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Nu peste mult timp, 
arată chiar acum ca

bazinul olimpic din Bacău — a cărui silueta 
in această machetă — iți va primi oaspeții

AMPLU Șl MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE BACĂU: MEDALII DE I

îndeplinirea cu succes a planului in producție,A

REALIZĂRI REMARCABILE SI ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ
însemnări de la o harnica

I INTO 0 „MSTOE “ BOGATA
să intre în 
parte șt de

înainte ca trenul 
gara Cimpina, de o . 
alta a liniei ferate vezi trac
toare și alte utilaje grele, fru
mos rinduite în „ograda" unei 
întreprinderi pe care localnicii 
o numesc familiar „Poiana" (în 
realitate, numele așezării). Am 
poposit aici și,- discutînd pen
tru început, cu inginerul V. 
Niculescu, șeful serviciului de 
producție, am aflat numele 
exact al acestei unități Indus
triale : întreprinderea de re
parații motoare grele și insta
lații petroliere, cunoscută sub 
inițialele I.R.M.G.I.P. Cimpina.

„In urmi eu eîțiva ani, aici 
se reparau doar tractoare* — 
ni s-a explicat Acum, insă, 
profilul întreprinderii a deve
nit mai complex, treeîndu-se la 
o activitate susținută de asigu
rare a industriei petroliere cu 
utilaje șl Instalații necesare fo
rajului, extracției și lucrărilor 
de automatizare. „N-a existat 
an — nl se spune — în care 
să nu ne fi realizat planul, să 
nu-I fi depășit Firește, reali
zările noastre au ieșit in evi-

Divizia „A" de baschet înaintea departajării In grupe valorice

MECIURILE DECISIVE
AU LOC

parti-Cele 
cipante 
hA“ 
masculin au înce
put ieri, 
Floreasca, 
turneu 
stabilirii 
valorice 
și 7-12, 
în care 
tea meciurilor au 
importanță majoră 
pentru cele mai 
multe dintre echi
pe. O astfel de 
partidă — chiar 
cea inaugurală — 
a avut loc 
formațiile 
BALANȚA SIBIU 
și ACADEMIA MI
LITARĂ MECA
NICA FINĂ
BUCUREȘTI, cîș- 
tigată de prima e- 
chipă cu 87—73 
(38—39). întîlnirea 
a stat multă vre
me sub semnul e- 
chilibrului, __
chetbaliștii de la 
„Academia" 
butind să se des
prindă, deși au 
condus o bună pe
rioadă (45—42 min. 
24, 54—52 min. 28). 
Pe parcurs însă, faptul 
trenorul sibian FL Stoica a 
păstrat aproape permanent în 
teren patru jucători de 2 m 
a „măcinat" forțele bucureș- 
tenilor care în ultimele 10 mi
nute au fost depășiți net de
Chirilă, Palhegy, Dăian și Bre

tz (toți de 2 m), inteligent și 
precis coordonați de conducă
torul de joc Aposfu. Drept 
urmare, de la 54—52 pentru

12
la Divizia 

de baschet

în sala 
ultimul 

dinaintea 
grupelor 

1—4, 5—8 
întrecere 
majorita-

între
C.S.U.

bas-
neiz-

întreprindere din Cimpina
dență și în intrecerea lansată 
cu prilejul celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului. Trebuie 
să știți că întreprinderea este 
angrenată experimental in or
ganizarea științifică, model, a 
producției. Confecționăm cu 
succes și reparăm utilaje pen
tru industria petrolieră, repa
răm motoare și tractoare grele. 
In prezent, depunem eforturi 
sporite pentru o nouă calitate 
a muncii noastre in toate do
meniile de activitate".

Aflați în această cunoscută
— unitate industrială cimpineană, 

facem cunoștință și cu reali
zările asociației sportive care 
poartă numele de „Poiana". 
Luăm legătura cu președintele 
acesteia (care nu este altul 
decit inginerul Niculescu, a- 
mintit mai sus) precum și cu 
V. Moșuc — secretar al acestei 
asociații de circa 30 de ani. Și 
notăm cite ceva din realizările 
demne de menționat ale aso-ASTAZI SI MIINE

Modesto FERRARINI

S.

(Continuare tn pao 2-3)

&

Păsărică (ICED) aruncă la coș, iar S. 
Dănăilă încearcă să-l stopeze 

Foto : Aurel D. NEAGU
că an- Academia 

a avut în teren decit doi 
jucători înalți — Neagu și 
Mădîrjac, al treilea — Șar- 
lă — evoluînd în prime
le 5 minute nesatisfăcător, 
după care a fost înlocuit) s-a 
ajuns la 80—67 pentru C.S.U.,

Dumitru STANCULESCU

Militară (care nu 
teren 

înalți —

(Continuare tn pao 2-3)

Municipiu modern, în care 
civilizația a pătruns puternic 
în anii construcției socialiste, 
Bacăul a devenit și o citadelă 
a sportului. In vecinătatea e- 
legantelor blocuri de locuințe, 
lingă impunătoa
rea clădire a Ate
neului ' sau alături 
de întreprinderea 
de mașînl-unelte. 
in incintele șco
lilor și grădinițe
lor, în cea a In
stituitului de învă- 
țămînt superior —
peste tot vezi construcții și ame
najări sportive. Să pornim din 
centrul Bacăului, de lingă sta
tuia Iul George Bacovia, sau 
din fața monumentalelor hote
luri „Decebal" și „Moldova". 
Doar cîteva minute sint ne
cesare pentru a ajunge chiar 
în inima complexului sportiv 
„23 August". Aici întîlnești Sala 
sporturilor, sumedenie de te
renuri de tenis (ale întreprin
derii de mașini-unelte, ale în
treprinderii mecanice, ale Clu
bului sportiv școlar) și de fot
bal, un complex modern de 
handbal, bazinul olimpic aco
perit, care se recomandă drept 
una dintre cele mai moderne 
construcții de acest gen din

țară, sala de atletism cu pistă 
circulară — unicat in România.

Avînd la dispoziție acest a- 
devărat fond de aur, ca și nu
meroși tineri care s-au de
dicat sportului de performan

tă, Bacăul 
dezvoltat 
discipline : 
tism. gimnastică 
și handbal. care, 
pe plan național 
și internațional, 
obțin succese no
tabile.

ATLETISMUL 
sau Doina Me- 

iată o iden- 
firească. Văzind-o „în 
cu silueta-i

și-a 
citeva 
atle-

băcăuan 
linie 
titate 
civil", cu siilueta-i grațioasă, 
cu greu ai putea crede că a- 
ceastă tînără este capabilă să 
înfrunte lumea atletismului 
mondial. Dar lucrurile stau 
chiar așa ! Pentru că Doina 
Melinte este prima sportivă 
de... aur a Bacăului. Altfel 
spus, ea a adus frumosului o- 
raș prima medalie olimpică de 
aur (la Los Angeles locul I la 
800 m și medalie de argint la

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag 2—3)

Miine, la Madrid,
Pitești, inircccrilc tinerilor înotători

REZULTATE PROMIȚĂTOARE ÎN ZIUA INAUGURALĂ
PITEȘTI, 14 (prin telefon), 

în cel mai frumos bazin din 
țară s-au dat primele starturi 
în cele două atractive compe
tiții rezervate tinerelor gene
rații ale înotului — „Cupa 
Carpați", întrecere cu partici
pare internațională (virsta op
timă a participanților — 14
ani) și „Concursul republican 
ai speranțelor olimpice" (12—13 
ani). Dimineața au avut Ioc 
serii, după-amiază finale, pre
cedate de festivitatea oficială 
de deschidere. Pe bloc-starturi 
au urcat, între alții, sportivi 
din R.D. Germană, din Polonia 
și un grup masiv de

