, 2—2, 1—4, 4—4) ! Un rezui- 
tat neașteptat, reprezentitnd cea 
dinții victorie a Juniorilor ta ta
tiinările dlreote cu (Shti-enli. însă

după un med-, cu cfc^ec : m 
flaeăe primei nepr-xe, jucătorul 
Gyarfaa de te Vctoța a avat a 
atitudine total nesportivă te adre- 
ta arbitrului M. Ștefan, care a 
dat, ce~i dreprt, unele deciztl a- 
predate drept bizare de toți ape-
dallștll prezențl. Eliminările nu
mitului polotat dujean șl ■ eo- 
legulul său Kovacs din Joc au 
cfatărit, desigur, ta eoooomia 
partidei. Iar măsurile pentru ori 
vtaovațL dictate eonform regula- 
mentitaul au ara tatirzJat : Gyar- 
fas a fost suspendat șaae kaiL 
arbitru! Ștefan pe tret hart. Ko- 
vacs — o etapă. Au Înscris Gbl- 
țâ X Oprișan X Zaharia x Ma
rinescu, Cbețan pentru învingă
tori, Trlteanu <. SeMk X Pocol 
X Pop, nea. Celălalt arbitru: V. 
Golan.

CRIȘUL ORADEA — C.N 
A.S.E. BUCUREȘTI 1»—4 (4—X 
»—8, 3—8, 9—2). Singura tavtagâ- 
tori, de pteă acum cei puțin, al 
campionilor ara avut dta nou • 
prestație pe ttnia ascendentă a 
comportării tor, puncttnd prin 
Gordan (ce! mai bun dta bazta) 
X Costrăș X Fr- K^s (de ta ri 
ta xl ta creștere vatorică) 4. Fe- 
Jer 2, Urauțiu. Bueureștenlt au 
marcat prin Volan 3 șl N-eula 
— ta petenm său țoi ta Divizia 
A- Arbitri: B. Băjenaru 0 D. 
Paras chiveseu.

în ede patru toStaărfl ala du
pă-amiază :

DINAMO — CJț^LAJX 13—3 
(3—S, •—x 3—X *—n Diferența 
putea fi și mal concludentă dacă 
portarul Dtaconu nu ar g zădăr
nicit alte încercări de finalizare 
alte dlnamovtștitoT. toaetizatorl : 
Cinbănluc 3. Haclu 1 R» 1 Ar
deleanu 2, Ungureanu, Dezmirean, 
Răducanu, Moieeanu — de ta Di
namo. respectiv Popa X Geantă^

Au coodaa A. ta-a ri X Kara-
B.AJ>ID ARAD — VDTOBUL 

S—8 P—X »—*,  *—*.  *—*»-  k
fine, după o așteptare -ungă St— 
a etape, azădecte 3*  mal tree 
o viciere te curat a S-a. o vic
torie gMmrttă. zmc-uzA O notă 
ta piua peravu Cfijnraan. Accel. 
Ghrsan ș: portari B.-.-nc~ka 
Autorii goîurSce : Sxabo X Brta- 
ta ^RațațL ^^ccv &■

ciișui. - rsoGxisvL is—» 
O—X *—L >—X 5-D. 9t «e data aceasta bue u( ,șumta au to- 
cepnjt cura?:a. au eotedes eu >—X 
tasă au tost rnevotțl să ae to- 
cisoe ta cele d-n urmă ta tava ■- 
nor adversari de vtaorare. tndto- 
eutabâ. superioară. Au marcat : 
Garofeanu L..V. 1- al teaTmtrj) 
X Gordan X Pantea X Ursuțta X 
Kiss, Coatriș pentru or4der._ res
pectiv Tătaru X loo X Masat Ar
bitri : B. Ni chita ș*  D. Parasebl- 
vescu.

R.APID BUCUREȘTI — VOINȚA 
15—4 (2—X 4—X *—X S— I). CU 
rtnduriie subțiate. eKițenll ara in 
rezistat decti puțin timp, ferovia
rii impuntndu-și trețxrt toctM tor 
eataa șl toscriind multe goluri 
frumoase. Realizatori : Munteanu 
șl Gaiță (ambii ta vervă) — efie 
X Ntță, Olac, ionescu, Tschllts- 
ehe. Die, Schervan, Arsene pen
tru Rapid, respectiv Sebdk X 
Pop, Trlteanu. Au uondjs K. Tl- 
Boc șl R. SIRia.

Azi, de la ora 18 : Viitorul — 
CTișii, C.N.A.S.E. — ProgreeuL 
Rapid Arad — Voința șl (ore W), 
ta med vedetă, Rapid București 
— Dlnamo.

