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In Divizia „A“ LA BAIA
da handbal masculin DIN

MARE, CAMPIONII S-AU IMPUS 
STEAUA - H. C. MINAUR 26-ZI!

Ieri s-a desfășurat cea de a 
15-a etapă a campionatului 
masculin de handbal, divizia 
„A*.  In derbyui de la Baia 
Mare, campionii țării au reușit 
o victorie clară, dispunînd net 

Tudor Roșea (Dinamo), unul dintre cei mai buni jucători ai me
ciului de ieri dintre echipa ta ți Constructorul Arad, arunci 

la poartă cu toată opoziția lui Vasîlache
Foto : Ion MIHAICA

de H.C. Minaur și consoiidin- 
du-și astfel poziția de lideri.

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— STEAUA 21—28 (10—11).
Formația Steaua și-a confirmat 
valoarea ridicată și In acest 
derby de mare rezonanță In 
handbalul nostru. In fața unei 
săli arhipline, cu peste 4 000 
de spectatori în tribune (alte 
citeva mii n-au reușit să gă
sească «biletul In plus"). Ni
colae Munteann si ai săi au 
reușit șă stopeze iureșul gaz
delor si. apoi, să se impună 

categoric. Baia Mare n-a con
tat decât in primele 17 minute, 
cind a condus cu 3—2 (min. 
6). 4—2 (min. 9). 5—4 (min. 
14) și 8—5 (min. 17). Apoi 
Steaua a egalat și din min. 21 

a trecut la trenă (7—6). ne- 
maicedînd conducerea pînă in 
final. Elevii antrenorilor Radu 
Voina și Otto Telman s-au de
tașat uneori la mare distanță, 
conduclnd cu 21—ÎS (min. 50) 
și cu 23—17 (min. 54). Totul 
s-a petrecut pe fondul exce
lentei prestații a lui Marian 
Dumitru, care a înscris goluri 
fulgerătoare, de mare frumu
sețe, și al evoluției de excep
ție a portarului Nicolae Mun- 
teanu. Este drept însă, că 
gazdele si-au subminat si sin
gure șansele, Mirontuc, Flan- 

gea. Boros Si Oros ratlnd din 
situații dare si oferind astfel 
partenerului posibilitatea de a 
se desprinde. In conduzie, 
ded, victorie clară și meritată 
a Stelei. Au marcat : Mironiuc 
7, Măricel Voinea 5. Flangea 
4. Porumb 2, Nicolae Voinea 1, 
Boroj 1 si Covaeiu 1 — pentru 
H.C. Minaur Baia Mare, Du
mitru 8. Berbece 4, Petre 4, 
Stingă 4. Niculae 2, Birtalan 
2, Daniel 1 și Drăgăn'-ță 1 — 
pentru Steaua. Au arbitrat cu 
unele scăpări C. Căpățînă și 
N. Iancu (Buzău).

Ion GAVRILESCU

MINERUL CAVNIC — RE- 
LON SAVINEȘTI 26—24 (14—11). 
Med In care oaspeții au mers 
„cap la cap’ cu gazdele numai 
in primele minute. In rest 
partida fiind la discreția gaz- 
ddor. Marcatori : Odae 6, 
Cojocaru 5, Rigan 4. Chircu 4, 
Iacob 3. Vintilescu 2, Felecan 
1 și Kiss 1 — pentru Minerul 
Cavnic. Samson 7, Iurea 6, 
Zabaria 4, Marin 3. Zăbavă 2, 
Cosma 1 și Lemășanu 1 —
pentru Relon Săvinești

DINAMO BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL ARAD 30— 
24 (14—12). A fost un meci 
frumos. în care dinamoviștii 
au învins pe merit nu fără a 
fi însă lipsiți de unele emoții, 
provocate fie de propriile slă
biciuni (ramri în serie si mul
te neatenții în apărare), fie de 
replica, pe alocuri, foarte dîrză 
Si consistentă din punct de 
vedere tehnic a oaspeților. Din 
aceste motive. bucureștenii

(Continuare tn pao 2-3)

Ieri, în sala de festivități a 
hotelului Turist din Capitală, 
a avut loc analiza turului Di
viziei „A*  de fotbal, analiză 
desfășurată în cadrul consfă
tuirii organizată de F.R. Fotbal 
și la care au participat tova
rășul Nicolae Stan, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S., condu
cătorii cluburilor și antrenorii 
divizionarelor „A“ și „B“, o 
serie de arbitri din lotul repu
blican, activiști ai forului de 
specialitate, componenți ai co
legiilor și comisiilor centrale, 
ziariști.

La primul punct al ordinii 
de zi, Ioan Dumitrescu, pre
ședintele F.R. Fotbal, a pre
zentat raportul Biroului Fede
ral cu privire la analiza turu
lui campionatelor divizionare 
„A" Și. „B“ 1983—1984. După ce 
a trecut în revistă frumoasele 
rezultate internaționale înregis
trate de fotbalul nostru în 
toamna anului trecut, vorbito
rul a arătat că „ne aflăm ta- 
tr-un moment favorabil pentru 
fotbalul românesc, ceea ce ne 
îndeamnă la noi eforturi pen
tru ca acest joc sportiv, atît de 
îndrăgit de mase, să facă mari 
pași înainte din punct de ve
dere organizatoric, propagan
distic, valoric. Anul 1983 șl 
cu deosebire toamna trecută — 
a spus în continuare raportorul' 
— a demonstrat că jucătorul 
român se poate adapta eu suc
ces unui bogat program com- 
petițional, cu două meciuri pe 
săptămină, dacă beneficiază de 
o pregătire bună și duce o via
ță sportivă*.  Referindu-se în 
continuare la „experimentul 
Luceafărul”, președintele fede
rației a arătat că rezultatele nu 
au fost cele așteptate și că se 
preconizează transformarea a- 
cestul club intr-un centru na
țional de pregătire a echipelor 
naționale. Cu acest prilej s-a 
anunțat că viitorul sezon va 
începe la 15 februarie, cu res
tanțele din Cupa României. 
Prima etapă a returului Divi
ziei „A" este prevăzută la 18 
februarie, iar la „B“ — 4 mar
tie.

A luat apoi cuVintul Mircea 
Pascu, vicepreședinte al F.R.F., 
care a prezentat proiectul pla
nului de măsuri al federației.

Cu mult Interes a fost ascul
tată expunerea directorului 
tehnic al F.R.F., Mircea Lu- 
cescu, privind implicațiile 
fotbalului internațional asupra 

celui din țara noastră. S-a 
subliniat necesitatea reorgani
zării activității interne pe baze 
noi, care să facă fotbalul nos
tru mereu mai competitiv și pe 
plan internațional. Aceasta, 
ținînd seama de faptul că în 
clipa de față, în lumea în
treagă, fotbalul național este 
dominat de activitatea interna
țională. Deci fotbalul nostru 
trebuie adaptat la noile cerin
țe. Pregătirea antrenorilor, cul
tura teoretică a acestora, docu
mentarea lor au fost alte idei 
reieșite din cuvîntul antrenoru
lui principal al echipei națio- 
nafe, care s-a mai ocupat in 
cuvîntul său și de conceptul de 
pregătire a jucătorilor, cu to
tul altul decît cel folosit pînă 
acum ■

în ceea ce privește echipa 
națională, a fost schițat pro
gramul de pregătire care va în
cepe la 7 ianuarie. In afara 
turneului proiectat în America 
Centrală, se preconizează două 
jocuri amicale : cu Grecia, li 
7 martie, și cu Elveția sau 
Suedia, la 9 mai.

în continuare au mai prezen
tat informări Francisc Coloși, 
președintele Colegiului cen
tral al arbitrilor, Ion Pașca, 
din cadrul comisiei de disci
plină a federației, iar directo
rul Centrului de perfecționare 
a cadrelor din C.N.E.F.S., Nicu 
Alexe, a vorbit despre „Im
portanța teoretică și practică a 
reciclării specialiștilor care 
activează în fotbal".

In cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul D. Nicolae-Nicușor 
(antrenor la Dinamo), N. Lăză- 
resen (din cadrul Colegiului 
central al arbitrilor), prof. C. 
Oțet (antrenor al Universității 
Craiova). R. Petrescu (pre
ședintele clubului Politehnica 
Timișoara), M. Popescu (redac- 
tor-șef adjunct la ziarul „Spor
tul). prof. T. Radu (C.S.Ș. Pia
tra Neamț), K. Ghemigean 
(vicepreședinte al colegiului 
central de arbitri), prof. C. 
Costincscu (președintele Sport 
Clubului Bacău), prof. D. 
Varodin (directorul Liceului de 
fotbal din Bacău), M. Lupan 
(președintele clubului Olimpia 
Satu Mare), și col. C. Oțele» 
(președintele clubului Steaua).

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul Ion 
Coman, secretar al C C. al 
P.C.R.

Retrospective 1983

ÎNTRE DOUĂ CAMPIONATE MONDIALE
DE POPICE, SUCCES DEPLIN 

IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
Pentru sportul popicelor, 1983 

■ fost un an cu rezultate ex
cepționale pe plan internațio- 
naL mai ales la seniori, unde 
echipele noastre campioane — 
Voința Tg, Mureș (femei) și 
Aurul Baia Mare (bărbați) au 
cucerit titlurile continentale, 
obținlnd la Plankstadt (R. F. 
Germania) medaliile de aur ale 
turneului final al „Cupei cam
pionilor europeni*.  Frumoasa 
performantă a celor două cam
pioane ale țării a fost aprecia
tă ca deosebit de valoroasă în 
arena internațională, deoarece 
au fost puține cazurile în is
toria de aproape două decenii 
a C.C.E. ca ambele titluri să 
Ce obținute concomitent de e- 
chipe din aceeași țară. Șl, ta 
plus, trebuie să spunem că Vo
ința și Aurul au reușit această 
dublă victorie tatr-o companie 
valoroasă, ta care printre prin
cipalele favorite se aflau for
mațiile campioane - ale țării 
gazdă, R. F. Germania, cu o 
veche și bogată tradiție ta a- 
cest sport.