înotători români. In fruntea a- 
cestora din urmă se află plo- 
ieșteanca Iulia Mateescu, sosi
tă joi seara de la Havana, 
unde a ciștigat două medalii 
de aur în probele de fluture 
și tot atîtea de argint 
cedeul spate, în cadrul 
cului și importantului 
„Prietenia". Eleva lui 
Gothe s-a prezentat intr-o dis
poziție remarcabilă după obo
seala firească acumulată, îno-

Geo RAEȚCH1

la pro- 
puterni- 
concars 
Mihail

iinerl (Continuare tn pag a 4-a)
---------- a-------------------------

SPANIA - ROMÂNIA
LA RUGBY

Echipa de rugby a țării noastre 
susține miine cel de-al doilea 
meci al său din actuala ediție a 
competiției continentale dotate 
cu „Cupa F.I.R.A.*, întilnind la 
Madrid reprezentativa Spaniei. 
„Tricolorii* vizează o victorie, 
pe deplin realizabilă, dat fiind 
bilanțul lor în întîlnlrlle directe: 
9 partide — 9 victorii. Cea mal 
recentă dintre acestea a fost ob
ținută acum 3 ani, la Barcelona, 
cînd rugbyștii români au cîști- 
gat cu categoricul scor de 56—5. 
Paraschiv, Dumitru, Murarlu, 
Rădulescu Bucan, , Aldea șl cei
lalți component! ai echipei noas
tre știu Insă că nici o partidă 
nu e dinainte iucată si vor a- 
borda cu întreaga seriozitate în- 
tîlnirea din capitala Spaniei.

Azi, in sala Rapid, de la ora 17

STEAUA Șl DINAMO IȘI VOR DISPUTA

FINALA CAMPIONATULUI DE BOX PE ECHIPE
Astăzi, tncepînd de la ora 17. 

sala Rapid din Capitală va 
găzdui finala campionatului na
țional de box pe echipe. In

Mîine, pe stadionul din Ghencea, în cadrul Diviziei ,,A“ de fotbal

STEAUA Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA 
ÎNTR-UN DERBY-EPILOG AL TURULUI
Miine, o partidă de mare atrac- 

tivitate pe stadionul din Ghen- 
cea. Intr-un derby-epilog al 
turului se întîlnesc două dintre 
echipele puternice ale campio
natului, Steaua șl Universitatea 
Craiova. Locurile 2 și 
alte cuvinte, unul dintre 
urile Diviziei „A“, meci 
plicații mari în disputa 
titlu. Dacă va învinge,

4 ! Cu 
derby- 
cu im- 
pentru 
Steaua

va devansa pe Dinamo cu un 
punct. Chiar și cu un meci 
egal echipa pregătită de Em. 
Jenei și A. Iordănescu poate 
ocupa primul loc la golaveraj. 
De partea cealaltă, Universi
tatea 
fața 
după 
jevo.

Steaua nu vor juca lovan

vizeiWă o reabilitare în 
numeroșilor et suporteri 
eșecul sever de la Sara-

La
și Radu II, accidentați. La Uni
versitatea vor absenta Cîrțu, 
indisponibil după meciul de 
miercuri, șl Mănăilă (două car
tonașe).

Partida, care va începe la ora 
14, va fi condusă la centru de 
M. Neșu (Oradea) ; la linie vor 
oficia Gr. Macavei (Deva) șl 
Fl. Popescu (Ploiești).

această fază a competiției au 
promovat, după întrecerile pre
liminare. cele mal puternice 
secții de box din țară : Dina
mo și Steaua. Disputa dintre 
aceste puternice formații este 
așteptată, evident, cu mult in
teres de iubitorii boxului. An
trenorii celor două formații au 
anunțat că vor trimite In ring 
tot ce au mai bun la această 
oră în secții, printre competi
tori aflîndu-se campionii națio
nali pe anul în curs Dumitru 
Șchiopu, Relu Nistor, Vasile 
Florian și Gheorghe Preda (de 
la Steaua). Constantin Titoiu, 
Ion Stan. Dragomir Ilie, Rudei 
Obreja, Dorin Răcaru (de la 
Dinamo). După cum se vede, >n 
ambele echipe se află nume cu 
rezonanță în pugilismul româ
nesc și alături de ei vor fi 
și alți sportivi redutabili, dor
nici de afirmare, ca Viorel 
Encean, Dan lonescu. Corneluș 
Silitră, Dănuț Lugigan și Paul 
Golumbeanu (Dinamo). Marian

Finățan, Adrian Nania și Ml- 
cloș Paizs (Steaua).

După semifinalele de joi, in care 
cele două formații au realizat 
victorii scontate, antrenorii lor 
se declară optimiști tn privin
ța finalei din această seară. 
Fiecare speră să-1 surprindă pe 
celălalt prin mutații spectacu
loase în echipă. Cine va reuși T 
Greu de spus. Fiecare forma
ție are atuurile ei și sîntem 
siguri că doar forma de mo
ment a 
in ring 
actualei 
național

Cu prilejul galei 
apelat la un corp 
reputați. purtători 
nelor A.I.B.A. i 
printre care se vor afla Victor 
Popescu. Gabriel Danciu. Va
sile Biță. Victor Șchiopu ș.a.

Paul 1OVAN

sportivilor ce vor urca 
va decide clștigătoarea 
ediții a campionatului 
de box pe echipe, 

finale s-a 
de arbitri 

ai ecusoa- 
și A.E.B.A.,



Turneele pe grupe valorice, în Divizia „A“ de volei feminin

CHIMIA RM. VlLCEA LA A TREIA VICTORIE CONSECUTIVĂ!

de

la 
de-

RM. VlLCEA, 14 (prin telefon). 
In primul joc al zilei s-au in- 
tîlnit Farul Constanța și Uni
versitatea Craiova. Scor : 3—2 
(—li, 5, —10, 15, 8) în favoa
rea echipei de pe Litoral. A 
fost un meci de mare luptă, 
cu momente dramatice. Con- 
stăntencelș au început partida 
ceva mai lent, studentele fiind 
permanent la cîrma jocului și 
cîștigînd în prelungiri. Urmă
torul set a adus egalita
tea pe tabela de scor. 
Universitatea joacă din ce 
in ce mai atent, blocajul func
ționează bine in timp ce eon- 
stănțencele greșesc mult 
preluare si astfel scorul 
vine 2—1 pentru studente. Se
tul 4 poate cel mai frumos de 
pînă acum al turneului, a avu*, 
o desfășurare palpitantă. Du
pă citeva egalități. 7—7. 8—8 si 
10—10. craiovencele S-au des
prins conducînd eu 14—12. dar 
elevele antrenorului Octavian 
Dimofte s-au mobilizat exem
plar au egalat si. Intr-un final 
prelungit cu faze excelente 
de volei, au egalat situația : 
2—2. în setul 5 deficiențele 
In apărare (in special In linia 
a doua) ale eraiovencelor. pe 
de o parte, și jocul tot mai 
exact al constănțencelor. pe de 
altă parte au făcut ca victoria