Geo RAEȚCH1

Etapa a 20 a In campionatul masculin (Ic rolei

ÎN CAPITALĂ, DUELUL FINALISTELOR...
Se Indrepată spre tmlș șl cam

pionatul masculin de volei ai 
primuXM eșalon. Mllne, etapa a 
3»-a trezește un interee deosebit 
prin partidele care opun. In Ca
pitală, pe probabilele particlpan- 
>e la turneul final pentru locurile 
1—4. Dinamoviștll, campioni șd li
deri autoritari ai ediției In curs 
de fceheiere. primesc replica băl- 
mărenDor de la Explorări, are 
tru reeanoecuți prin spiritul de 
lupeX emhrțta * tenacitatea lor. 
Ia compania echipei Iul W. 
Schreiber ei tint tn stare să reali- 
zexe sa med atractiv, cum a 
toax dealcteL șl ksffinlrea celor 
dacă echipe ri tml eampiona- 
USul. EdhSlbrază se «eur.ță șl 
partida Șatre Steaua șl Universi-

torie au loc ta provincie : Trac
torul Brașov — Calculatorul șl 
Motorul Baia Mare — C.S.U. Alu
mina Oradea, ta timp ce gazdele 
stat favorite ta oelelalte două ta- 
tUnlri, cea de la Suceava urmind 
probabil să reteze vîlcenilor ul
timele speranțe de supraviețuire 
ta „A“. ~ ~ . ' ■

CLASAMENTUL

Cntova. de fapt aepiranteie 
ia taete ai doOea ta Masament. 
Două Jocuri la ore oaapețif emit 
—«eedt egale ec gazdele la vta-

L DINAMO 19 19 0 57:10 38
k Universitatea 19 12 7 43:26 31
3. Steaua 19 12 7 42:33 31
k Explorări 19 11 8 45:32 30
5. C.S.U. Alumina 19 10 9 37:41 29
I. Silvan ia 19 9 9 33:32 27
T. Motorul 19 8 U 33:39 27
L Tractorul 19 8 11 32:42 27
5. Calculatorul 18 8 10 35:36 26

IC C.S.M.U. 19 7 12 26:42 26
ÎL Carpați 19 5 14 25:50 24
Ik C^.U. Oțelul 19 4 15 25:50 23

Barweșzl : DINAMO

TXACTOHVL 
MOTORUL 
SLLVANTA 
C.SAXU.

STEAUA

— EXPLORĂRI B. MARE
(Sala Dinamo, ora 19)

— UNIV. CRAIOVA
(Sala Raoid, ora 11)

— CALCULATORUL BUC.
— C.S.U ALUMINA ORADEA
— C.S.U. OTELUL GALATI
— CARPATI RM. VlLCEA

b Becl-festaiță IIUMO - CARP4JI Rm. VÎLCH 3-0
Arx astatat ieri, ta eala Dieamo 

Ca CapriXX M o r-teanță dta 
eadrtC eampbceoex-M navrir 
te vtfef. Drraa A dtoere W- 

na.iawi epeecatocucr vfjeeni. 
M eriv- X tzmeslte (te baraj 
riad erfspe tor promovase te 
prima diricte a lărri. Ce (terii uzte 
ar s tote pecrir". ei dacă ar fi 
«nat prOefM să vadă areas meci. 
ritrer Dinamo a-a avut ec 
ine U f nane. Sxtar fără că se 
teted'-sMese. sextetul vfieeae 
pceeeridtdo^e departe de certe - 
Me vrreti i~i i* de per for-ar ță 
Ctetar « le »e.M ai trefien ctod 
ta gazde as (sat ttoerit Pop. 
GbĂte«te. N .eotee. oaspeții n-au

ficjt decît 5 puncte. Victoria a 
rever.it echipei Dinamo ©u 1—0 
(5, k 5) în circa o oră de joc. 
Jucâtori formației Carpațl, debu- 
»otați. fârâ antrenor (i-a condus 
e_r. teren jucătorul Zugravu), 
pir ea u ci s-au Lntîlnit împreună 
prîska dată. Ciudată și de ne4n- 
toîes metamorfoza acestei div> 
xlonare. Arbitrii M. Constantin 
aescu (Ploiești) și L. Mihalachs 
(București» au condus bine top- 
mațiil-e : DINAMO — S’abuf 
(Pop). Gizdavu. Păușescu (Olr 
tean). Căta-Chițiga, Enescu (Nico- 
tee). Gheorghe; CARPAȚ1 - Zlo- 
tea. Caița (A. Dumitrescu). Zw 
gravu, Cosrr.a, Prisecaru (Rodea- 
nu). Cotoranu (Zaharie). (Mo
desto FERR.kRINI).