Pe lingă cele două titluri 
continentale, în anul 1983 po
picarii noștri au avut și alte 
succese internaționale, ca de 
pildă cîștigarea a două meda
lii de argint la prima ediție 
a campionatelor- mondiale de 
juniori, de la Poreci (Iugosla
via). medalii cucerite de echi
pa de fete a României și de 

perechea Traian Tălnar și A- 
lexandru Szekely, De mențio
nat că fetele noastre au pier
dut „aurul*  la baraj, ta dispu
ta cu formația R. F. Germa
nia, care a totalizat și ea 2 407 
p. Apoi, reprezentanții Româ
niei au avut o comportare re
marcabilă la n serie de tur
nee internaționale, cîștigînd pri
mele locuri la „Cupa Polară*  din 
Suedia (Elena Pană, Vasia Do- 
nos $1 Grlgore Marin), „Cupa 
Sofia*  (Iile Hosu și Nineta Ba
dea) și „Cupa Werner Seelen- 
binder*  din R. D. Germană 
(Iosif Tismănar și Elena An
drees cu), iar la „Trofeul Iugo
slavia*  Iuliu Bice a ocupat lo
cul secund. Cu un succes ro
mânesc s-a Încheiat și cea de 
a 17-a ediție a tradiționalului 
turneu internațional organizat 
de F.R.P„ „Cupa Carpați*,  pro
bele individuale revenind tine
rilor Maria Zsizsik $1 Stelian 
Boariu.

în lipsa campionatelor mon
diale de seniori ta 1983 (ei vor 
participa la C.M. ta primăvara 
aceasta ta Iugoslavia, la Ljub
ljana), atenția specialiștilor fe
derației a fost Îndreptată în 
anul care a trecut asupra com
petiției supreme a juniorilor

Tomo RABȘAN

(Continuare in pag. 2-3)

Animație continuă și, bineînțeles, multă voie bună pe patinoarul 
artificial din Suceava, în fiecare din acette zile ale vacanței 
de iarnă Foto : Ion MÎNDRESCU

PE SCHIURI Și PE PATINE, TRĂGĂTORII NOȘTRI
SE PREGĂTESC PENTRU... LOS ANGELES I

De mai multe zile, mai bine 
zis de cînd majoritatea com- 
ponenților lotului olimpic de 
tir al României se află. după 
un sezon încărcat. într-o bine
meritată vacantă de iarnă, cei 
mai buni țintași ai noștri se 
află la Poiana Brașov. E de 
mult în practica acestor per
formeri. al căror specific spor
tiv privește mal degrabă efor
tul psihic pe standurile de 
concurs, să caute iama. pe 
poteci de munte. recuperarea 
psihică, să-și „reîncarce*  ba
teriile pentru marile încleștări 
ale anului care urmează. E și 
acum vacantă tn rîndul trăgă
torilor români .dar e un fel 
de a spune că zilele libere sînt 
cu adevărat... libere !

în primul rîhd. pentru că 
fiecare dintre cei 15 compo

nent! ai lotului olimpic, pe ar
me. are ca principal instru
ment de lucru zilnic un caiet 
de pregătire care amintește 
mereu că scopul fundamental 
al antrenamentelor începe să 
devină. încă din aceste zile de 
ianuarie. buna pregătire în 
vederea concursului olimpic 
de la Los Angeles. în fața a- 
cestui Iot lărgit se află o sar
cină de cea mai mare impor
tanță. cucerirea a cel puțin 
două medalii, dintre care una 
de aur. obiectiv stabilit atît 
prin prisma valorilor actuale » 
existente în lot, în frunte cu 
Corneliu Ion si Maria Maco- 
vei, cit si prin aceea a fru
moaselor tradiții ale medaliilor 
pe care tirul le-a adus, cu o 
excepție (ediția din 1976) la 
fiecare dintre edițiile Jocuri

SE REIA 

CAMPIONATUL 

DE HOCHEI
Disputindu-se pînă acum 

primele trei turnee din cele 
șase pe care le programează 
In acest sezon campionatul 
primei serii valorice a Divi
ziei „A*  la hochei îsi reia ac
tivitatea pe 1984 prin disputa
rea. tacepînd de sîmbătă la 
Gheorgheni. a celui de al pa
trulea turneu. Cu alte cuvinte, 
întrecerea intră in a doua ju
mătate a sa si situația. cate 
părea destul de clară la în-

(Conlinuare in pag 2-3) 

lor Olimpice. tncepînd din 
1952.

Sigur, deocamdată. parame
trii tehnico-tactici exersați 
numaj în condițiile poligonu
lui, stat îndepărtați ; ta 
schimb, țintasii își măsoară 
eforturile în kilometri : dimi
neața. de pildă Marin Stan, 
tace cel puțin 10 kilometri de 
... plimbare cu schiurile de 
fond pînă spre cabana Ruia, 
Corneliu Ion depășește 15. de-a 
lungul ..drumului albastru*,  
cam pe la mijlocul distanței 
dintre Poiană și cabana Postă
varul. Maria Macoveî par
curge, fără probleme, oînă Ia

Radu DMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)



0 VIAȚĂ DEDICATĂ PARAȘUTISMULUI
PROFESORI DE SPORT

CARE IȘI ONOREAZĂ MENIREA

La retragerea din activitate a maestrului sportului loan Budea

Ultima zi a anului 1983 a 
consemnat retragerea din 
activitate a unui veteran, 
maestrul sportului la parașu
tism loan Budea.

Brevetat în 1950, a făcut 
parte din prima promoție 
de parașutiști sportivi for
mată de promotorul acestui 
sport la noi. Ștefan Șoverlh. 
O epocă de pionierat, cînd 
lansările se efectuau cu o 
singură parașută, cea de re
zervă intrind în domeniul 
firescului ceva mai tîrziu. 
Este drept, a sărit și cu 
cite patru, dar la demon
strații, pentru a le deschide 
și abandona succesiv, spre 
lncîntarea publicului. Tot 
spectatorilor le erau desti
nate și salturile din avioa
nele de acrobație aflate în

plină evoluție. Perioadă ro
mantică. Entuziasmul făcea 
obligatoriu parte din „inven
tar", suplinind materialul 
volant, aflat încă in stadiul 
copilăriei.

Chiar in anul brevetării, 
la sfîrșitul sezonului de 
zbor, loan Budea participă 
la primul campionat națio
nal și, confirmîndu-și apti
tudinile pentru parașutism, 
își adjudecă titlul la proba 
de îndeminare și rezistență 
(actualul poliatlon tehnico- 
aplicativ). Opțiune definiti
vă : în 1951 — brevetul dc 
instructor, „întîmplător" chiar 
cel cu 
ment, 
cire : 
moții, 
taculoasă, 
Citeva nume care în dece
niul al VI-lea au urcat in 
elita mondială : Elena Bă
căuanii, Elisabcta Popescu, 
Ion Roșu, Ion Negroiu, 
Gheorghe Iancn.

Bun organizator, știind 
să lucreze cu oamenii, a 
fost promovat in 1958 co
mandant al Detașamentului 
Parașutism, perioada cit s-a 
aflat la conducere dovedin- 
du-se deosebit de fertilă. Să 
amintim numai recordul 
mondial absolut stabilit de 
Gheorghe Iancu in 1961. 
Bineînțeles, loan Budea sare 
alături de colegii săi și. în 
octombrie 1961, are satisfac
ția de a se număra prin
tre cei 9 componenți ai gru-. 
pului care realizează un re
cord mondial de aterizare 
la punct fix.

Comandant, instructor, ar
bitru international. Ioan Bti- 
dea activează pe multiple

nr. 1. Din acest mo- 
principala îndeletnl- 
creșterea noilor pro- 
O muncă deloc spec- 

dar eficientă.

planuri. în calitate de re- 
cepționer, verifică „pe viu" 
parașutele. Nu numai pe 
cele pentru instruire și per
formanță. dar și pe cele 
destinate salvării piloților. 
în 1964 recepția unei para
șute de planor se soldează 
cu un deznodămînt dureros, 
pentru că, de ce să n-o spu
nem, există în aeronautică 
și astfel de clipe. Fractură 
de femur. Consecința : des
părțirea de activitatea de 
zbor. Tocmai cînd se apro
pia de jubileul a 1 000 de 
salturi. Nu s-a despărțit insă 
de parașutism. Tehnician- 
plior a preluat in grijă 
„zestrea" volantă cu aceeași 
conștiinciozitate, modestie și 
seriozitate care l-au carac
terizat dintotdeauna.

Poate aceste rinduri au o 
încărcătură sentimentală, dar 
cu ani in urmă, cînd 
semnatarul acestor rinduri 
afla ce este și la ce serveș
te parașuta, o încurajare din 
partea instructorului și. in 
același timp, omului loan 
Budea a fost mai mult de- 
cît binevenită. Pentru că in 
toate ipostazele — instruc
tor, comandant, tehnician — 
loan Budea a rămas același 
om. gata oricînd 
pe cei din jur cu 
cu fapta.

Pentru dăruirea 
ra umană cu care 
la creșterea lor, 
i-au fost elevi, colegi, tova
răși. acum, la retragerea din 
activitate, ii spun din inimă; 
„îți mulțumim și îți dorim 
ani îndelungați. Ioan Bu
dea !“

să-i ajute 
vorba sau

și căldu- 
a vegheat 
cei care

Dinu COSTESCU

S-a afirmat — și pe bună 
dreptate — la una din consfă
tuirile profesorilor de edu
cație fizică din Capitală, că 
dascălul de sport nu are, 
nu poate avea o activitate 
sezonieră ; munca sa se des
fășoară non-stop, indiferent 
de anotimp, de starea vre
mii sau 
nil. Mai 
veni să 
rile.