INStMNĂBI DE IA 0 INimiADERE DIA CÎMPINA
t Urmare din nap. 1)

riațlei sportive : in întrecerile 
.Daeiadei", din eunul acestui 
an. au fost angrenați circa 854 
de tineri și adulțl. 8-an »rga- 
nizat, pe secții (motoare, trac
toare, prelucrare, Întreținere. 
S.D.V., mecano-energetică, ca
zan ger ie), întreceri I» fotbal, 
șah, volei, tenis de eimp... Sta
dionul propriu, aflat Ungă ga
ră, este pus la dispoziția celor 
ee doresc să organizeze diferite 
acțiuni sportive de masă, de 
selecție... Asociația se implică, 
de multe ori, in organizarea 
■nor întreceri eu elevi și ti
neri din afara întreprinderii 
(de exemplu, crosul dotat eu 
.Cupa Congresul XUI al 
P.C.R.", o competiție fotbalis
tică eu participarea a 8 școli 
generale, care viza intre altele 
depistarea de tinere talente)— 
La succesul diferitelor acțiuni 
contribuie inimoși oameni ai 
muncii din întreprindere, iubi
tori al sportului ea : Minodora 
Georgescu, inginer proiectant, 
care muncește efectiv pentru 
propagarea tenisului de eimp 
(a Inițiat înființarea unul te
ren, contribuind Ia amenajarea 
Iul, a selecționat eopiL p» care 
II și îndrumă acum, a procurat 
materiale sportive), «ublngine- 
rul ștefan Cărăușu, care duce 
• munci intensă de populari-

MEDALII DE AUR INTR-O
(Urmare din pap. I)

1500 m). Biografia sportivă a 
Doinei Melinte esta Întregită 
și cu titlul de campioană mon
dială universitară (tot ta pro
ba de 800 m), campioană euro
peană de sală. „Cînd, Ia marile 
Întreceri atletice, aud ta difu
zoare „Doina Melinte — Româ
nia", dorința care mă animă 
este de a face ea patria să so 
afirme și prin modesta mea 
contribuție, ne-a spus ea. Și 
atunci mâ gindesc «ă trebuie 
să fac totul pentru a fi prima".

Sigur, Doina Melinte — car» 
■ făcut să se vorbească in În
treaga lume și despre clubul 
«L Știința, este port-drapelul 
atletismului băcăuan. Dar in 
acest municipiu „sportul «por- 
turilor* s-a instalat in centrul 
preocupărilor specialiștilor pen
tru că, așa cum ne spunea Du
mitru Dumitriu, secretar al 
CJ.E.F.S., In Bacău există o 
excelentă bază materială, mari 
posibilități de selecție din rin- 
durile populației școlare. »Ne 
propunem — spunea interlocu
torul — să organizăm, săpiă- 
minal, concursuri atletice, la 
toate bazele sportive din muni
cipiu. Avem cadre specializate, 
care urmează să primească res
ponsabilități concrete in pri
vința selecției și instruirii".

„ȘCOALA ROMANEASCĂ DE 
GIMNASTICĂ" — de care a- 
cum vorbește o lume Întreagă 
— s-a creat și pe temeliile ri
dicate de băcăuani. Doi mari 
artizani. Marina și Mircea Bi- 
bire, au lansat un nou mare 
talent : Gabriela Potorae. Spe
cialiștii afirmă că ea va de
veni una dintre marile preten
dente la titlul mondial, la pa

să revină, după mal mult de 
două ore de joc, echipei Farul, 
de la care s-au remarcat Ma- 
rinela Neacșu. Maria Enaehe 
și Mirela Cazangiu, ier de la 
Universitatea Iuliana Enescu 
și Lucreția Mirea, Au arbitrat 
bine I. Covaci și V. Ion eseu.

CHIMIA RM. VlLCEA — 
C.S.U. GALATI 3—0 (9. 9, 8). 
Victorie meritată și aplaudată 
de un public entuziast lntr-un 
meci de bună factură tehnică, 
la care și-au adus contribu
ția ambele echipe. Toate cele 
trei seturi au fost tdentice ca 
desfășurare si aproape și ea 
scor formația antrenată de 
L. Cristeseu depășindu-și net 
adversara la toate capitolele. 
Arbitrii : Gh. Fierar» și R- 
Farmus au condus bine echi
pele. CHIMIA: Iliescu (Cebuc). 
Dub'neiue. Popescu. Cotoranu, 
Dnlieă Gberghev (A vasili chioa
re); CSU. GALATI: “ ~
(Gliga). Dinieă 
dilă (Nedelcu) 
Muscă.

Buzilă 
(Tocaă). Ber- 
Răuță, Găman.

ȘTIINȚA BA- 
2, J). Victorie

DINAMO — 
CĂU 3-0 (II. 
netă a campioanelor, din rin- 
dul cărora s-au evidențiat 
Doina Moroșan. Victoria Ban
ei» și Daniela Coșoveann, Iar 

zar» a șahului chiar și in ria
dul copiilor, Alexandru Rădu- 
can, tehnician la serviciul de 
aprovizionare, un pasionat ju
doka, ee pregătește acum • 
grupă de M de copii...

Meritoriu : la I.R.M.G.LP. 
Cîmpina există Interes («-au 
obținut pînă acum și rezultate 
bune) pe linia sportului de per
formanță. A.S. Cîmpina are 
secții de performanță la bob — 
In campionatul republican, 
fotbal — divizia „C“ (în 1984 
s-au Împlinit 60 de ani de cînd 
s-au pus bazele oficiale ale pri
mei echipe de fotbal din Clm- 
pina), motociclism — locul III 
in campionatul republican de 
tineret, șah — campionatul 
județean, și, recent, judo (ni s-a 
arătat o adresă oficială — care 
tocmai sosise — din partea fe
derației de specialitate prin 
care se aproba afilierea secției, 
pentru Început cu 9 sportivi).

în final, iată și principala 
explicație a interesului pentru 
dezvoltarea sportului de masă 
și de performantă : sprijinul 
permanent pe care-1 acordă a- 
cestor activități comitetul de 
partid (secretar — Gh. Ghim- 
baș), comitetul sindicatului (pre
ședinte C. Roman), conducerea 
întreprinderii (director — ing. 
M. Horjea, Inginer șef — L 
Simion), precum și numeroși 
maiștri, tehnicieni și muncitori 
ai acestei harnice întreprinderi.

„ZESTRE** BOGATĂ
relele. Pînă una-alta, să con
semnăm că Gabriela Potorac 
este cea mai tlnără campioană 
băcăuană a gimnasticii. La În
trecerile naționale ale seniori
lor (de la Buzău, din vara a- 
cestui an) ea a devenit cam
pioană (categoria maestre) la 
paralele. Două note de 10 in 
concursul general, dar și In 
finala pe aparate, au impus-o 
de pe acum. Iar mai recent, la 
campionatele naționale de ju
niori de la Arad, a eiștigat 
titlul la individual-compus, la 
paralele (de două ori 9,95 — 
nota cea mai ridicată din 
concurs) și la sărituri. Grădi
nițele din municipiu, spunea 
președintele CJ.E.F.S., Io» 
Intze, constituie principala pe
pinieră a gimnasticii băcăua
ne. Un concurs de mare 
musețe și gingășie, „Cupa 
turașul", are in prim-plan 
nastica...

HANDBALUL feminin, 
succese impresionante, 
pe temelii 
universitar 
zent cu o carte de vizită de 
primă mărime In arena națio
nală. Știința Bacău, avindu-1 la 
conducerea tehnică pe profe
sorul Eugen Bartha, unul din 
cei mai buni antrenori din Ro
mânia. are în palmares 5 titluri 
de campioană. „Cupa României" 
a poposit de trei ori în vitrina 
cu trofee a studentelor, iar în 
edițiile 1979—1980, 1981-1982 și 
1982—1983 Știința Bacău a re
alizat „șlemul", cîștigînd cam
pionatul și Cupa. „Acum — ne 
spunea prof. Grigore Olteana, 
președintele clubului — sintem 
angrenați in „Cupa campioni
lor europeni". Obiectivul nos
tru este să ajungem In finală.

fru- 
Flu- 
glm-

cu 
jașezat" 

solide la clubul 
.Știința", este pre- 

de Ia studente Marla Grigoraș 
și Daniela Bublea. Au arbitrat 
bine D. Rotaru și O. Drăgan. 