Divizia „A‘- de baschet masculin

Fi.PUL - C1PÎD MECIUL CANDIDATELOR LA LOCUL 3
Etegs s M-« ■ eteripjc&ateiu:

mu* teeft OA-adrteri (Rapid 44 
* Fard «3 pi. dar aeorui taifi- 
atră-v tarecae -ste favorabil gaz-

dsior de azi (2—1) In grupa 7—IX 
fiecare meci este important, deoa
rece nici una din cele șase for
ma ții bt este scutită de emoțilte 
reercgradăriL Să precizăm. ta 
acest aerj că Intre „U*.  ocupan
ta locului T, șl I.M.V.A.S.. aflată
pe locul ÎL diferența este de nu
mai trai ptmete (39 p, respectiv 
38 p).

PROGRAMUL MECIURILOR DE AZI
GRUPA *-»
BTCUHEȘTI : LCJLD. — DINAMO BUCUREȘTI

teala Ftoretea. ora 17 : ta jocurile precedente. r—3)
S3— : CJ.U. — STEAUA (•-3)CONSTANTA : FABUL — RAPID BUCUREȘTI a—î)
GRUPA 5-3
bl'clhzșt: 3 SP STUDENȚESC — „U- CLUJ-NAPOCA (8—3)

tiSaxa Pofcxetmica 303. ora 17)BRASOV • CJLU. — POLITEHNICA IAȘI (2—1)
BAZA MARE : LM.CAS — DINAMO ORADEA (1—2)

LECȚII PREGĂTITOARE LA I.E.F.S.
Iz perteada 1—15 martie 

1M3 roc avea lac te Inttitu- 
•axl da Educație Fizici și Sport 
tecft&a pregătitoare pentru 
prima «eatuna de examene 
tea cadrul eurm^ui de califi

care de 2 ani fără frecvență. 
Candidâțil admiși la curs 

•e vor prezenta în ziua de 1 
martie a.c., ora 10, la Insti
tutul de Educație Fizică și 
Sport. Prezența este obliga
torie.

ȘTIRI DIN ȘAH
• SCHIMBARB DE LIDER IN 

TURNEUL LCJED. După cea de 
a 14-a rundă ta turneul Interna
tional dta Capitală, organizat de 
asoclațta sportivă LC.E.D., lider 
este maestrul I. Armaș, care to
talizează I puncte, după patru 
victorii consecutive. Urmează ta 
daaament S Grttnberg și polo
nezul W. Kruaztnski, ou dte f 
puncte, tar ta oontinuare stat 
clasați Tr. Stanclu și M. Trata- 
tovlcl eu cite 8,5 puncte.
• „CUPA I MARTIE". Inceptad 

de duminică un nou festiva! șa- 
ttist este programat la Căltaiă- 
oeștl, ț*.zdâ  tradițională a unor 
competiții de amploare ta aceas
tă dlsripîtaă. Se dfsptrtă „Cupa

i Martie" rezervată — firesc ! — 
elementului feminin, ouprinztad 
un turneu de maestre, pe distan
ța a S runde, alături de un am
plu concurs „open" disputat ta 
sistem elvețian, la care vor lua 
parte Jucătoare de diferite cate
gorii de clasificare. Organizarea 
festivalului este asigurată de 
T.R.Ș., ta colaborare cu Comisia 
de șah dta cadrul C.J.E.F.S. VH- 
oea. întrecerile urmează să se 
Încheie ta ziua de 8 martie.

Sportul Pog.a7-

rever.it


Premieră hoelieistică internațională la București UNIVERSIADA DE IARNĂ DE LA SOFIA
ÎNTRE 3 Șl 10 MARTIE, PRIMA EDIȚIE
A C. M. DE JUNIORI, GRUPA „C“

Peste citeva zile, mai preda 
la 3 martie, va începe la Bucu
rești (constituindu-se — spe
răm ! — într-un fericit debut) 
o atractivă competiție inter
națională de hochei. Este vor
ba de Campionatul Mondial 
de juniori, grupa „C“. între
cere care apare pentru prima 
oară în calendarul oficial al 
Federației Internaționale. Sar
cina de a asigura, deci, un 
start bun acestei întreceri re
vine forului nostru de spe
cialitate.