Am cunoscut mulți pro
fesori de sport pentru 
care pasiunea oentru spe
cialitatea aleasă nu cunoaș
te limite ; fiecare zi este 
dedicată fie lecțiilor de e- 
ducație fizică, fie depistării 
unor copii de excepție, ca
pabili să ajungă viitori per
formeri. fie procesului de 
instruire, la parametrii can
titativi și calitativi cores
punzători, 
disciplină. Citeva exemple 
de asemenea profesori ne-au 
reținut in mod deosebit a- 
tenția.

Astfel, prețuim mult felul 
cum lucrează cu atleții in 
devenire prof. Gheorghe 
Codea din Baia Mare și tot 
acolo prof. Petre Albu cu 
viitorii handbaliști. Orașul 
Medgidia are. la rindu-1, in
tre dascălii de sport cu am
biții in descoperirea unor 
viitori performeri pe profe
sorii Ștefan Ene la volei și 
Vasile Geama la fotbal, 
după cum Aradul și-a creat 
o bogată pepinieră de rug- 
byști prin intermediul prof. 
Cornel Mitan. Spectaculoasă, 
tot mai mult, apare și acti
vitatea prof. Dumitru Zar-

de zilele săptămi- 
exact, așa s-ar cu- 
se petreacă lucru-

într-o anumită

dava, inițial într-o comună, 
la Roseți, acum la Călărași, 
acolo unde șlefuiește cu sîrg 
viitori gimnaști. La Cluj- 
Napoca, prof. Mihai Donca 
a făcut — prin munca sa 
metodică și a colectivului 
pe care îl conduce — să se 
vorbească cu admirație des
pre Clubul sportiv școlar 
„Viitorul", mai ales în gru
pa „jocurilor", după cum un 
alt director de club sportiv 
rezervat elevilor, prof. Vir
gil Dumitriu din Focșani (cu 
un excelent colectiv de ca
dre tehnice) caută să asigu
re un conținut tot mai bo
gat activității secțiilor de 
atletism, volei, tenis de ma
să și fotbal. Convinge tot 
mai mult și activitatea pe 
care o desfășoară prof. Tra
ian Bucovală, în calitatea sa 
de coordonator al activității 
sportive a elevilor din ju
dețul Constanța, după cum 
avem cuvinte de laudă pen
tru zelul prof. Laurențiu 
Stilea din Rm. Vîlcea, ani
matorul voleiului din aceas
tă localitate, al prof. Aca- 
țiu Fejer din Sf. Gheor
ghe, ieri inițiator al ciclo
turismului, acum al tenisu
lui de masă, intr-un oraș 
fără tradiție în acest sport, 
al prof. Nicolae Vamcșu din 
Pitești (care caută să asi
gure valori autentice pentru 
F. C. Argeș), al prof. Dora 
Ceama din Orăștie, exem
plu de competentă și dă
ruire pentru toți dascălii de 
sport din 
doara.

Apreciind 
tor dascăli 
derăm necesar ca și alți co
legi de profesie să le ur
meze exemplul.

Tiberiu STAMA

județul Hune-

DIVIZIA A" DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag 1)

n-au prea fost siguri de vic
torie cam pînă la jumătatea 
reprizei secunde.
pînă In min.

mai precis 
___ _ _____ 40 cînd condu
ceau doar cu 16—15. In acest 
moment s-a produs. 'însă, des
prinderea echipei Dinamo care, 
cu un... ^sprint" scurt, a ajuns 
să albe un avantaj substan- 

- "• *” Era minutul 45 
se Incheiaseră ! 

a menționa pe 
con-

matia locală a condus mai bine 
de două treimi din timpul de 
ioc. uneori chiar la diferente 
mari, cum a fost cazul în min. 
36 cînd Dinamo avea un avan
taj de 5 goluri : 16—11. în con
tinuare. insă. oasDetii mult mai 
bine pregătiți fizic, au avut re
surse pentru a ’ " n
spectaculoasă 
mărire" si au 
să egaleze ci

activitatea aces- 
de sport, consl-

INTRE DOUĂ CAMPIONATE MONDIALE DE POPICE
(Urmare din pag 1)
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I
I
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țial : 21—15. 
si canturile 
înainte de 
marcatorii punctelor să 
semnăm un fapt unic In hand
bal : In min. 25, Grabovschi 
(Dinamo) a șutat violent 
poarta curajosului portar 
dean Bartoș ; balonul a 
bara. »-a înălțat și s-a 
spre poarta lui... Dinamo ; 
tarul dinamovist Ionescu 
ieșit, a fugit 
gea a căzut 
rit peste el, 
sus a porții 
bovschi cu un șut 
poarta adversă era 
In...
scris ; Roșea 7, < 
Bedivan 5, Oprea 
Omer 3. Jianu 
Vasilache 9, Istode 
Jenea 4. Kolleih

la 
ară- 
lovit 
dus 

por- 
era 

min-In semicerc, 
în fata lui. a să- 
direct 
sale !

In bara de 
Deci, Gra- 
putemic la 
să maree

propria poartă ! Au în- 
Grabovschi 7,

4. Tase 3, 
Dinamo.

Deacu 4, 
Ionescu

— Constructorul. Au condus bi
ne R. Antochi și H. Bosehner
— Brașov.

5, 
și

Călin ANTONESCU

TRACTORUL BRAȘOV — 
CONSTRUCTORUL ORADEA 
19—18 (11—9). în deschiderea 
cuplaiului din Sala sporturilor 
din Brașov, cele două comba
tante s-au angaiat într-o dis
pută acerbă, in care gazdele au 
condus de 9 ori dar au fost tot 
de atitea ori egalate, ultima 
oară în min. 57. Cu un minut 
înaintea fluierului 
sovenii au luat din 
cerea prin Folosea, 
reușind egalarea
de înainte de sfîrsitul iocului 
prin Cristache. care a ratat o 
aruncare de la 7 m ! Au mar
cat : Bondar 12, Folosea 3. Pan- 
telimon 3. Curițianu — Tracto
rul. Kapornay 5. Croitorii 5, 
Cristache 4. Zamfirescu 2. Hal- 
magyi. Porumb — Constructo
rul. (C. GRUIA — coresp.).

final bia- 
nou condu- 
oasoetii ne- 
cu 7 secun-

DINAMO BRAȘOV — IN
DEPENDENTA CARP ATI MÎR- 
ȘA 23—24 (12—9). Cel de al 
doilea loc al cunlaiului brașo
vean a dat loc unei foarte in
teresante disoute în care for-

se aneaia intr-o 
..cursă de ur- 
reusit nu numai 

______ __  și să conducă, 
este dreDt numai cu o diferență 
minimă : 20—19 în min. 50. Ul
timele 10 
interesante 
dramatice.

minute ale acestei 
partide au fost 

_________ handbalistii de la 
Mîrsa conducînd mereu 
gol diferență. El —

_____  Ia un 
svm ——   Ei au obținut 
astfel o victorie prețioasă și 
meritată. Au înscris : Nicolescn 
6, Donca 6. Micle 5, Mintiei 3, 
Cian 3 — Dinamo. Becicheri 5, 
Ciobanu 5. Matei. Tătara si 
Rău cite 3. Cornea Si Iacobi 
cite 2 si Stockl — Independenta 
Carpati Mîrșa( (L STANCA 
coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 21—20 (9—8). 
toria clujenilor este mult 
concludentă declt o arată 
rul final. Este suficient să 
tăm in această privință că ei 
au condus tot timpul, chiar la 
diferente mari, cum a fost ca
zul cu 4 minute înainte de fi
nal. cind Universitatea avea un 
avantaj de 4 goluri ; 20—16. In 
ultimele minute. însă, gazdele 
au greșit In aDărare si astfel 
au cîștigat doar la limită. Au 
marcat : Petru 5. Avram 5 Căl
dare 4. Jurcă 3. Moldovan, 
Pali. Bădosu. Botorce — Uni
versitatea. Folkcr 10. Arghir 
2. Naghi 2. Knuff 2. Voicu. 
Iancovici. Ionescu si Giurgea — 
Politehnica. (N. DEMIAN — 
coresp.)

TI- 
Vic- 
mai 
sco- 
ară-

(tineri pînă la 23 de ani) și 
a „Cupei campionilor europeni". 
Dacă la C.M. tinerii noștri po
picari n-au strălucit, ei obțl- 
nînd doar două medalii de ar
gint, Ia C.C.E., in schimb, cele 
două echipe campioane ale 
României au depășit și cele 
mai optimiste așteptări. Voința 
Tg. Mureș, antrenată de peste 
un deceniu de către maestra 
emerită a sportului Margareta 
Szemanyi, a reușit splendida 
performantă de a cuceri pen
tru a patra oară medalia de 
aur a competiției continentale, 
performanță obținută anterior 
doar de către o singură echi
pă. Carl Zeiss Jena, multipla 
campioană a R. D. Germane. 
Anul trecut formația feminină 
din Tg. Mureș — oraș cu re
zultate excelente in competiți
ile interne de popice și cu un 
număr record de echipe (cinci) 
în campionatul Diviziei „A" — 
a dominat toate întrecerile. Ju
cătoarele de la Voința au e- 
voluat în turneul final al C.C.E.

in următoarea formație : Ildiko 
Szasz, Maria Todea, Elisabcta 
Albert, Elisabeta Bonta, Maria 
Zsizsik și Ana Szabo. Datorită 
intensității antrenamentelor la 
care au fost supuse de către 
antrenoarea Szemanyi, fetele 
din Tg. Mureș s-au menținut 
in fruntea ierarhiei atit in 
campionatul national, in care 
au ciștigat in ’83 pentru a treia 
oară consecutiv tricourile de 
campioane, cit șl In C.C.E., 
unde și-au apărat cu brio titlul 
european (in 1982 trofeul a re
venit tot mureșencelor).