Programul
zile. Simbătă. de la ora 15,30 : 
Universitatea
mia — Știința. Farul — C.S.U.; 
duminică, de la ora 9,30: C.S.U. 
— Universitatea. Știința — 
Farul. Dinamo — Chimia.

nltimelor două
Dinamo, Chi-

Mihail VESA

CARANSEBEȘ, 14 (prin te
lefon). în cea de a treia zi a 
Întrecerilor din turneul pentru 
locurile 7—12. Flacăra Roșie — 
care In meciul precedent a cîș- 
tigat cu 3—2 (și nu a pierdut, 
cum dintr-o eroare de recep
ție a apărut ieri) în fața Cal
culatorului — a obținut, in 
meciul inaugural, o victorie 
clară în fața Rapidului, cu 3—0 
(12, 8. 8), practicînd un joc 
elastic în ambele linii, un rol 
important avîndu-1 jucătoarea 
Corina Olteanu. Au arbitrat 
bine A. Dinicu și I. Niculescu.

în cel de al doilea joc. Cal
culatorul a dispus de Chimpex 
Constanța cu 3—0 (3, 16. 11).
Așa cum începuse partida, se 
întrevedea o victorie lejeră a 
echipei Calculatorul, dar in ul
timele două seturi jucătoarele 
de la Chimpex au opus o re
zistență . hotărită. 
te de la *
Mirela Zamfir 
Iese». Arbitraj 
Si O. Manitiu.

C.S.M. LIBERTATEA 
— C.S.Ș. EXPLORMIN 
(2 «. n.

Programul ultimelor 
zile. Simbătă. de La ora 
Rapid — C.S.M. Libertatea. 
Calculatorul — Explormin. Fla
căra — Chimpex. Duminică, de 
la ora 9 : Chimpex — Rapid. 
Explormin — Flacăra. C.S.M. 
Libertatea — CalculatoruL

Remarca- 
învingătoare : 

Si Bena Negu- 
bun M. Herțea

SIBIU

dană
15,30 :

Nicolae MAGDA, coresp.

ttjrmare din oao 1)
iar finalul nu a mai fost in
teresant. Au marcat : Cbirilă 
24, Palhegy 22, Dăian 19, Bre
tz 14, Apostu 8 pentru învin
gători, respectiv Mădîrjae 37(1), 
Neagu 14, Ciminian 8, Zdren- 
ghea 7, Șarlă 4, Bărbuleseu 3. 
Competent și autoritar arbitra
jul prestat de D. Crăciun și 
C. Dumitrache.

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA C.S.Ș. UNI
REA IAȘI 77—74 (47—27).
Continuînd buna -comportare 

din acest campionat, echipa 
bucureșteană a dominat net 
timp de 31 de minute (cînd 
scorul devenise 63—41), ceea 
ce i-a determinat pe antrenorii 
D. Berceanu și S. Rotaru să 
recurgă la schimbări, In scopul

Dar na vom »e- 
de alte discipline 
se afirme și pen- 
dezvoltare avem

Dacă vom ciștiga, va fi și mai 
bine".

Președintele C.J.E.F.S. Bacău, 
prezent in Sala sporturilor la 
citeva antrenamente ale echi
pei divizionare feminine „A" 
de volei Știința, completează 
imaginea noastră despre spor
tul din municipiul Bacău. „Se 
va acorda atenție sporită dis
ciplinelor ale căror rezultate 
au devenit, deja, de notorieta
te. Atletismul, handbalul, gim
nastica au propulsat municipiul 
Bacău in rindul centrelor cu o 
puternică activitate sportivă de 
performanță, 
glija o serie 
care incep să 
tru a căror 
tot ce ne trebuie. Mă gindesc 
Ia fotbal, box, lupte greeo-ro- 
mane, tenis, modelism și altele. 
In ultimii ani, o serie de aso
ciații sportive, unde activitatea 
sportivă de masă este pe pri
mul plan, s-au orientat și spre 
dezvoltarea performanței. în
curajăm aceste începuturi, a- 
vînd certitudinea eă, sprijinite 
material și eu asistență teh
nică, disciplinele amintite iși 
vor croi un bun făgaș".

„Adun de mulți ani material 
documentar pentru o istorie a 
sportului băcăuan. Am și scris 
un capitol referitor la sport 
pentru „Schița monografică** a 
municipiului, apărută cu cîțiva 
ani in urmă. Sint de consemnat 
atit de multe fapte in ultimii 
20 de ani, incit o lucrare pri
vind dezvoltarea sportului pe 
meleagurile noastre va consti
tui, sint sigur — spunea secre
tarul C.J.E.F.S. — o contri
buție de seamă la istoria ma
rilor împliniri din sportul ro
mânesc in anii socialismului".

0 COMPETIȚIE REUȘITĂ:
FINALELE „CUPEI CENEROCOOP"

LA TENIS DE MASĂ
Desfășurate sub insemnele 

marii competiții naționale „Da- 
ciada“, întrecerile finale de te
nis de masă ale reprezentanți
lor asociațiilor sportive din 
rețeaua Centrocoop ne-au ofe
rit prilejul de a consemna un 
nou $i frumos succes al acti
vității sportive de masă. Găz
duite — în condiții excelente
— de Sala sporturilor din mu
nicipiul Buzău. întrecerile 
s-au bucurat de participarea a 
peste 200 de concurenți și con
curente. din 35 de județe si 
din municipiul București.

După două zile de concurs, 
cîștlgătorii .Cupei Centrocoop" 
au fost reprezentanții județelor 
Olt. Ion Mareș, și Harghita, 
Emessi Tamas, la capătul unei 
dispute pasionante cu Dan An
drei (Neamț) și Silviu Boghiu 
(Vaslui), respectiv cu Maria 
Tordai (Bihor) și Carmen Olaru 
(Iași), sportivi de asemenea 
prezenți pe podium. împreună 
cu laureații finalelor.

Gazdele — C.J.E.F.S. Buzău
— au oferit și ele un moment 
de atracție In cadrul progra
mului finalelor, prin demonstra
ția susținută de cîțiva dintre 
cei mai valoroși jucători divi
zionari de tenis de masă din 
localitate.