înainte de a prezenta citi
torilor amănunte legate de 
eforturile făcute pînă în pre
zent de federația noastră pen
tru ca. la fel ca si în trecut, 
la celelalte mari competiții ofi
ciale ce s-au desfășurat în 
România, să fie asigurate cele 
mai bune condițiuni de parti
cipare echipelor de pesțe ho
tare, considerăm util să în
cercăm a desluși ce este a- 
oeastă grupă ,.C“ a Campio
natului Mondial de juniori la 
hochei și ce cotă valorică va 
avea ea. Pentru aceasta este 
necesar să precizăm că in ho
chei termenul de junior nu 
este echivalent (ca etate) cu 
ceea ce obișnuim să înțelegem 
atunci cind ne referim la a- 
ceastă categorie de virstă. în 
hocheiul mondial, junioratul 
este considerat pînă la 20 ani. 
Cu alte cuvinte, se poate spu
ne că este vorba de o între
cere de tineret, în accepțiu
nea noastră. Este bine. de 
asemenea, să amintim că pri
ma întrecere de acest gen a 
avut loc (neoficial) în anul 
1974. apoi, in 1978. organizin- 
du-se pentru prima oară în 
mod oficial competiția. Succe- 
*ul de participare a făcut ne
cesară organizarea în anul ur
mător a întrecerii pe două 
grupe valorice. ,.A“ si ,.B“. iar 
la Congresul anual al F.I.H., 
desfășurat cu ocazia C.M. de 
la Helsinki (aprilie ’82), s-a 
hotârît si organizarea unei gru
pe „C“, sarcina onorantă de a 
găzdui prima ediție a com
petiției revenind — cum spu
neam — forului nostru de spe
cialitate.
. De o foarte bună bucată de 
tlmf.. Comisia de organizare a 
Întrecerii. în fruntea căreia se 
afiă tovarășul general li. Nl- 
eoiae Stan, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.. a desfășurat o sus
ținută activitate, străduindu-se

O FRUMOASA ANIVERSARE
Uniunea pentru Cultură Fi

zică și Sport din Bulgaria 
(B.SJ.S.) a aniversat recent 
un sfert de secol de la ln- 
i,înțare, perioadă care coinci
de cu un puternic avînt al 
sportului bulgar. în acest 
timp, sportivii bulgari au cu
cerit 26 de medalii olimpice de 
aur, 45 de medalii de argint 
șl 40 de bronz, iar la campio
natele mondiale 104 medalii 
de a.ur, 178 medalii de argint 
șl 177 medalii de bronz. Baza 
de masă a sportului de per
formanță s-a extins foarte 
mult, în prezent cluburile șl 
asociațiile sportive numărînd 
aproape un nailon de mem
bri. De asemenea, au fost în
registrate succese însemnate 
în activitatea sportivă de 
masă.

O CERERE REFUZATA
Primăria din Charlottesville, 

din statul american Virginia, 
a refuzat cererea Iul Peter 
McMillan, un cetățean oare
care, dar un reputat cascador 
profesionist. El cerea primă
riei respective să 1 se aprobe 
organizarea unei temerare de
monstrații (evident cu bană 1) 
adică: o locomotivă cu aburi 
urma să fie pusă sub presiu
ne șl să i se dea drumul, pe 
linie, fără mecanic, fochist 
sau orioe alt însoțitor. Atunci 
etad aceasta ar fl atins vite
za maximă ar fl apărut Mc
Millan. Ce unde ? Din oer t 
Da, ri ar fi sărit (ou o pa
rașută) dlntr-un avion șl ar 
fl aterizat pe locomotivă, pe 
care ar fl oprit-o mal înainte 
da a fl ajuns în gara urmă
toare.. Municipalitatea din 
Charlottesville nu l-a acceptat 
însă cererea curajosului Mo 
MiMan. S-o găsi poate altat...

DE CE A TRAVERSAT 
MENOTI ATLANTICUL »

Adulat de Întreaga Argenti
na după marele sucoes al 
fotbaliștilor ,.alb-albaștrl“ Ia 
Mondialul din 1978, antrenorul! 
Iul, Cezar Menotl a căzut 
exact la polul opus după In
succesul „unsprezecelul**  ar
gentinian la Cupa mondială 
de anul trecut, din Spania. 
Consecință a acestui fapt a 

Alexandru Bullgan. Studenții 
11 vor avea, in schimb, pe A- 
lexandro Folkcr, „piesă** de 
greutate. Oricum, finala va 
oferi un meci echilibrat, rezul
tatul intilnjril fiind greu de 
anticipat

PROGRAMUL FINALELOR
Sala sporturilor din Buzău : 

ora 16. finala locurilor 3—4, 

țiet, că ar prefera Timișoara I 
Pe Bie Sistase l-am lăsat ul
timul In Înșiruirea numelor, 
pentru că despre el vrem să 
scriem citeva cuvinte în plus, 
în primul rînd participarea sa 
la Timișoara intr-un meci de 
„Cupa Davis** va însemna o 
premieră. La sfițșitul anului 
trecut, clnd s-a interesat și 1 
s-a spus unde se va jugș me
ciul cu Chile. Ilie Năștașe re
plica : „Sînt sigur că mi voi 
simți bine Ia Timișoara. Nu 
am jucat niciodată acolo, 
Cu atil mai mult aștept o în- 
tîlnire eu iubitorii tenisului ti
mișorean. iar dacă aceasta se 
intimplă să fie cu prilejul 
unei partide de „Cupa Davis**, 
eu ații mai bine. Mă voi stră
dui să ofer cit mai multe sa
tisfacții*.