Aurul Baia Mare, antrenată 
de peste șase ani de către cu
noscutul tehnician Roger Cer- 
nat (și conducător tehnic 
al reprezentativei naționale 
masculine, cu care a cîștigat 
trei titluri de campioane mon
diale) a făcut din echipa ma
ramureșeană un sextet reduta
bil. care de multi ani domină 
campionatul republican. Jucăto
rii de la Aurul s-au impus cu 
autoritate în ediția 1982/1983 ca, 
dealtfel, și în campionatul in 
curs de desfășurare. Popicarii

băimăreni — Iuliu Bice — per
formerul turneului final al 
C.C.E. cu 974 p d, Stclian Boa- 
riu, Ernest Gergely, Alexandru 
Naszodi, Ion Biciușca și Vasia 
Donos au cucerit titlul de cam
pioni europeni la Plankstadt, 
intr-o dispută aprigă, datorită 
excepționalei lor pregătiri fi
zice și tehnice.

în anul care a trecut, nu
meroși jucători fruntași, fete și 
băieți, selecționați In loturile 
naționale de seniori, au avut o 
comportare meritorie la com
petițiile la care au participat. 
Dar, la sfîrșitul anului, în în
trecerile finale ale campiona
telor naționale individuale, u- 
nii dintre fruntași au capotat, 
fiind depășiți de jucători ti
neri. Federația de specialitate 
trebuie să urmărească cu a- 
tenție evoluția selecționaților 
pentru C.M., din luna mai. 
Succesele de pînă acum obligă 
la o prezentă valoroasă și In 
ediția 1984 a Campionatelor 
mondiale de seniori, precum, și 
în celelalte -întreceri Internațio
nale la care vor fi prezenti po
picarii noștri.

I

★

desfăsurarea etapei a 
clasamentul campiona-

SE REIA CAMPIONATUL DE
(Urmare din pag. 1) e- 

ce

HOCHEI

□einvinsă clapă 
turnee, conducea 
mai complicat 

treilea. cînd 
princi- 

lupta

După
15-a. în
tului masculin de handbal. Di
vizia „A“. grupa de elită (locu
rile 1—6). conduce STEAUA cu 
45 de puncte, urmată de Dina
mo București 42 p. H. C. Mi- 
naur Baia Mare 37 ,p. Construc
torul Arad 29 
Carpati Mîrșa 
Brașov 28 p.

D. Independenta
29 o si Dinamo

★
Etapa a 16-a. în care se dis

pută Si derbyul Steaua — Di
namo București (Palatul SDor- 
turilor si culturii, ora 11). este 
programată duminică.

ceput (Steaua, 
primele două 
detașat) s-a 
după turul al 
S.C. Miercurea Ciuc,
pala contracandidată tn 
pentru primul loc. a întrerupt 
șirul victoriilor echipei Steaua, 
obtinind o prețioasă victorie, 
pe teren propriu si la un scor 
strâns (3—2). Dar datorită a- 
cestui fapt, campionatul a de
venit mai interesant, iar tur
neul de la Gheorgheni în 
măre măsură decisiv.

înainte insă de a prezenta 
clasamentul, este bine să ne 
oprim asupra unor date sta
tistice. foarte elocvente în ce 
privește evoluția echipelor 
noastre fruntașe de hochei. 
Iată de pildă cum ar arăta un 
clasament al 
șuturi trase 
tn ultimele
Steaua 504 ; 
Ciuc 452 ;
414 (!!!) 
Avinlul 
Progresul M. Ciuc 280. 
mareînd deosebita finalitate In 
acțiuni a tinerei formații Du-

numărului de 
la poarta adversă 
două tururi : 1.
2. S.C. Miercurea

3. Dunărea Galați
4. Dinamo 399 ; 

Gheorgheni 239 ;
5.
S.

Re-

narea Galati, să scoatem în 
vidență faptul că tn ceea 
privește eficacitatea acestor 
suturi Steaua stă mai bine cu 
un coeficient de 17,8 la sută, 
in timp ce S.C. Miercurea 
Ciuc are doar 11,2 la sută. 
Cea mai sigură apărare este 
cea a lui S.C. Miercurea Ciuc 
care a... „permis" adversarilor 
să tragă doar 194 de șuturi la 
poarta sa (Steaua 198. Dinamo 
260).

Un alt clasament interesant, 
mai ales în hochei, este cel al 
fair-play-ului. știut fiind că la 
toate marile competiții se 
cordă o cupă pentru 
cea mai „cuminte", 
se va întîmpla si 
natul nostru. Iată 
acest clasament : 
Gheorgheni 
penalizare ; 
curea Ciuc 
curea Ciuc 
5. Dunărea 
namo București 280. în 
iată si situația la zi In 
mentul golgeterilor care 
chei este ceva mai complicat, 
deoarece la numărul golurilor 
Înscrise se adaugă și punctele 
obținute din pasele de gol : 1.

Traian Cazacu 
(23 goluri) ; 2.
(S.C. M. Ciuc)
C. Nistor (Steaua) 28 (24) ; 4, 
Al. Bălăucă (Steaua) 27 (15) ; 
5. V. Huțanu (Steaua) 26 (16).

Turneul de Ia 
începe sîmbătă 7 
se termină joi

(Steaua) 45 p 
Elod Antal 

31 p (22) ; 3.

Gheorgheni 
ianuarie și 

12 ianuarie,

a- 
echipa 

așa cum 
in campio- 
cum arată 
L Avîntul 
minute de178 de

2. Progresul Mier-
201 ; X S.C. Mier- 
211 ; 4. Steaua 239; 
Galați 240 ; 6. Di- 

sfîrșit, 
dasa- 

la ho-

5. Dunăre: 
«. Av, Gne

„Num 
’83 are 
ternatio 
mătaru
samentu 
revista 
privința 
cea ma 
care se
al echip 
versități 
hotarelo 
putați i 
dar noi 
ceput 
ocular 
debutul 
nală. E 
Peters 
zi de 
1978, pa 
nia. Zi 
Craiova 
unsprez 
tcaptă 
iatul ăs 
teza pe 
tența n 
apărător 
se prezi 
ideal", 
care îl 
ră pe 
savurat 
nosticul 
misă di 
anul tr 
tit : „A 
mătaru 
trul_ _be 
tul de 
1983, al 
vins ci 
de pe 
Toți 
de Bi 
avută 1 
pentru 
care l-a 
lorează 
însemna 
suedeză 
gol car. 
pierdut 
Bucureș 

, aripi tri 
sul zbo

I Pentn 
turi" C 
că într 

Iatac m< 
zentat 
spații p 
tenită c 

I buni a 
conti^ien 
site pe

I le-au cr 
din alte

1 atragă 2 
liberi 
echipa

I foarte 
lor în z 

I tocmai 
I ale masi 

racteriza 
I zot, deci 

pe piele 
seelor"

Ia vorbit 
„stinca" 
Trăsor.

I mărului 
lă și de 
iova l-a

I ritate a 
• nuntind

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. STEAU
2. S.C. M.
3. D
4. Pro?. X!

program'.! 
ianuarie 
jocuri la 
18.30.

PE URMELE MATERIALELE
Pe marginea articolului publicat de 

ziarul nostru in dcta de 25 noiem
brie, în cârc semnalam o seamă de 
deficiențe întîmpinate de schiul pra
hovean, antrenorul Mircea Enache, 
de Io Carairnarwl Bușteni, ne scrie 
printre altele : „Mă asociez multora 
dintre ideile exprimate in acest arti
col. Majoritatea secțiilor, productive 
cu ani în urmă in schiori valoroși 
(iată citeva nume : Drăguș, Enache, 
Aldescu, Fontana, Dinu — la schi 
fond, frații Roțculeț, Cașa, Pandrea, 
Voiculescu, Secui, Bălan, Cristea - 
la alpine plecați toți, numai din Buț- 
teni I) au fast lăsate in părăsire. 
Cred că una dintre principalele 
greutăți In activitatea noastră a ve
nit tocmai din partea celor ce-ar fi 
trebuit să na ajute, adică din par
tea comisiei județene de schi, in care 
au fost alese o seamă do persoane 
care nu au nimic comun cu acest 
sport. Bunăoară, anul trecut, cind 
in Bucegi a fost zăpadă, nu s-a 
zbătut nimeni ca să organizeze aici

concursuri c 
za ta n.'cc •• 
cote, Io f«: 
sezon, reprs 
va nee?~' - 
ședinței de 
că noua co 
va îndrepte 
drepta.

OpineT, a 
Bușteni ar 
in atenția 
federației d 
zervor boye- 
vem copu b 
sirrt citeeo 
pectivâ. : 
țlei de 'ei; 
ca această 
organ'zcto'c 
veni, In pr 
este C.S.O 
adică o <*■  
Prahove- in



PE GHEATĂ Șl
Madonna di Campigiio. Orga

nizatorii ultimei etape a com
petiției de patinai viteză „Cele 
trei piste", care urma sâ aibă 
loc pe pista artificială din lo
calitate, au decis să amine în
trecerile din cauza timpului 
călduros !...

Camrose. O selecționată de 
hochei juniori a Cehoslovaciei, 
aflată in turneu în Canada, a 
evoluat la Edmonton în com
pania echipei „Ookpiks Nort
hern Alberta Institute of Tech
nology" de care a fost între
cută cu 3—0.

Innsbruck. Concursul de să
rituri de pe trambulina olim
pică de Ia Innsbruck, etapa a 
treia a tradiționalei competiții 
„Turneul celor patru trambuli
ne" a revenit tînărului Jens 
Weissflog (R.D.G.) care a tota
lizat 224,1 p. avînd săriturile 
lungi de 101 m și 107,5 m. A- 
ceasta din urmă reprezintă re
cordul trambulinei. Pe locurile 
următoare s-au clasat : 2. Matti

Campionul european și mondial 
vest-germanul Michael Gross (în 
fotografie) și-a propus să ciștige 
un titlu olimpic la Jocurile de la 
Los Angeles, tn prezent, împreună 
cu colegii săi de echipă. Gross 
participă la un stagiu de pregă
tire la Industry Hills în Califor
nia, cea veșnic însorită.