Primilor clasați le-au fost 
luminate medalii și diplome, 
precum și echipament sportiv, 
prin grija Secției sport a Cen
trocoop și a C.N.E.F.S. „A fost 
o competiție reușită — remar
ca Grigore Ceean. delegatul 
Consiliului general al Centro- 
coop — ea urmare a sprijinu
lui pe care l-am primit din 
partea organelor locale din 
Buzău, a tineretului din acest 
oraș, in care tenisul de masă 
cunoaște o largă dezvoltare, 
fapt care i-a și asigurat tre
cerea la performanță, de fapt 
unul dintre obiectivele -Da- 
eiadei»".

rodării tuturor jucătorilor. Dar, 
pe de o parte Înlocuitorii lui 
Marinescu șl Grădișteann nu 
s-au dovedit la Înălțimea titu
larilor, iar pe de alta ieșenii 
(antrenați de D. Pa vel eseu și 
C. Zamă) și-au amintit că pot 
juca și bine (cum au făcut cu 
dteva săptămlni în urmă, pe 
teren propriu). Presingul stu
denților s-a dovedit eficient, 
ca și contraatacurile alternate 
cu aruncări de la distanță (din
tre care 4 de cîte 3 puncte), 
iar drept consecință diferența a 
scăzut vertiginos, ajungînd doar 
la 5 puncte (67—452 în min. 35) 
și chiar la 3 puncte (scor final: 
77—74), succesul I.C.E.D.-ÎU1 
datorindu-se pînă la urmă re
introducerii echipierilor de ba
ză. Au marcat : C. loan 
Marinescu 16, Grădișteanu 
Păsărică 8, Mihalcea 8, Ivas- 
cencu 6, Ciocan 6, Voicu 2 
pentru Învingători, respectiv 
Tonca 20, Măgurean 18, Takacs 
9, Babrin 4, Dănâilă 5, Mihăi- 
Iescu 5, Cilibiu 5, Boișteanu 
4, Anton 4. Arbitrajul lui AL 
Gută și O. Vestinian a contri
buit la buna desfășurare a în
trecerii.

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 87—77 (48—41).

21,
10,

REZULTATE DIN DIVIZIA „B“ DE TINERET
Fi nai iști ai „Coșului de aur"

In ultimele etape ale Diviziei 
„B* de tineret la baschet au fost 
Înregistrate următoarele rezultate: 
MASCULIN : Electrica Meni — 
Sodistul Rm. Vticea «9—42 (40—46), 
C.S.U. Oțelul Galați — Comerțul 
C.S.Ș. Timișoara M—49 (44—35).
Jiul Știința Petroșani — LC.I.M. 
Brașov 74—79 (41—37). Oțel Inox 
Tlrgoviște — Metalotehnlca Tg. 
Mureș 78—58 (43—38), Urbi» Bucu
rești — C.S.U. Brașov 82—84 (43— 
52), Automatica București — Car- 
pați Grup 8 Construcții București 
70—90 (40—40), Sodistul — Metalo
tehnlca 91—81 (38—45), I.CJ.M. — 
Oțel Inox 48—52 (24—21), Carpațl 
— Jiul 97—88 (41—47), C.S.U. Bra
șov — Automatica 79—69 (42—36), 
Comerțul Timișoara — Urbis 
110—102 (62—43), Electrica —
C.S.U. Oțelul 88—72 (47—37), C.S.U. 
Oțelul — Sodistul 111—63 (59—35) 
Oțel Inox — Carpațl 72—68 • (48— 
32), Metalotehnlca — I.C.I.M. 112— 
64 (51—38).

FEMININ : C.3.Ș. Viitorul Uni
versitatea II Cluj-Napoca — 
C.S.Ș. Focșani 81—44 (47—23), Vo
ința C.S.Ș. Unirea Iași — Voința 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe 77—63 (39— 
29), Robotul C.S.Ș. Bacău — Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare 83—87 (37— 
48), Metalul C.S.Ș. Salonta — 
Constructorul CLS.Ș. Galați 66—61

GHEORGHE SILVESTRU Șl IUI
CAMPIONI NAȚIONAL

TG. MUREȘ, 14 (prin telefon). 
Campionatele naționale de po
pice au continuat, pe arena cu 
șase piste automatizate ale clu
bului Electromureș din locali
tate. cu proba de perechi re
zervată seniorilor. în lupta pen
tru titluri s-au angajat 15 du
bluri feminine și tot atîtea 
masculine.

Cei mai valoroși sportivi din 
numerosul grup de internațio
nali au alcătuit perechile Iu- 
liu Bice — Stelian Boariu (Au
rul Baia Mare) și Gheorghe 
Silvestru — Ilie Hosu (Electro
mureș Tg, Mureș), care și 
acum și-au etalat calitățile, 
furnizind întreceri mult apre
ciate de spectatori. Băimăre- 
nii au format un cuplu omo
gen, ei avînd o prestație teh
nică remarcabilă. Astfel. I. 
Bice — actualul campion și 
recordman al lumii — a do- 
borît din 200 lovituri mixte 
933 de popice, cu nici o bilă 
în gol. iar coechipierul său, 
Șt. Boariu. 915. preluînd con
ducerea cu 1848 p.d. Intrînd în 
ultimul schimb, colegii lor din 
echipa națională, mureșenii Gh. 
Silvestru si I. Hosu. susținuți 
de numeroșii lor suporteri, au 
trebuit să facă mari eforturi

pentru a putea 
sesia tricouri! 
primul reușim 
excepție — 971 
tului că I. I 
mai greu ritr 
arenă, Gh. Si 
nit permanent 
capacitate de 
momentele hc 
fiind decis la 
care, cînd erl 
boare toate c 
cu o lovitură d 
tru. Silvestru 
lideri, mureșe 
succes dificil, 
meritat, dator 
superior în nj 
642—633.

în rest, difq 
dintre princip 
ceilalți adverJ 
dentă. Clasam 
vestru — I. | 
reș Tg. Murea 
878) — „Izolai 
— Șt. Boariu 
re) 1848 (933-1 
Andrei — Al.i 
ria Bucureștill 
4. V. Donos 
stanța) — C.l 
Constanța) 17]

CONCURS DE ATLETISM
IN CAPITALĂ

Sala de atletism de la „23 
August" găzduiește astăzi ul
timul concurs al anului și tot
odată... primul al noului sezon 
al competițiilor pe teren aco
perit. Este vorba de concursul 
republican, etapa zonală, pen
tru juniorii de cat. a IlI-a și 
a Il-a. întrecerile au loc astăzi 
de la ora 15,30 și mîine de la 
ora 8,30.

De m

SE RE 
PRII

la meciul care se anunța cel 
mai disputat in reuniunea de 
ieri. Rapid a obținut o victo
rie chiar mai dară decît ara
tă scorul final, datorită mai 
bunei pregătiri tactice și fizi
ce manifestate Încă din prima 
repriză. Studenții, cu un lot 
totuși destul de bun, au de
zamăgit, in primul rînd, prin 
jocul dezorganizat practicat. 
Bun arbitrajul lui Ion Antones
cu și AL Guță.

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
FARUL CONSTANȚA 87—62 
(47—29).

DINAMO 
DINAMO 
(49—32).

BUCUREȘTI — 
ORADEA 111—74

continuă după ur-Turneul 
mătorul program : azi, de la 
ora 11 : Politehnica Iași — Fa
rul, IMUAS — „U“, C.S.U. — 
I.C.E.D., Rapid — Dinamo Ora
dea, Dinamo Buc. — Academia 
Militară, Steaua — Politehnica 
București ; miine, de la ora 8: 
Dinamo Oradea — IMUAS, Po
litehnica Buc. — Politehnica 
Iași, „U“ — Steaua, Farul — 
C.S.U., I.C.E.D. — Dinamo Buc., 
Academia Militară — Rapid.