La Timișoara, pregătirile sînt 
ca și încheiate. Biletele au 
tneeout a fi puse In vinzare 
$1, la puțin timp de atunci, 
ele sint ne cale de epuizare. 
Jucătorii noștri au șl susținut 
citeva partide de verificare cu 
parteneri din Ungaria. Căpita
nul nejucătoc Alexe Bardan 
ne spunea că elevii săi se simt

BASCHET • In semifinalele, 
retur, aie C.C.E. feminin Agon 03 
Dlisseldorf a realizat o mare sur
priză intrednd Daugava Riga cu 
52—19 (in tur: 73—75) și calificln- 
du-se In finală, alături de A.S. 
Vtncenza • In turneul final la 
C.CJ1. masculin, Ctbona Zagreb 
— Billy Milano 92—95.

BOX • La Bologna, făcând meci 
nul cu Valerio Nati, dupîă 12 re
prize, Giuseppe Fossatl și-a păs
trat Utlul european la cat. cocoș
• Meciul pentru titlid mondial La 
..super-cocoș* (W.B.A.) va avea 
loc la 15 martie, la San Juan de 
Porto Rtoo, Intre domini'can.ul Leo 
Cruz șl sud-ooreeanul Soon Hyun 
Chung.

CICLISM • Beiglanul Frank 
Hoste a cîștigat la sprint, în fața 
întregului pluton, etapa a IT-a 
(Sax — Aldaya, 190 km), din 
„Turui oeilor 3 provincii*4, In 
4.55:31, Liderul cursei se menține 
spaniolul Antonio Coli 8.42:46, ur
mat la 3 s de Raimund Dietzen 
(R.F.G.), Julian Gonospe șl Jose 
Luis Lagula (aimbii Spania) • 
Cursa Nisa — AlasLo (155 km) a 
nevenlt, la sprint, francezului 
DaiH’ArmeHina tn 4.22:00.

SCHI 9 Concurs de sărituri la 
Bessons, lingă Chamonix, în ca
drul „Cupei Europei44 : 1. Rottf
Aage Berg (Norvegia) 253,8 p, 2. 
Paul Egolff (Elveția) 242,8 p, 3. 
Ole-Gunnard Fijestod (Norvegia)

si reușind să îndeplinească In 
bune condițiuni toate obiecti
vele ce si le-a propus (afișe 
insigne, pregătirea patinoaru
lui .,23 August", programul jo
curilor si cel de antrena
mente, pregătirea locurilor de 
cazare si masă. propagandă 
etc). Se poate spune acum că 
totul este pus la punct și că 
nu este așteptată decît sosi
rea formațiilor oaspe, precum 
Si a oficialilor.

Dar care sînt echipele par
ticipante ? Alături de selec
ționata tării noastre (care se 
pregătește de citva timp sub 
conducerea a doi reputati 
tehnicieni. Ion Tiron și N. 
Zografi), la grupa „C“ a C.M. 
de juniori iau parte echipele 
Australiei, Bulgariei si Unga
riei. formația învingătoare ur- 
mind să se califice pentru e- 
diția viitoare a grupei „B* * a 
Întrecerii, care anul acesta va 
avea loc în Franța, la Anglet. 
cu participarea selecționatelor 
Austriei, Olandei. Elveției,
Poloniei. Japoniei. Italiei,
Franței și Danemarcei. Rea
mintim că jocurile grupei ..A*  
au avut loc în decembrie "82 
— ianuarie ’83 la Leningrad ji 
s-au Încheiat cu victoria re
prezentativei Uniunii Sovie
tice

Călin ANTONESCU

ACTUALITATEA
Principalul eveniment al atle

tismului acestei ierni il con
stituie campionatele europene 
de sală de la Budapesta. Ele 
vor avea loc, la sfîrșitul săp- 
tămînii viitoare, in noul palat 
al sportului din vecinătatea 
Nepstadion-uluL Iată citeva a- 
mănunte legate de aceaată 
competiție.
• Echipa Poloniei cuprinde 

11 atlețl in frunte cu campionii 
olimpici la săritura eu prăjina 
Wladislaw Kozaklewiez (Mos
cova '80) și Tadeusz SlusarsM 
(Montreal ~16).
• Si in reprezentativa Fran

ței punctul forte il constituie 
tot săritura cu prăjina: Thierry 
Vîgneron — 5.60 m. Patrick 
Abad*  — 5,50 m și Serge
Ferreira — 5.41 m.
• Din lotul Marii Britanii 

(9 bărbați și 6 femei) nu vor

fost și botărirea Iul .tester 
Menou*  de a traversa Atlan
ticul. In ..lumea verile*.  ta 
căutarea uzul angajament, 
înaintea plecării sale a de
clarat unul ziartst : „Voi re
veni sa lucres In fotbalul ar
gentinian atunci cină nu var 
mai fl bombe care să explo
deze In vestiare (N.N Aluzie 
la petardele care au explodat 
în vestiarul lui Velez Sars- 
fleld, la meciul cu Estudlan- 
tes La Plata, In urma cărora 
au fost răniți jucătorii Alon
so șl Masromauro), clnd voi 
putea bea o „coca**  fără tea
mă că ar fi otrăvită și atunci

"De fa.
UN SPORT 

'LA ALTUL
clnd, tn sflrșlt, antrenorii Ișl 
vor apăra profesiunea**...