Laserfoto : AP-Agerpres

45 DE ȚÂRI

ȘI-AU ANUNȚAT

■ PARTICIPAREA
LA J.O. DE IARNĂ

BELGRAD, 5 (Agcrpres). — 
De la Secretariatul Comitetului 
de organizare a Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Sarajevo 
(8—19 februarie) s-a anunțat că 
numărul țărilor care și-au a- 
nunțat participarea era pînă joi 
seara de 45. Ultimele înscrise 
rint Bolivia și Porto Rico.

O FORUL DIRIGUITOR al automobilis
mului international a stabilit calendarul 
activității competitionale din acest an, ale- 
gînd, între altele, si circuitul de ia Nur- 
burgrlng din provincia vest-german& Hessa. 
Este vorba de un circuitul Îmbunătățit, a 
cărui Inaugurare va avea loo în luna mai. 
Automobilismul, mai ales cel de formula L 
este, la ora aceasta, sportul cu cel mal 
mulțl spectatori O U.E.FJL a tras la 
sorti semifinalele campionatului european 
feminin, care trebuie să se desfășoare 
înainte de 30 aprilie. Este vorba de meciu
rile Anglia — Danemarca șl Italia — Sue
dia • UN INDUSTRIAȘ norvegian a pus 
la punct un procedeu de fabricare a uner 
crose din fibre de sticlă pentru hocheiul 
pe gheată. Experimentarea noilor crose a 
dat rezultate foarte bune Fie stat sufi
cient de elastice si fearte rezistente. Ca
nadienii. In primul rînd, s-au arătat inte
resați de aceste crose. • ALERGĂTORUL 
Sebastian Coe, campion olimplo la 1500 m, 
șl fotbalistul internațional Steve Coppel au 
fost numiți membri ai Consiliului sportu
rilor britanice. Acest Consiliu, cu 24 mem
bri, -este unul din organismele conducă
toare ale activității sportive din Marea 
Britanie. avînd între preocupările sale șl 
stabilirea ajutoarelor financiare pentru di
verși sportivi • PENTRU PRIMA OARĂ 
ta istoria, de multe decenii, a .internațio
nalelor" de tenis ale Australiei. în decem
brie trecut, finala s-a desfășurat între doi 
jucători europeni : suedezul Wilander șl 
cehoslovacul Lendl. Ultimul eropean dștâ- 
gător al competiției a fost francezul Jean 
Borotra în anul... 1928 ! • TENISMANA 
Martina Navratilova, desemnată ca prima 
sportivă a lumii în anul trecut, a cîștigat

15 turnee si 85 din cele 86 de meciuri 
susținute (4 infringer! în 178 de partide în 
ultimii doi ani). Un „amănunt" de palma
res de-a dreptul impresionant • JAN 
JONGBLOED, portarul echipei de fotbal Go 
Ahead Eagles din Deventer șl al naționa
lei olandez», a împlinit, zilele trecute. 43 
de ani, el fiind cd mal virstnlo jucător din 
campionatul „Tării lalelelor". Jongbloed par

ticipă acum la al 25-lea campionat național al 
său. • APROPO DE PORTARI: Jean-Marie 
Pfaff, apărătorul buturilor Iul Bayern 
Mancben și al reprezentativei Belgiei, este 
pregătit, în mod special, de un faimos 
fotbalist, Sepp Maier, fost portar la Bayern 
Șl la naționala vest-germană • CE VA SA 
ZICĂ SORTII : echipa de fotbal franceză 
Lens, participantă la actuala ediție a Cupei 
U.EJ.A., a avut ca adversare trei forma
ții. ... belgiene ! Mal întâi pe La Gantoise 
fi—1 șl 2—1), apoi pe Antwerp (2—2 șl 3—i, 
în deplasare) si în cel din urmă pe Ander- 
lecht, deținătoarea trofeului cane a etiml- 
nat-o cu 1—0 după un prim joc încheiat 
la egalitate 1—1 • FOSTUL BOXER ame

PE ZĂPADĂ TELEX • TELEX

Nykaenen (Finlanda) 207,6 p 
(96 m + 102,5 m), 3. Jari Puik- 
konen (Finlanda) 205,4 p (97 m 
+ 101 m), 4. Klaus Ostwald
(R.D.G.) 200,3 p (89 m + 107,5 
m), 5. Ole-Gunnar Fidjestoel
(Norvegia) 198,2 p (99 m + 96 
m), 6. Per Bergerud (Norvegia) 
197,4 (91 m + 102 m) etc. Du
pă desfășurarea a trei din cele 
patru etape ale competiției pe 
primele locuri se află : 1.
Weissflog 659,8 p, 2. Ostwald 
628,8 p, 3. Nykaenen 614,3 p. 
în „Cupa mondială" situația 
este Insă următoarea : 1. Ny
kaenen 92 p, 2—3. Weissflog și 
Primoz Ulaga (Iugoslavia) 70 
p, 4. Jeff Hastings (S.U.A.) 69 
p, 5. Horst Bulau (Canada) 58 
p, 6. Vegard Opaas (Norvegia) 
54 p etc.

Sugarloaf. Un purtător de 
cuvînt al Federației americane 
de schi a făcut cunoscută ale
gerea stațiunii Sugarloaf ca 
loc de desfășurare a campio
natelor mondiale de schi pen
tru juniori la probe alpine. La 
întreceri (26 februarie — 3
martie) vor lua parte cei mai 
buni 150 de schiori juniori din 
lume (între 15 șl 18 ani). Este 
pentru prima oară că aceste 
campionate au loc în afara Eu
ropei.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• Federația internațională de 

șan a publicat recent clasamen
tul (la 1 Ianuarie ’84) celor mal 
buni jucători si jucătoare din 
lume, alcătuit în baza punctaju
lui Ele : BĂRBAȚI : 1. Gary
Kasparov (U.B.S.S.) 3716 p, 2.
Anatoli Karpov (U.R.S.S.) — cam
pionul lumii 2700 p, 3. Viktor Kor- 
cinoi (Elveția) si Ljubomtr Lju- 
bojevid (Iugoslavia) 2635 d, &. 
Ulf Andersen (Suedia) si Rafael 
Vaganian (U.R.S.S.) 2630 p, T. 
Lajos Portis eh (Ungaria) 2625 p, 
8. Mihail Tal (U.R.S.S.) si Ro
bert HUbner (R.F.G.) 2620 p, 10. 
Vlastimil Hort (Cehoslovacia), Lev 
Polugaevskl (UJt.S.S.) șl Boris 
Spasski (U.R.S.S.) 2615 p, etc. 
FEMEI : • L Pi a Cramîlng (Sue
dia) 2405 p, 2. Maia Ciburdanidze 
(U.R.S.S.) — campioana lumii 2385 
P. 3. Nana Aleksandria (U.R.S.S.)

TRĂGĂTORII NOȘTRI St PREGĂTESC PENTRU... LOS ĂNGELES
(Urmare din pag. 1)

5 kilometri, de unde, în pri
mele zile de la sosire, însăți 
menținerea pe „doage" consti
tuia pentru ea o mare... ne
cunoscută.

Tehnicienii lotului au „des
coperit" șj o altă formă de 
mișcare care ar putea veni si 
mai mult în sprijinul optimi
zării din punct de vedere fi
zic a trăgătorilor : patinajul. 
„Este o activitate neașteptat 
de agreată de către toți țin- 
tașii lotului olimpic — ne-a 
spus antrenorul Eugen Voi- 
culescu, responsabilul pregă
tirii fizice în această perioa
dă — fiecare așteptând cu ne
răbdare orele de seară, rezer
vate lunecării pe gheața pati
noarului din Poiană. Elena 
Macovei și Dorina Guler, cele 
care inițial s-an descurcat mai 
greu, reușesc acum să încon
joare ovalul. Și nn o dată, el 
de mai multe ori la rînd.

MOSER
PE URMELE

LUI MERCKX..
In 1972, pe velodromul capitalei 

mexicane, deci la o altitudine de 
peste 2200 m, faimosul ciclist 
belgian Eddy Merckx a realizat 
recordul mondial pe o oră. aco
perind distanța de 49,431 km. Ex
cepționalul rezultat a fost, bine
înțeles, ținta atacurilor mal mul
tor cicliști, dar recordul s-a ară
tat a fi mal tare. Așa ©e face că 
și astăzi el figurează pa tabeOul 
de recorduri mondiale, continulnd 
a £1 o veritabilă „nadă4* * pentru 
sportivi. Unui dintre cei care 
și-au propus, iată, a-1 întrece 
este italian-țil Francesco Moser 
(32 de ani) care s-a deplasat, zi
lele trecute, la Ciudad de Mexi
co, cu o întreagă trupă alcătuită 
din fel de fel de specialiști și 
tehnicieni și cu un bogat bagaj 
de tot felul de materiale sporti
ve, In primul rînd cu o bicicle
tă specială (sub 6 kg), de o con
strucție nouă (roata din față mal 
mică, ghidonul inversat etc.).

ȘTIRI, REZULTATE

• Intr-un comentariu pe mar
ginea preliminariilor campionatu
lui european de fotbal apărut ia 
ziarul „Ceskoslovenskl Sport*, re- 
ferindu-se la grupa a 5-a, autorul 
scrie : „Campioana mondială — 
Italia și ♦restul lumii» așa se 
prezenta situația la început. Dar, 
în mod surprinzător, italienii au 
ieșit destul de repede din cursă 
și pentru calificare au rămas să 
lupte echipele României, Ceho
slovaciei și Suediei, cărora sans« 
le-a surfs pe rind. Un timp, cele 
mal mari șanse le-a avut selec
ționata României. Apoi, după 
victoria formației cehoslovace la 
București, echipei noastre l-au 
crescut acțiunile. La rfndul Ion 
suedezii au avut un final puter
nic, mal ales după ce au marcat 
trei goluri in deplasare italieni
lor, dar plnă la urmă cei care 
și-au cîștigat dreptul de a evo
lua în turneul final din Franța 
au fost fotbaliștii români, la 
urma acelui memorabil joc de la 
Bratislava*.