După o des 
sență din ca 
rilor sportive 
hocheiul reap] 
gramind săn 
cel de al q 
campionatului! 
lorice a Divl 
disputa cea n 
întregului sisil 
intern, compel 
cele mai bu| 
hochei din I 
frunte cu cam 
și actuala lid 
tului, Steaua] 
mai vectnte el 
ta pentriv^tll 
Ciuc și Dinal

Parcă pentri 
multă atractl 
sale cu publl 
cunoscut ca I 
al acestui spori 
petiție hochei 
gheața patinol 
„23 August" cj 
iui turneu 
gramat și elH 
— Dinamo, ul 
înfruntă... juni 
□oastră rcprel

Este, deci, i 
mai ales că I 
echipa Dinaml 
videntă reveni 
mogenității v| 
tă cit se poată 
rezultatele I 
disputat in ocl 
gheni : 4—5 J 
cu S.C. Mici 
alte cuvinte, I 
ba de un dul 
Miercurea Cil

(35—22), Politehnica Sportul stu
dențesc II București — P.T.T. 
București 66—60 (24—25), C.S.Ș.
Focșani — P.T.T. 70—S3 (36—37), 
Constructorul — Politehnica Șl— 
57, Mobila — Metalul 91—53 (50— 
37), C.S.U. Prahova — Robotul 
96—63 («—37), Voința — Textila 
M—89 (37—45), C.S.Ș. Viitorul — 
C.S.Ș. Voința Iași 74—59 (34—M), 
C.S.Ș. Voința Iași — C.S.Ș. Foc
șani 88—66 (39—41), Metalul — 
Prahova 48—74 (26—38).

Corespondenți : I. Ianeu, O. 
Bălteanu, Al. Nour, Gh. Cotrâu, 
T. Sirlopoi, I. Toth, C. Gruia, M. 
Avanu, C. Aîbu, C. Crețu.
• Primii clasați la finala jude

țului Cluj a „Coșului de aur" : 
Diana Tămaș (Șc. gen. 17 Cluj- 
Napoca) 17 aruncări libere reu
șite din 25 de încercări șl Lucian 
Cenan (Lie „George Coșbuc" 
Cluj-Napoca) 18 din 25. Au luat 
parte elevii cîștigătorl al fazei 
orășenești din Cimpla Turzti, 
Cluj-Napoca Dej, Gherla și 
Turda. La Baia Mare, finala ju
dețeană a Întrunit 70 de concu
renți. Ciștigătorll Întrecerii : Do
rin Zoicaș (Șc. gen. 14) 13/25 șl 
Gabriela Breban (Șc. gen. 4) 
13/25. Finalele pe țară vor avea 
Ioc In Capitală în zilele de 2 și 
3 februarie.

REV[
Intrepriri 

hoteluri și 
rești inforl
• Eforie 1 
și „DelfinJ
• Vilcele
• S'Anic
• Orșova
• Cimpuld
• Sovata
• Suceava
• Sibiu —I
• Sibiu -J• H

înscrieri I 
I.T.H.R. a

ADM
NUMERELE 

GEREA LOTC 
BRIE 1984. E: 
28 48 34 10 41 
n-a : 48 26 22

Fond total 
lei din care ' 
categoria I.

C1ȘTIGURIL1 
2 DIN 9 DECI 
gorla 1 : 1 vai



SU (Electromureș Tg. Mureș) - î
»

ft POPICE (perechi)

mare 
în 

titlul

e in po- 
campionl, 
«uitat de 
riuda fap- 
■a regăsit 
propria-i 

l-a supli- 
•0 
sare 
s,
lui arun- 
e să do- 
lopice. Și 
rat maes- 
alat pe 
îînd un 
se deplin 
i punctaj 
„Izolate* :
e valoare 
matori si 
fost evi-
Gh. Sil- 

lectromu-
1. d. (970—
2. I. Bice 
Baia Ma- 
>33, 3. M. 
nu (Glo- 
(897-902). 
x Con-

(C.F.R. 
-881). 5.

Al. Tudor — Gr. Marin (Olim
pia București) 1774 (862—912),
8. Șt. Deak — 
dustria sîrmei 
1759 (908—851).

Confruntările 
Încheiat cu o 
ză : arădencele 
tea, principala 
Melania Besenyi depășind pe
rechile favorite la capătul 
Întreceri de bună factură 
nică. Clasament final : 1. 
briela Pintea — Melania 
senyi (U.T. Arad) 862 
(444—418). 2. Dorina Stoica — 
Maria Zsizsik (C.S.M. Reșița) 
854 (430—424). 3. Ana Petrescu 
— Octavia Ciocîrlan (Gloria 
București) 848 (432—416). 4.
Ibolya Mathe — Silvia Berin- 
de (Voința Oradea) 844 (443— 
401). 5. Maria Todea — Elisa- 
beta Albert (Voința Tg. Mureș) 
840 (435—405). 6. Ana Szabo — 
Ildlko Szasz (Voința Tg. Mureș) 
830 (415—415).

Vineri au început întreceri
le individuale pentru desemna
rea celor doi 
1984, care vor fi 
bătă seara.

Em. Kiraly (In- 
Cîmpia Turzii)

feminine s-au 
plăcută surpri- 
Gabriela Fin- 

realizatoare, si

Traian

unei 
teh-
Ga- 
Be- 
p.d.

campioni pe 
cunoscuți sîm-

lOANIȚESCU

a patinoarul „23 August“

IMPIONATUL DE HOCHEI
N ATRACTIV DERBY:
UlJA DINAMO
ungă ab- 

tatrece- 
Capitalc-i, 
tfiș, pro- 

vlitoare 
irneu al 
serii va- 

Adică, 
irtantă a 
petițional 
reunește 

Jlipe de 
istră, in 
en titre" 
lasamen- 
1 și cu 
! îa^IUp- 
li^-urea 
rești.
i și mai 
revederii 
ureștean, 

iubitor 
ala com- 
vine pe 
artificial 
a accs-

W pro- 
^^Steaua 

care se 
i echipa ț
de afiș”, 
i vreme 
:at o e- 
lanul o- 
exprima

și prin 
nul tur, 
i Gheor- 

și 5—5 
iuc. Cu 
ste vor- 

— S.C. 
ultimii

ani, ci de o luptă în trei, ceea 
ce ridică mult cota de com
bativitate și de frumusețe a 
Întrecerii.

In partea a doua a clasa
mentului disputa nu este deloc 
mai lejeră, chiar dacă titlul de 
campioană nu este in joc. A- 
colo se luptă pentru evitarea 
retrogradării. Deocamdată,
Viitorul Gheorgheni a luat un 
start ceva mai bun (pe teren 
propriu...) și ciștigind ambele 
partide cu rivalele sale (Pro
gresul Miercurea Ciue și Du
nărea Galați) are o poziție mai 
avantajoasă in această dispută 
pentru evitarea ultimului loc 
al clasamentului.

Cum se vede, Întrecerea care 
va începe marți pe patinoarul 
„23 August* din Capitală are 
toate elementele să ne ofere 
partide de hochei de un bun 
nivel tehnic șl spectacular. O 
problemă mai veehe asupra 
căreia dorim să atragem aten
ția tuturor (antrenori, arbitri 
și jucători) este cea a disci
plinei. Hocheiul este un joc 
aspru, dar care trebuie să fie 
practicat corect, ta limitele re
gulamentului.