Aceasta Înseamnă că Menotl 
nu va mal activa prea ourlnd 
tn fotbalul argentinian, căci 
este greu de crezut că lucru
rile se vor îndrepta rapid ta 
sensul cerut de el.

INCREDIBIL, DAR 
ADEVĂRAT™

Intlmplarea pe care o vom 
relata acum s-a petrecut ta 
localitatea vest-germană Gfl- 
ptogen, ta timpul unei med 
de -Jtbal dintre două echipe 
oarecari. Atacantul central 
Harald Keller s-s oprit dln- 
tr-o cursă după balon, s-a Im- 
plehdt ta proprlfle-1 picioare 
șl a căzut la pămtnt. ta ne
simțire. Cineva a oonstatat, de 
îndată, că bietul băiat Ișl dă
duse obștescul sflrșlt.. Stop 
cardlao a opinat un cunoscă
tor... Portarul echipei adverse, 
Tibor Schneider, cane In via
ța de toate zilele este de 
profesiune maestru de înot, 
s-a 'aplecat peste corpul Iul 
Keller, a început să-1 facă 
respirație gură la gură, să-l 
maseze inima șl, spro surpri

SOMA, 25 (prin telefon). Pa
tinatorul nostru artistic Adrian 
Vasile a avut o evoluție meri
torie in cadrul întrecerilor U- 
niverstadei, ocupînd un promi
țător loc 6, in compania unor 
sportivi de valoare din Japo
nia, Uniunea Sovietică ș.a. El 
și-a Început exercițiul liber 
ales puțin crispat și, după ce 
a ratat un triplu Ritberger, in 
continuare, pe o melodie in
terpretată de apreciatul nostru 
naist Gheorghe Zamfir, patîna- 
toiul român a executat alte 5 
sărituri dificile, aplaudate cu 
căldură de numeroasa asisten
ță. Anlrenoarea sa Letiția Mi- 
clescu și coregrafa Gabriela 
Muntcanu, dacă vor munci in 
continuare cu aceeași pasiune, 
au posibilitatea de a face din 
elevul lor un patinator redu
tabil in orice competiție de an
vergură.

Pe o vreme splendidă, peste 
5000 de spectatori s-au înșiruit 
de-a lungul traseului de slalom 
uriaș, pentru a urmări la lu
cru pe cei 92 de schiori În
scriși in concurs. Cele 52 de 
portL cu o diferență de nivel 
de 350 de metri, au supus unul 
sever examen pe competitori. 
Printre el s-a aflat și reputa
tul schior bulgar Pe tir Popan- 
ghelov. sosit la locul întrece
rilor doar cu două zile Înain
tea startului — a fost plecat In 
curse din Cupa Mondială — 
care în manșa a n-a a căzut 
și a abandonat, lăsind greul 
concursului pe umerii colegu-

ÎN ATLETISM
face parte nici una dintre vede
tele semifondului (Cee, Ovett, 
Cram și Moorcroft) care n-au 
prevăzut în planul de pregă
tire a acestui an participarea 
la C.E de sală. Este, dealt
fel. și cazul campionului euro
pean la triplu. Keith Couer.

TIMIȘOARA - UN...
(Urmare din pag. 1)

formația Chile. Pe suprafața 
de parchet a sălii a fost aș
ternut un „covor*  sintetic din 
^upreem*.  Florin Segărceanu. 
Dumitru BiridâQ, Andrei Dir- 
ra și ceilalți se simt bine aici, 
toți răspunzlnd anterior, clnd 
H s-a cerut părerea asupra lo
cului de disputare a competl- 

za generală. Harald KeBer a 
taceptx sâ-șl revină... clnd a 
•osx salvarea. KriJer era ta 
picioare, bane mersi 1