• La Rio de Janeiro se desfă
șoară un simpozion al arbitrilor 
sud-americanl prezidat de brazi
lianul Arnaldo Cesar Coelho, la 
care participă peste 400 de ..cava
leri al fluierului*. Prindapla temă 
a reuniunii este promovarea unei 
maniere generalizate de arbitraj 
în toate țările Americii de Sud.

• Brazilianul Socrates a de
clarat că se va retrage din acti
vitatea competițională în anul 
1986, la vîrsta de 31 ani. urmînd 
să se dedice profesiunii de me
dio.

• Chiar In prima zi a noului 
an, fetbalistul spaniol Juanito 
și-a depus o serioasă candidatură 
pentru premiul Fair-play, făcînd 
un gest de aleasă sportivitate. In 
timpul medului Beai Madrid — 
Espanol Barcelona, aflat In bună 
poziție de a marca, Juanito l-a 
văzut pe portarul advers, cam&- 
runezul N’Ketio, întins pe gazon, 
accidentat șl a trimis mingea în 
afara terenului de joc. Real Ma
drid a cîștigat în ede din urmă 
la limită, cu scorul de 1—0, prin 
goiul marcat de... Juanito.

• La Cannes s-a disputat un 
med internațional de fotbal între 
o selecționată a echipelor de pe 
Coasta de Azur șl formația vest- 
germană Hamburger S.V. Au cîști
gat fotbaliștii francezi cu scorul 
de 3—1.

• La Leningrad, în prima zl a 
turneului internațional pentru iu- 
niorl „Memorialul Granatkin*. in 
sală, echipele U.R.S.S. și S.U.A. 
au terminat la egalitate 0—0.

„M-am pregătit intens si la Mi
lano am realizat la antrenamen
te o medie orară de 47 km, dar 
altitudinea Mexicului șl pregătirea 
acolo, timp de cîteva săptămînl, 
m-ar putea ajuta să ating 49 km 
?i, sper, să Întrec recordul lui 
Merckx*,  a declarat ciclistul ita
lian.

Data tentativei de record n-a 
fost Încă anunțată.

2370 p, 4. Nona G aprind aș viU 
(UJt^.S.) 2330 p, 5. Elene Ahmi- 
lovskaia (U.R.S.S.) 2300 p, 0.
Nana Ioseliani (U.R.S.S.) 2290 p, 
7. Marta Litinskala (U.R.S.S.) 2289 
p, 8. Agnevska Brustman (Polo
nia), Barbara Hund (R.F.G.) șl 
Tatiana Lemaciko (Elveția) 2270 p.

G Finala turneului candidaților 
la titlul mondial de șah, pentru 
care s-au calificat marii maeștri 
sovietică Vasili Smîslov (62 anU 
șl Gary Kasparov (20 ani) se va 
desfășura, începlnd de la 9 mar
tie. la Vilnius. învingătorul va 
întîlnl pe deținătorul titlului mon
dial, Anatoli Karpov (U.R.S.S.).
• Campionatul european de 

șah pentru juniori, desfășurat la 
Groningen (Olanda) a fost cîștd- 
gat de Valeri Salov (U.R.S.S.) cu 
10,5 p, urmat de Simon Egdcstein

Consider că este un exercițiu 
cit se poate de potrivit pentru 
întărirea echilibrului și coordo
nării tuturor părților corpului, 
calități neapărat necesare unui 
bun țintaș".

Antrenorul emerit Ștefan 
Petrescu a ținut si el să fie 
alături de fetele sale de la 
pistol standard. surorile Ma' 
ria și Elena Macovei si Ana 
Ciobanu, cărora 11 s-a adăugat 
si Dorina Guler, deși în a- 
ceastă perioadă rolul său de 
tehnician desăvîrșit este mult 
redus. „Nu le pot lăsa sin
gure pe elevele mele o peri
oadă mai îndelungată. Expe
riența m-a învățat că în preaj
ma unor mari concursuri, așa 
cum este cel olimpic, e nevoie 
de o observație amănunțită a 
activității zilnice, de o cola
borare deosebit de strinsă cu 
sportivii. In aceste perioade 
dificile, orice amănunt nefast 
poate deregla munca unui an 
întreg. Și nu ar fi păcat ? Nu

(Norvegia) — 10 p, James Howell 
(Anglia) — 9,5 p.
• Tradiționalul turneu inter

național feminin de șah de la 
Jalbe (Iugoslavia) se va desfășura 
In perioada 7—25 ianuarie și va 
reuni 16 jucătoare dăn elita șahu
lui mondial în frunte cu Marga
reta Mureșan, campioana Româ
niei, Nana Aleksandria (U.R.S.S.), 
Suzana Veroczy (Ungaria). Hanna 
Erenska (Polonia), Pia Cramîlng 
(Suedia), Gisela Fischdick (RJ’, 
Germania), Antonina Dragasevld, 
Suzana Maksimovici, Vera Niko- 
lin (Iugoslavia) șl Dana Nuțu 
(România).
• După 4 runde, în turneul 

internațional de șah de la Has
tings, în fruntea clasamentului se 
află maeștrii englezi Andrew 
Martin și Mark Hebden, cu 3,5 
p, fiecare. Mihal Șubă (România) 
care în runda a 4-a a pierdut la 
Nigel Short, ocupă locul 14 cu 
0,5 p și o partidă amînată.

de alta, dar trăgătoarele noas
tre de Ia pistol standard tre
buie să ia un start bun in pri
mul concurs olimpie la care 
participă. Titlul de campioană 
europeană al Măriei Macovei, 
cîștigat în toamnă, la Bucu
rești, dar și celelalte 3 me
dalii pe echipe si Ia individual 
junioare al Dorinei Guler o- 
bligă, nu-I așa?"

Pentru cei 15 componența ai 
lotului olimpic lărgit de tir al 
României (C. Ion și M. Stan, 
la pistol viteză ; S. Babii, M. 
Trușcă șl L. Stan, la pistol li
ber ; F. Cristofor, J. Joldea, 
Daniela Toader și Roxana Lă- 
mășanu, la pușcă; Maria și 
Elena Macovei, Ana Ciobanu 
și Dorina Guler la pistol 
standard ; L Toman si A. 
Ciorba, la skeet), „campania 
Los Angeles" a Început la Po
iana Brașov. A început pe 
schiuri ai pe patine, forme 
inedite de reconfortare, de 
consolidare a pregătirii fizice, 
fără de care astăzi nici la tir, 
sport eminamente static, nu 
mal pot fi obținute rezultate 
de excepție.

rican Bay Seales (campion olimpic In 137X 
la Milnchen, în finală cu bulgarul Angliei 
Anghalov) este pe cale să orbească I El a 
suferit desprinderea retinei îa ambii ochi 
șl oftalmologii care l-au operat n-au Izbu
tit să realizeze mare lucru. Desprinderea 
de retină s-a datorat loviturilor dure pe 
care le-a suportat în ring. In 1973 Seales 
a devenit profesionist și a susținut 79 de 
meciuri, dintre care a cîștigat 69. Dar cu 
Ce preț I • LA SFÎRȘrTUL LUNII NOIEM
BRIE a avut loc la Singapore competiția de 
culturism pentru desemnarea lui „Mister 
Univers*.  La acest al 37-lea campionat 
mondial au participat 156 de concurent! 
din 50 de țări • ECHIPA DE FOTBAL 
austriacă Neusiedl a avut o evoluție foarte 
slabă ta turul actualului campionat tn 
care n-a tăcut nld un singur punct I șl a 
Înscris abia I goluri. Din acest motiv nu
mărul spectatorilor a scăzut mereu, de la 
cîteva mit la numai cîteva sute, situația sa 
financiară fiind acum de-a dreptul dispe
rată • FERDI PACHECO este angajat al 
rețelei de televiziune americane NBC. în
tre alte Îndatoriri profesionale o ane si pe 
aceea a alegerii medurUer de box cane 
urmează să fie transmise ta direct H >-*  
avut însă de loc inspirație clnd a ales În
tâlnirile Mancini — Frias, Mugabl — Parker 
șl Holmes — Frazier, toate trei terminata 
tacă din prima repriză. „N.B.C." a pierdut 
astfel niște bani grei deoarece, ta mod 
practlo, n-a putut să-și onoreze contrac
tele cu diverse firme pentru publicitatea 
pe cane trebuia s-o facă ta pauza dintre 
reprize !...

Romeo VILARA

AUTOMOBILISM • Prima pr*-  
bă specială a raliului Paris — 
Dakar, El Golea — In Salah (297 
km) a fost dștigată de echipajul 
Jean Pierre Gabreau — Alain 
Gabbay (Franța, „Range Rover*)  
in 3hll:30, urmat de Lartlgue-Da- 
aoul (Franța. „Lada*)  la 1:38, st 
Metge-Lemoine (Franța „Pors
che4*)  la 3:07. La motociclete pri
mul s-a clasat francezul Patrick 
DrobecQ (,.Honda*)  3hl4:48, ur
mat de Vimond (Franța, „Yama
ha4*)  la 4 35 si Joineau (Franța. 
.Honda*)  la 8:19.