Turneul începe marți și con
tinuă pînă duminică, vineri 
fiind zi de pauză. Fiecare eta
pă are trei jocuri, la orele 12, 
15 și 17,30. înaintea acestui 
turneu, clasamentul 
torul :
1. Steaua
2. s.c. M. Ciue
3. Dlnamo Buc.
4. Vilt. Gheorgheni
5. Prog. M. Ciuc 
». Dunărea Galați

este urmă-
5
5
I
5
9
3

5 
3
3 
3
1
•

• 0
1
1
3
4
5

1 
1 
0
•

37-17
33-14
17-32 
ia-3i
13-35

10
1
1
4
3
•

’85
turism, 

e Bucu- 
cei care

nu s-au hotărît unde să-și 
petreacă Revelionul că la 
agențiile de turism se mai 
găsesc locuri in următoarele 
stațiuni si localități :

hotelurile „Meduza1*, „Steaua de mare"
38.12.1984—2.01.1985

lei 1365
lei 957

30.12.1984—2.01.1985 lei 1280
29.12.1984—2 01.1985 lei 1096

•I 30.12.1984—2.01.1985 lei 1153
29.12.1984—2.01.1985 lei 1530
29.12.1984—2.01.1985 lei 1437

i ■ i -■ " 29.12.1984—2.01.1985 lei 1555
L'.ritn',-'-;, tal- 29.111984—2.01.1985 lei 1502

romanilor"
29.12.1984—2.01.1985 lei 1438

lății la toate agențiile de turism ale

Azi, la Hunedoara, In restanța „16“-imilor „Cupei RomânieiI
| F. C. ARGEȘ - „POLI" TIMIȘOARA

I
I
I
I
I
I

Iubitorii sportului cu balonul 
rotund din Hunedoara au pri
vilegiul de a urmări azi, pe 
viu, ultima partidă oficială de 
fotbal a anului programată in 
orașul lor. Este vorba de intil
nirea divizionarelor „A“ F. C. 
Argeș — Politehnica Timișoara, 
restanță din „16“-imile „Cupei 
României". Scăpate (deocamda
tă) de grijile campionatului, in 
care cele două protagoniste 
sînt despărțite in clasament 
doar de un singur punct (pi- 
teștenii fiind recomandați și 
de un golaveraj mai bun), cele 
două echipe anunță o partidă

atractivă și deschisă oricărui 
rezultat.

Din tabăra timișoreană se 
anunță o certă indisponibilita
te 
Oradea, iar F.C. Argeș 
poate conta pe Badea — 
pendat pentru acumularea 
două cartonașe galbene — 
pe FI. Marin, accidentat.

Intilnirea va începe la ora 13 
(pentru a face loc eventuale
lor prelungiri sau executării 
loviturilor de Ia 11 m) și va 
fi arbitrată de o brigadă cra- 
ioveană : I. Velea — C. Bit- 
lan și M. Fiorea.

Vlătănescu, accidentat la 
iar F.C. Argeș nu 

sus- 
a 

Si

| RECUPERAT DIN ANONIMATUL DIVIZIEI „C“
II
I

I
I
I
I
I
I
I
I

DRAGOSTEA PENTRU FOTBAL 
NU SE STINGE NICIODATĂ../

ni se destăinuie, la retragere, Bazil Marian

Să însemne oare punctul cuce
rit duminică la Buzău și victoria 
de miercuri, de la Iași, reușită 
In fața mureșenilor, un început 
de revenire a ieșenilor ? Iată o 
întrebare al cărei răspuns nu 
poate fi dat după numai două 
jocuri, chiar dacă ele au înseni
nat trei puncte cucerite. Pentru 
că nu putem uita celelalte 
partide susținute In 
toamnă de Politehnica, 
dacă în unele dintre ele echipa 
lui Burdujan și Paveliuc a 
cîteva evoluții mai 
le-au contrazis pe 
fapt regula.

Ceea ce se 
cu siguranță 
pe un teren 
pe o ninsoare deasă uneori, Po
litehnica a jucat — în special li
nia mediană și atacul (defensiva 
și mai ales portarii au greșit 
decisiv), — cu 
ce a arătat in 
această toamnă, 
acest reviriment 
peții transferați 
al căror aport a fost demn 
consemnat. Scriind despre ei, ne 
întrebăm cum este posibil ca un 
jucător atft de înzestrat cum 
este, <1j pildă, tînărul Păuna, 
care în partida de miercuri nu 
numai că a marcat o dată, dar 
l-a și servit excelent pe Damas-

DIVIZIA

15 
această 

chiar

bune, 
celelalte,

avut 
care 

de

poate 
este 
destul

Insăspune 
că miercuri, 
de moale și

mult peste ceea 
mod obișnuit In 
Au contribuit la 
ieșean și proas- 
Filip și Păuna, 

de

chin la primul gol al acestuia, 
să se piardă în .marea- Diviziei 
„C“ 7 Șl desigur că, asemenea 
lui, mai sînt și alți jucători care 
așteaptl să fie descoperițl sau... 
re...descoperi ți (de fapt cazul lui 
Păuna).

Nu putem neglija, datorită a- 
portului său substanțial la reu
șita acestui meci, pe A.S.A. Tg. 
Mureș, o formație care in aceas
tă toamnă a avut o comportare 
peste cota cu care obișnuise lu
mea fotbalistică. Toți echipierii 
el — dintre care mai la fiecare 
meci se detașează „veteranul- 
Ispir, dar șl fundașul-extremă 
Szabo — pun acum umărul la 
joc. Și chiar dacă miercuri apă
rarea a clacat (pentru prima dată 
în acest campionat a primit 
atîtea goluri), A.S.A. trebuie evi
dențiată pentru fotbalul ofensiv 
etalat, pentru acuratețea jocu
lui, pentru posibilitățile de pro
gres care 1 se întrevăd.

Mircea TUDORAN

Zilele trecute, în lună de 
iarnă. Bazil Marian, nume de 
rezonanță în sportul cu balo
nul rotund din țara noastră, a 
spus adio activității fotbalistice. 
Pentru un om de fotbal, care 
48 de ani incheiați (18 ca ju
cător. 30 ca antrenor) a simțit, 
o dată cu primăvara, verdele 
crud al gazonului, se poate 
spune că este iarnă și... în 
sufletul lui. „Nu împlinisem 
16 ani, își deapănă Marian a- 
mintirile la solicitările noastre, 
cină am debutat intr-o echipă 
de Divizia „A". A fost un de
but cum se spune, cu dreptul, 
intrucit formația mea. Vic
toria Cluj, intrecea puternica 
echipă a Venusului cu 2—1 ! 
La Venus jucau toate numele 
mari, David, Albu, Sfera, Plo- 
eșteanu, Bodola, cu toții inter
naționali, iar la noi frații Co- 
ciuban. Nistor, Felecan. Szan- 
tay, Pall, Pop, Căpușan...

— Pe ce post ați început 
fotbalul ?

— Am fost toată viața numai 
inter dreapta ; incepînd cu So
da Ocna Mureș Si sfirșind cu 
Rapid, am îmbrăcat, tot timpul 
tricoul cu nr. 8. La echipa na
țională, de asemenea...

— Dintr-un spirit de conser
vatorism sau. așa. dintr-o pa
siune ?

— Mi-a plăcut, de la bun 
început, să vin spre poartă de 
la o oarecare distanță, dintr-o 
zonă a terenului unde marcajul 
adversarului nu era atit de se
ver și de unde puteai să-ți po
trivești mai In tihnă balonul—

— ...în vederea șutului care 
în interpretarea lui Bazil 
Marian, „bombă", nu glumă, a 
dat greș rareori.

— N-am fost tentat doar de

ÎNAINTEA
I’ ULTIMEI ETAPE A TURULUI
I
I
I
II
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

NU VOR JUCA LA ÎNCEPUTUL PRIMĂVERII

Așadai miine se va disputa în 
Divizia „B“ ultima etapă a tu
rului. înaintea acestei runde sînt 
cunoscute două campioane de 
toamnă : Dinamo Victoria Bucu
rești (seria a Il-a) și MU“ Cluj- 
Napoca (seria a III-a), care con
duc cu autoritate în seriile res
pective. In seria I se pare că 
Dunărea C.S.U. Galați, evoluînd 
pe propriul teren în compania 
unei echipe — Ceahlăul P. Neamț 
— care se afP în subsolul cla
samentului, își va putea menține 
avansul de două puncte pe care 
îl are față de Petrolul Ploiești, 
formație ce va juca, de aseme
nea, acasă cu FEPA ’74 * ’ *

Dar ce meciuri mai 
programul etapei cu nr. 
sigur că atrag atenția, 
deosebit, partidele de 
Gheorghe șl Deva, unde vor e- 
volua liderii seriilor a II-a, Dinamo 
Victoria București, șl a III-a, 
„U** Cluj-Napoca. Ambele gazde, 
I.M.A.S.A și Mureșul “ ' ’
sînt situate în mijlocul 
telor, fiind despărțite 
puncte de formațiile 
fierbinte, șl de aceea vor arunca 
în joc toate forțele pentru a ter
mina învingătoare.