CAMPION MONDIAL
LA— PESCUIT IN MARE

Hetns Raurr, un cetățean 
de M de ani. este unul din
tre campionii mondiali dta 
WC, al cărui nume șt. evi
dent, ale cărui performanțe 
n-au făcut cine știe oe vîl- 
vâ. E este campion al lumii 
Ia pescuitul ta mare t Este șl 
aceasta o probă, de campio
nat mondial. despre care, 
sinceri să Cm. ntri n-am 
auzit Dar omul s-a dovedit 
ori mal bun dintre partd- 
panțll la întrecerea pentru 
tiriul de campion șl a fost o- 
norat. ta consecință. Amănun
tele cele mal nostime, legate 
de Helnz Kauer. nl se par a- 
oriea că ei suferă de... rău 
de mare șl că, pur șl simplu, 
detestă să mănlnce pește I

JUVE DE AZI
Șl NOSTALGIA SUCCESELOR

După mari șl multe emoții. 
.Ufosi**-1  Iul Juve au trăit 
anul trecut din plin satisfac
ția succesului... Juventus din 
Torino a cîștigat titlul de 
campioană de fotbal a Italiei 
(1961782), reușind șl alte cite
va performanțe notabile : a 
taserts cele mal multe goluri 
— 98 ; a primit cele mal pu
ține — 14 : n-a avut nici un 
autogol ; n-a fost sancționată 
cu n*cl  un penalty ; n-a avut 
nici un Jucător elimlna-t ; a 
avut 6 jucători ta formația de 
bază a formației campioane 
a lumii (Zoff, Gentile, Scirea, 
Tardem, Cabrlnl șl Boss!) ; 
Rossă a fost declarat ce! mat 
bun fotbalist din 1982 al Ita
liei și al Europei. Dar toate 
acestea au fost... In noul 
campionat, cu o echipă șl 
mai puternică prin includerea 
în efectiv a doi reputațl fot
baliști (francezul Platini șt 
polonezul Bonlek), prestația 
„unsprezeoelui**  tortaez este 
totuși departe de așteptările 
suporterilor. De, se lntîmplă, 
lată, și la... case mari I

Rubrică realizată de
Romeo VILARA 

lui său Mitko llajiev care, 
după două cooorîri sigure, a 
cucerit medalia de argint. Pe 
locul Intîi spaniolul Carlos 
Salvadores. Dlu nou aprecieri 
defavorabile schiorilor români. 
Aceștia, cu puține curse in 
picioare — fără un antrena
ment adecvat și continuu — 
nu au putut face față dificul
tăților traseului șl au fost ne- 
voiți să se claseze pe locuri 
modeste, la mai mult de 10 
secunde de ciștigător, ceea ce 
ne scutește de alte comentarii, 

întrecerile de hochei au in
trat in faza finală. Favoritele, 
reprezentativele Uniunii Sovie
tice și Cehoslovaciei, au ajuns 
în turneul pentru locurile 1—4 
cu victorii clare: U.R.S.S. 8—0 
cu România șj Cehoslovacia 
15—0 cu Japonia. în această 
situație, este mai mult ca si
gur că lupta pentru locul 1 se 
va da intre aceste două repu
tate formații, urmînd ca pen
tru medalia de bronz să lupte, 
simbătă după-amiază, echipele 
României și Japoniei.

REZULTATE, slalom uriaș 
(ra): L Carlos Salvadores (Spa
nia) 2:26,81, 2. Mitko Hajiev 
(Bulgaria) 2:27,09, 3. Hans Gru- 
ter (Elveția) 257,17- 44. Z. 
Balazs 2:35,69... 50. V. Podani 
25730- 54. M. Biră 2:38.99...
57. C. Adorjan 2:4042- 65. D. 
Iliescu 2:43.99 ; combinată nor
dici: 1. Vladimir Frak (Ceho

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
(Unriare din pag. 1) 

COECHIPIER AL TENISMANILOR NOȘTRI

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

slovacia) 432,13 p, 2. Victo# 
Apulav (U.R.S.S.) 415,20, 3. A- 
lexandr Pektubaev (U.R.S.S.) 
406,05 p; hochei (turneul 5—7)3 
Finlanda — Bulgaria 8—2 (3—0, 
1—1, 4—1), U.R.S.S. — Japonia 
10—0 (4—0, 3—0, 3—0), Ceho
slovacia — România 12—3 
(3—0, 2—2, 7—1), golurile echi
pei noastre fiind marcate de 
Cazacu, Hâlăucă și Gereb.

Radu TIMOFTE
SIMBATA la universiada

BOROVEȚ, ora 10, biatlon 
10 km. Participă Gh. Berdar. 
Fr. Foriko, V. Bejenariu, VL 
Todașcă, I. Lestyen.

VITOȘA, pîrtia Vitoșa Laie, 
ora 10, slalom special (m) 
manșa I, ora 13, manșa a Il-a. 
Participă Z. Balazs, V. Podaru, 
M. Biră, C. Portik, C. Adorjan, 
D. Iliescu.