BASCHET • In prima zi a tur
neului masculin de la Varșovia» 
selecționata orașului Mosoova a 
Întrecut cu 166—72 (56—36) echipa 
©rasului București. Coșaeterul 
formației noastre a fost Florentin 
Ermurache, cu 20 p. Alte rezul
tate : Varșovia I — Budapesta 
83—M (44—31), Sofia — Helsinki 
HI—61 (58—41). Varșovia H —
Varșovia m 94—88 (53—42). • în 
cea de-a doua zl a turneului mas
culin de la Sol na (Suedia) s-au 
înregistrat rezultatele : Grecia — 
Israel 116—89 (58—47), Iugoslavia— 
Suedia 160—85 (57—40). Conduce
Iugoslavia cu 4 p, urmată de 
Grecia șl Israel 2 p. Suedia 0 p-

HANDBAL • In ziua a doua a 
turneului masculin care se desfă
șoară In R.F. Germania : MTSV 
Schwabing (R.F. Germania) —
R.P. Chineză 30—18 
U.RJS.S. „B*  — Pogon 
26—17 (11—9), Banlka
(Cehoslovacia) — Bad 
berg 20—18 (9—0).

<13—7).
Zebras*  

Car vin*  
Wurtem-

TENIS o în turneul de la Chi
cago, polonezul Wojtek Fibafc 
l-a învins cu 7—6, 7—5 pe suede
zul Mats Wilander, iar Jimmy Co
nnors cu 6—3, 6—4 pe Andree 
Gomez (Ecuador). O în turneul 
feminin de la Washington : Kathy 
Horvath — Joanne Russell 7—5, 
6—4, Helena Sukova — Sandra 
Collins 6—2, 6—3. Bonnie Gadu- 
sek — Yvonne Vermaak 6—4. 
5—7, 6—0. Zina Garrison — Kim 
Jones 6—4, 7—6.

VOLEI • în prima zl a tur
neului feminin de la Bremen : 
R.P. Chineză — Cuba 3—0 (11, L 
9), RT. German ia — Olanda 3—1 
(7, 9, -8, 8). • In prima zl a 
turneului masculin pentru califi
care la J.O„ de la Barcelona a 
Bulgaria — R.P. Chineză 3—2, Ita
lia — Coreea de Sud 3—2, Tai
wan — Tunisia 3—2.

-OTBAL 
-meridiane
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ÎS si

turitate sportivă a jucătorului 
care va împlini 28 de ani In 
Iunie. Ce ani frumoși și mulți 
stau în fața lui 1 Ne bucurăm 
parcă de două ori de reușita 
lui Cămătaru. gindindu-ne la 
clipele de cumpănă prin care 
el a trecut, la îndoielile ce e- 
xistau în privința lui, la acea 
răscruce a carierei lui. Marii 
ambiții cu care el a Intîmpinat 
perioadele dificile ale carierei 
i s-au adăugat încurajările și 
dovezile de prețuire pe care 
le-a avut de peste tot : întîi 
de la echipa națională, prin 
Mircea Lucescu, permanent de 
la antrenorii de club, Constan
tin Otet și Nicolae Ivan, de la 
colegii de reprezentativă și de 
la Universitatea și, nu ca ul
timă însemnătate cl doar că e- 
numerare, de la spectatorii fot
balului, cu un „premiu special" 
pentru cei .din Craiova. Se poa
te spune că, într-un fel, Că
mătaru a redebutat pe scena 
internațională. Și a făcut-o cu 
un al doilea suflu, parcă mai 
puternic, mai amplu decît la 
prima intrare. în adevăr, fot
balul nostru l-a recîștigat pe 
Cămătaru 1

După ce alții au spus atîtea 
despre el, in rîndurile de mai 
sus să-l ascultăm și pe inter
naționalul craiovean, cu cîteva 
gînduri de actualitate. „Ce am 
făcut de Anul Nou ? Păi, 
m-am repezit pînă la Strehaia. 
să ciocnesc nn pahar de vin 
cu taică-meu. Cum pot să nit 
Strehaia, unde m-am născut și 
unde am inceput, în 1972, să 
joc fotbal ? Nu, asta nu se 
poate ! Care a fost cea mai 
frumoasă clipă a anului 1983 ? 
Momentul în care arbitrai Pa- 
lotai a anunțat terminarea jo
cului de la Bratislava și, deci, 
calificarea pentru Paris. Ce se
rie mi-aș dori în Franța ? Ori
care. In acest moment nu mai 
există echipe slabe. Sînt con
vins că venim între primele 
patru naționale ale Europei. 
Ne-am fortificat considerabil în 
grelele jocuri din grupă ; noi 
am susținui, de fapt, un tur
neu final ip calificări. Gindi- 
ti-vă, meciuri cu Italia, Suedia 
și Cehoslovacia nu sînt oare de 
forja competiției din Franța 7 
Eu zic că da. Și-acum mi se 
pune o întrebare cu care voi 
putea fi verificat peste ani : ce 
vîrf de atac, actualmente în 
plină formare, va ajunge un 
Jucător de prima forjă ? Da, vă 
pot da pe favoritul meu. se 
numește Cramer, de la F.C.M. 
Brașov. Pentru final, care, cum 
mi se comunică, va fi și al 
reportajului, un «încă mulți 
ani », ca 1983, fotbalului româ
nesc !“

Eftimie IONESCU

• A obținut U 
puncte acasă (a 
pierdut 2 puncte cu 
Dlnamo, dte unul 
cu Steaua, Chimia 
A.S.A. Tg. Mureș. 
Politehnica Iași si 
F.C. Argeș), nici 
unul ta deplasare.

• Golgeteril e- 
chlpel : o. Popescu 
șl Burleanu — cite 
3 goluri. Stoichită 2. 
Agiu, Pltaru. Isaia. 
Ene și Nlculcioiu — 
cite 1.

• Jucători folo
siți : M — S. Du
mitrescu ÎS meciuri. 
Pltaru. Stoichlță și 
Ene — dte 15, Ae- 
lenel, Burleanu (1 
Isaia — oițe 14. 
Mia, Nlculescu. Aglu 
șl O. Popescu — 
cite ÎS. Lică si Co
jocarii — dte 14.

Constantin — W. 
Petre si Tudor — 
dte 7. Nîcuâdoiu si 
Turcu — dte 5. 
Marcel Vasile 4. Os- 
tafi 3. Gh. Dumi
trescu 2.

• Podiumul re- 
marcatllor ; 1. Agiu 
a fost trecut de 9 
ori cu majuscule to 
caseta tehnică. 2. 
Mia «. 3. Ene 5.

• Cartonașe roții: 
Cojocaru (etapa a 
3-a). Aglu (etapa a 
»-a).
• Cartonase gal

bene : 22 — 11 ju
cători ; cele mal 
multe : Aeteoei 4.

• A beneficiat de 
3 lovituri de ia u 
m. tente fiind trans
formate (Stolchltă 2.

AGIU

Burleanu) ; a fost 
sancționată cu un 
penalty. transfor
mat.

• A expediat 1M 
de șuturi (132 acasă 
— K ta deplasare), 
dintre care 95 pe 
poartă (71 acasă — 
>4 ta deplasare).

MAI SÎNT SPERANȚE...
• Iarnă neliniștită pentru echipa dîmbovjțeană1. Ca și în cea 

din anul 1982. Atunci C.S. Tîrgoviște încheia sezonul pe locul 
14 ; acum a mai coborît două locuri ; are si 3 puncte în minus 
și golaveraj mai slab.

• Există si destule ețlicații : lotul (și așa modest) s-a sub
țiat mult. Gheorghe s-a retras din activitate (în prezent este an
trenor secund), ca și Economu; V. Radu si Greaca, oameni de 
gol .au fost cedați altor echipe ; a plecat un antrenor inimos — 
Costică Răduîescu, a venit Cîrciumărescu, a plecat, apoi și Cir" 
ciumărescu ! A fost multă vînzoleală.
• Noul președinte al secției de fotbal, Florin Răduîescu, are 

dreptate cînd susține că dacă în vară nu se bîjbîia. nu se fă
ceau mari greșeli organizatorice și dacă echipa ar fi avut un 
adecvat cadru de pregătire situația ar fi fost alta. Acestea-s 
MARILE ADEVĂRURI ale ,,roș-albaștrilor“.
• In situația dată C.S. Tîrgoviște s-a arătat mereu în derivă, 

și cu „garda slabă" (6 clacaje acasă, 7 puncte pierdute ; putea 
fi și mai rău dacă nu egala în meciurile cu Steaua. A.S.A. și 
Chimia 1).
• N-a avut un coordonator de joc, n-a avut un „punebeur", 

golgeteiul echipei fiind noul venit Burleanu (ce jucător talen
tat !). Ce să mai vorbim de randament ! Au fost cîteva ..flori 
rare" (Mia, Ene, Pitaru, Agiu, haj să-l numim și pe Isaia. Aele- 
nei, Insă, Stoichiță, Niculescu, Cojocaru și alții n-au fost — din 
păcate — acele modele stimulatoare pentru mai tinerii Tureu, 
Oslafi, R. Tudor...

• Desigur, au existat și „licăriri" de mai bine (îinalurile 
cu Jiul, Sportul studențesc), autodepășirea cu Universitatea Cra“ 
lova ; toate lnsemnînd speranțe pentru ..marele miracol" sperat 
al primăverii ’84, Cu o condiție : MUNCA, MUNCA șj iar 
MUNCA

Stelian TRANDAFIRESCU

17. DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 17 2 6 9 8-18 10

• A obținut t 
puncte acasă (a 
pierdut cite 2 punc
te cu F.C. Bihor. 
Universitatea Craio
va si S.C. Bacău, 
cite unul cu Poli
tehnica Iași. F.C. 
Olt, Dinamo $i F.C. 
Baia Mare) $1 2 in 
deplasare (dte unul 
cu Petrolul si Cor
vin ul).