SOFIA, Palatul' de gheață, 
ora 16, program liber ales la 
patinaj artistic (f). Participă 
Viorica Nicu și Irina Nichifo- 
rov, Sala Slavia, ora 17, hochei 
(1—4) . România — Japonia. 
DUMINICA la UNIVERSIADA 

BOROVEȚ, ora 10, ștafeta 
biatlon 4X10 km: Participă șl 
echipa României.

VITOȘA, pirtia Vitoșa Laie, 
ora 10, slalom special (f) man
șa 1, ora 13 manșa a Il-a.

SOFIA, Palatul de gheață, 
oia 15, hochei (1-4) U.R.S.S. 
— Cehoslovacia.

------------------------------------------ «ar».

Independența Carpați Mirșa — 
Universitatea Cluj — Napoca ; 
ora 17,30, finala „Cupei Româ
niei**  : POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — H. C. MINAUR 
BAIA MARE,

Sala sporturilor din Odorhei: 
ora 10, finala locurilor 7—8, 
Tractorul Brașov — Construc
torul Oradea ; ora 1145, fina
la locurilor 5—6. Minerul Cav- 
nlc — Constructorul Arad.

bine, s-au acomodat cu supra
fața de joc și că — deși a- 
ceasta are mai puțină impor
tanță — au cîștigat cu 3—1 în- 
tilnirea neoficială cu tenisma- 
nii din Ungaria. Probabil că, 
la ora cind vor apărea aceste 
rinduri, Bie Năstase va fi so
sit la Timișoara. Secretarul 
responsabil al F.R. Tenis. A- 
lexandru Lăzârescu, a făcut 
mai multe deplasări la Timi
șoara. La înapoierea din ulti
ma vizită, el ne-a spus : „La 
Timișoara s-au creat toate 
condițiile pentru ca echipa 
noastră să se simtă excelent, 
în plus, sini întrunite toate 
cerințele impuse de federația1^
internațională pentru o compe
tiție atit de pretențioasă, cum 
este „Cupa Davis**.  Aș spune 
că toți cei care puteau să ne 
ofere un sprijin, fie cit de 
mic. ni l-au acordat dezinte
resat**...

Orele de antrenament se
succed în liniște. Dimineață, 
după-amiază, zile în șir. Un
meci greu, pregătit cu minu- 

, țiozitate, dar mai ales cu mul
tă. foarte multă responsabili
tate.

239,4 p • La Jocurile nordice de 
la Falun, probele de juniori au 
fost câștigate de suedezii Torgr.y 
Mogren (42:19,1 pe 15 km) șL 
respectiv, Anna-Lena Frltzon 
(17:02.2 pe 5 km).

ȘAH • Partidele întrerupte da 
la Linares : Spașski — Seirawan 
1—0, Grieller — Larsen 1—0, Ghel- 
ler — Seirawan, Sax — Hort șl 
Miles — Andersson remize. Cla
samentul: 1 Spasski 6 p, 2. Kar
pov 5,5 p. 3. Andersson, pheller, 
Mlles, Sax șl Iusupov S p > 
După 3 runde, la Tallin: 1. Tall, 
Pslakh'.s, El vest, Vaganlan, Kiar- 
ner (toti U.R.S.S), Jansa (Ce
hoslovacia) șl Abram ovlci (Iu
goslavia) 2 p. 9. Șubă (România) 
1.5 P.

TENIS • Turneul de la La 
Qulnța • Sandy M^yer — Rauî 
Ramirez 7—5, 2—8. 6—3. Higueras
— Tom Gullikson 7—3. 6—4. Tel- 
tsch-er — Gunnarsson 7—6. 6—0, 
Noah — Leconte 6—0, 4—6, 6—2, 
Gilbert — Gitlin 6—2, 6—0, Amaya
— Fritz 6—3. 6—2 • Delray
Beach: Pavel S'oz’jl — Henrik 
Sundstrom 7—6. 1—6, 7—5, Ed-dlMl 
Di'bbs — Eric Fromm 6—2. 6—4.

TENIS DE MASA • Ln finala 
C.C.E masculin se vor întâlni, lâ 
22 martie la Hanovra, echipei a 
vest-germane Rdtllngen (5—1 în 
semifinală cu Bronshoj — Dane
marca) șl Borussia DClssieldorf 
(5—0 cu Spartacus Budapesta).

Redoctto fi administrație j cod 79773 Bueurejfl, «tr. V Conta 16, ? I I R I. tel centrală -’79 75 fl •» 58.59 «ecțla *«re»p ? 42.28 < Interurban <37 t tele> 16 351 mmw Poorul L P. JnHrmoția* 
Pentru •trâmâtate < abonamente prin HEXîfri • departamentul eipon tmooe* *ve«d <* O Boi 138-tj? iele* H BuCurejti. str« 13 Decembrie nr. 4, ft. I. 1 i. 4 18362