• Golgeteril echi
pei : Soane si Beje- 
naru — cite 2 so
luri. Han gh iuc, Ro- 
milă. Bala ban sl 
Ichim — cîte L

• Jucători folo
siți : ao — Pisăm 17 
meciuri, Oană si 
Ang hei inel — cîte 
1«. Balaban, Han- 
ghiuc si Antohi — 
cîte 15. Ichim. Ro- 
rnilă. Cemescu si

Gălan — che 14.
Bejecaru 13. Borah 
12. Soare si R- Mu- 
reșan 11, Pasau șt 
Stroe — cîte 5.
Comșa 4. Taracache. 
Cristea si Nes*->:ță  — 
dte 2-
• Podiumul re- 

marcaților : 1. PI- 
său a fost trecut de 
19 ori cu majuscule 
în caseta tehnică. 
2—2. Oană si An- 
gh el in ei — cite I.

• Cartonase ro
ții : Oană (etapa a 
11-a).

• Cartonase gal
bene : 14—7 jucă
tori ; cele mai mul
te : Han ghiu c 4.
• A beneficiat de 

2 lovituri de la 11 
m : una transfor
mată (Balaban). una

ratată CRomLă) ; a 
fost sancționată cu 
4 penalty-uri : 3
transformate. unul 
ratat.
• A expediat 161 

de suturi (117 acasă 
— 44 în deplasare), 
dintre care 61 pc 
poartă (44 acasă — 
17 ta deplasare).

18. PETROLUL PLOIEȘTI 17 2 4 11 13-32 8
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^
• A abținut I 

puncte acasă (a 
pierdut cîte 2 punc
te cu S.C. Bacău sl 
Sportul studențesc, 
cite unul cu F. C. 
Olt, Dunărea C.S.U.. 
F.C. Baia Mare si 
Politehnica Lași). 
nici uniri, ta de
plasare.

• Golgeteril echi
pei : Dumitrache n 
3 goluri. Simaciu. 
I. Toma Si Cojoca
ru — cîte 2, Gâlă- 
țeanu. O. Grigore, 
Manca și Pancu — 
cîte 1.

Q Jucători folo
siți : 25 — Butufei 
L7 meciuri. I. Toma 
15, Călin. O. Gri- 
gore, Siimaciu și 
Pancu — cîte 14, 
Stan clu, Gălățeanu 
și Cojocaru — cîte 
13, Borz șl Dumi
trache n — cite 12,

Mocanu — 15. U- 
blu șl Marica — rfte 
t, L Sotocnon 3. 
Lazăr. Savu și Ha- 
ralembde — c4te •. 
Jipa si A. Toma — 
cîte 4. Niculescu 3, 
Moldoveanu 2. Ba- 
roian. Nută si Ca- 
t±nca — cîte L

• Podiumul re- 
marcaților : L. Bu- 
tufei a fost trecut 
de 10 ori cu majus
cule în caseta teh
nică. 2. Stan ciu «, 
3-5 Gălățeanu. Co
jocaru și Marica — 
cîte 5.
• Cartonase roșii: 

nici unul.

• Cartonașe gal
bene : 21—12 jucă
tori ; cele mai mul
te : I. Toma 4.

• A beneficiat
de ® lovitură

BUTUFE1

de la 11 m. ratată 
de I. Tocna ; a fost 
sancționată cu 3 
penalty-uri. toate 
transformate.

• A expediat 214 
șuturi (147 acasă — 
67 în deplasare). 
dintre care 99 pe 
poartă (62 acasă — 
37 in deplasare).

IA TE
Ifi organ!- 
L Din pâ- 
Li In noul 
llui Praho- 
I in cadrul 
Ltâ. Poate 
Ide curînd, 
I poate în- 

kâ '•orașul 
mai mulf 

Iova și a 
ca un re- 

n ichi. A- 
Cara imanul 
more pers- 
rpcftrtul sec- 
Ctf fi bine 

fie întărită 
sntru a de- 
, ceea ce 
> și sanie, 
întativâ e 
,anțâ.“

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PROSOSPORI INrORflEAlA

• MARI SUCCESE LA INDE- 
MINA TUTUROR î După cum 
s-a mai anunțat, de la agențiile 
Iz>to—Pronosport și vînzătorii vo- 
lanți din întreaga tară se poate 
procura în aceste zile LOZUL 
ANULUI NOU — emisiune s pecia-

F. R. Baschet anunță 
cluburile și asociațiile 
sportive că în depozitul 
IEABS se găsesc spre li
vrare (prin virament sau 
numerar) mingi de bas
chet ETTAR — Bulga
ria. Pentru repartiție es
te necesară cererea clu
bului, insolită de viza fe
derației.

lă limitată, cu ciștiguri. suplimen
tare acordate din fond special de 
către Administrația de Stat Loto— 
Pronosport. Parti cipanților li se 
ofieră șanse considerabil sporite 
de a obține autoturisme .Dacia 
1300“ și importante sume de 
bani (50.000, 10.000. 5.000 lei etc.). 
LOZUL ANULUI NOU poate fi 
un succes pentru dv., dar și un 
cadou, de sezon, primit cu plă
cere de către cei dragi 1 Mai 
multe lozuri — mai multe posi
bilități de mari și frumoase sa
tisfacții !

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO de astăzi, 6 ianuarie 1981, 
se desfășoară începînd de la ora 
14,30 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București str. Dr. 
Staicovici nr .42 ; numerele câș
tigătoare urmează a fi transmise 
la televiziune și radio în cursul 
serii.

-8, UN HANDICAP SURMONTABIL?
• Dintre cele trei nou promovate, echipa de la Dunăre a fă

cut față cel mai greu impactului cu rigorile Diviziei „A“ : —8 la 
„adevăr".
• Echipajul gâlățean ar putea aduce in discuție rezultatele din 

etapa a 15-a (2—2 la Hunedoara) și a 16-a (3—1 acasă, cu Stea
ua), cînd și-a depășit condiția, mai ales cu lidera de atunci, dar 
nu ultima impresie contează într-un parcurs dominat de un start 
practic ratat (prima victorie abia in etapa a 7-a după 3 remize 
albe acasă), după care a urmat o suită de 3 înfrîngeri pe teren 
propriu !
• Etapă de etapă, echipa gălățeană a fost tot maj mult apă

sată de obsesia golului, ajungind după etapa a 14-a să dețină 
un nefericit record — în toate cele trei divizii — doar 3 goluri 
înscrise !!! Unul singur In fața inimoșilor ei suporteri.

• Cheia golului era o necunoscută, in fapt o mare carență, 
deși echipa se întărise’la start cu doi înaintași „de meserie", 
Antohi și Cernescu, care au intrat însă pe teren doar cu nu
mele. nefigurînd pe lista marcatorilor. Tinărul Soare a întrerupt 
in final această criză avută la finalizare.

• Singurul compartiment care și-a făcut cit de cit datoria a 
fost cel condus de portarul Oană (care nu o dată s-a dovedit a 
fi un obstacol greu de trecut), cele 18 goluri primite plasindu-1 
în prima parte a clasamentului întocmit la acest capitol.
• Momentul de vîrf din finalul stagiunii ar putea să consti

tuie punctul de plecare în tentativa evitării retrogradării, el fiind 
un argument că posibilități mai există...

Adrian VAS1LESCU

CEA MAI AUTENTICĂ... LANTERNĂ
• Startul ploieșteniloc în sezonul de toamnă era conform eu 

«calculul hirtiei" : înfrîngere la Pitești (1—3), victorie la Ploiești 
(3—1 cu Rapid). Nu surprindea nici acel 0—4 cu Dinamo, în de
plasare. Dar ce a urmat in etapa a 4-a...
• A urmat infrîngerea de pe teren propriu cu S.C. Bacău și 

ooborirea a inceput accentuat, amplificată de un nou șoc, cu 
Sportul studențesc, care a lăsat urme și pe plan psihologic.

• Au venit Și despărțirea de antrenorul V. Mateianu, multiplele 
căutări pentru găsirea unei formule mai productive, dar în zadar.
• Carențele nu se pot elimina peste noapte, mai ales în ca

drul unui lot modest ca valoare. Situația grea a echipei — ul
timul loc cu doar 8 puncte — s-a semnat și prin cele patru re
mize pe gazonul ploieștean, două la adversarele directe din zona 
retrogradării (cu Dunărea C.S.U. și F.C. Bala Mare), in care 
principala carență a fost INEFICACITATEA. Fragilitatea siste
mului defensiv s-a menținut la cotele anului trecut (tot 32 de 
goluri primite), iar atacul a marcat cu 8 goluri mai puțin de
cît in turul precedent. în cîteva meciuri în deplasare, Petrolul 
a jucat frumos (la Tg. Mureș. Craiova. Oradea, Hunedoara), dar 
impresia artistică nu e suficientă, nu aduce puncte dacă Dumi
trache II e golgeter doar cu 3 goluri.
• Aportul „bătrînilor" (Marica, Savu, Simaciu. Cojocaru) a 

fost palid. Doar Butufei a ținut pasul cu rigorile Diviziei ,.A“, 
alții, o dată — da, o dată — nu. iar tinerii (Grigore, Călin. Mo
canu) încă trebuie să confirme.

• Sigur. Petrolul are o situație grea. Dar iarna poate fi un... 
sfetnic bun. Printr-o pregătire bună și — mai ales — printr-o 
schimbare radicală a stilului de joc, prea, poetic, prea „subțire" 
pentru primul eșalon.

Constantin ALEXE

Astăzi și miine — ultimele zile de participare la

tragerea extraordinară

PRONOEXPRES
A NOULUI AN

BANI 9
AUTOTURISME 

Șl EXCURSII 
peste hotare

SE VOR EXTRAGE 60 DE

Fiecare variantă jucată —

tate de a ciștiga :

AUTOTURISME „Dacia

si

NUMERE !

o posibili-

1300

MARI SUME DE BANI, variabile

fixe • EXCURSII în U.R.S.S., sau

R. S. CEHOSLOVACĂ

BILETELE DE

TOATE CELE

25 LEI PARTICIPĂ LA

10 EXTRAGERI !

prilejul de a vă număraNu ocoliți

printre primii mari cîștigători ai nou

lui an I