• Eliminați de pe teren in 
meciul Corvlnul — F.C.M. Bra
șov. Mărginean șl Dublnclne 
(Corvlnul) au fost suspendați pe 
două, și, respectiv, o etapă, iar 
Spirea (F.C.M. Brașov) a fost 
suspendat o etapă.
• Meci aspru cu accidentări : 

Universitatea Cluj-Napoca — Ar
mătura Zalău. Partida s-a sol
dat și cu două eliminări de pe 
teren șl, evident, cu suspendările 
de rigoare : Dobrotă (Universi
tatea Cluj-Napoca) pe trei etape, 
iar Tașnadi (Armătura Zalău) pe 
două etape.
• Se pare că jucătorilor de la

C.S.M. Drobeta Tr. Severin șl 
Progresul Vulcan București nu 
le-eu fost de ajuns ciondănelile 
din timpul primei reprize, doi 
dintre ei Tullgâ (C.S.M.) șl Ma
rin (Progresul) schlmbîndu-șl 
clțlva pumni și tn timpul pauzei. 
El au fost suspendați pe două, 
și, respectiv, o etapă. Cum echi
pa C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
s-a făcut vinovată și de lipsuri 
In organizarea meciului. 1 a-a 
ridicat dreptul de a mal juca pe 
teren propriu o etapă.

Jack BERARHJ

Campionatul speranțelor

STEAUA-LIDER DE TOAMNA...

BIrlad. 
cuprinde 
17 7 De- 
in mod 
la Sf.

Exporări, 
clasamen- 
de puține 
din zona

Interesante se anunță șl par
tidele pe care le vor susține e- 
chlpele care ocupă locurile ce 
duc spre Divizia ,,C“, formații 
care doresc să mai recupereze 
din handicapul pe care-1 au și 
să se apropie de pozițiile ferite 
de emoții. Primele șanse le au, 
desigur, echipele care vor bene
ficia de avantajul terenului. Să 
le amintim : Partizanul Bacău — 
Chimia Fălticeni, Metalul Plopeni 
— Olimpia Rm. Sărat, Metalul 
Mangalia — Prahova C.S.U. Plo
iești — toate din seria I, r.C.M. 
U.T. Arad — Sticla Arieșul 
Turda, Ind. strmei C. Turzii — 
Avintul Reghin — ambele din se
ria a IH-a. In schimb, echilibrate 
șl deschise oricărui rezultat ni 
se par cîteva partide din seria a 
n-a : Minerul Motru — C.S. Tlr- 
govlște, Metalul București — Gaz 
metan Mediaș și Flacăra Auto- 
mecanlca Moreni — Mecanică 
fină Steaua București.

[IA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA TRA
DUCEM*
3 n » 
igerea a 
rș 11 72.
1 884.120 
eport la

1 LOTO
4. Cate- 
— auto

turism „DACIA 1300“ (70.00 lei) ; 
Cat. 2 : 3 variante 100% a 22.354 
lei șl 8 variante 25% a 5.589 lei ; 
Cat. 3 : 10 variante 100% a 3.650 
lei și 58 variante 25% a 912 lei ; 
Cat. 4 : 78,25 variante a 1.143 Iei; 
Cat. 5 : 300 a 200 lei ; Cat. c: 
2030 a 1OJ lei.

Report la categoria 1: 60.895 leL 
Autoturismul „DACIA 1300* a 

fost cîștlgat de Remus SoUngher 
din Nădlac — Arad.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 DECEM
BRIE 1984. Categoria 1 (ÎS rezul
tate) : 1 variantă 25% — autotu
rism „DACIA 1300* (70.000 lei) ; 
Categoria 2 : (12 rezultate) 4 va
riante 100% a 3.909 lei șl 128 va
riante 25% a 977 lei ; Categoria 
3 : (11 rezultate) 71 variante 100% 
a 478 Iei șl 1.678 variante 25% a 
120 lei.

Report la categoria 1 : 23.010 lei.

,.<lcși mai arc dejucat restanța de miinc cu Universitatea
Deși mai are de susținut un 

meci, cel de miine, cu Universi
tatea Craiova. Steaua este lider 
de toamnă al speranțelor. 
Miercuri, in ultima etapă a tu
rului, elevii antrenorului Radu 
Trol au pierdut al treilea meci 
al turului, la Bacău (0—1), dar 
și F.C. Argeș a fost Învinsă la 
Petroșani (2—3). Așa că, iată, 
după o lungă perioadă de timp, 
una dintre echipele pepinierei 
din Ghencea se află ta postură 
de lider, „copiind* — dacă se 
poate spure așa —, ta sezonul 
care se încheie ,n aceste zile, 
comportarea foarte bună a... so- 
rei ei mai mari, divizionara „A*, 
echipa lui Stoica și Lăcătuș, Șl 
„copia" este cit se poate de fi
delă : număr mare de victorii, 
multe goluri marcate, puține go
luri primite. Steaua mal are de 
susținut un meci greu, deoarece 
miine va intllni echipa ciștigă- 
toare a ediției trecute. Ea va ră- 
mine insă lider, indiferent de re
zultat, deoarece sre un golave
raj net superior față de F.C. Ar
geș, echipa mereu ttaărului șl 
harnicului antrenor plteștean 
Leonte Ianovschi. Formației ar- 
geșene nu-i rămîne decît să se 
pregătească atent și să aștepte 
cu Înfrigurare chiar prima eta
pă a returului, etnd va primi a- 
casă tocmai pe Steaua 1

In plutonul fruntașelor se mai 
află Gloria-Luceafărul, Dlnamo 
(cu două victorii la scor in ulti
mele două etape, 5—1 șl 4—0) și

S.C. Bacău (revenire după o... 
absență de doi ani).

Șovăielnică evoluția campioanei 
de anul trecut, Universitatea, șl 
decepționante „traseele* trio-ului 
Rapid — F.C. Bihor — F.C. Bala 
Mare, care în campionatul pre
cedent s-au aflat mereu In dis
puta pentru un loc fruntaș. Asu
pra acestei întreceri — In ce mă
sură își atinge ea scopul propus 
— vom mai avea însă prilejul să 
revenim. (L. D.)

șutul la poartă. Ca inter 
vremuri, mai trebuia să pui 
tn valoare îndeosebi aripa de 
pe partea ta. Cu o deschidere 
sau cu o pasă de gol. Și eu o 
făceam deseori, indiferent cum 
se chema extrema de lingă 
mine

— Vorbeați de marcaj. Trăind 
epoci diferite în evoluția fot
balului, antrenorul Marian l-a 
fost, in vreun fel, tributar ju
cătorului de tip... Marian, tra- 
tîndu-1 pe acesta din urmă 
îngăduință ?

— Am fost 
Varga, Dobrin 
ei, pricepuți ___ ....
orchestră". Dacă le-as fi pres
cris in teren același regim cu 
al coechipierilor lor, ar fi în
semnat să le țtirbesc din ta
lentul lor ieșit din comun, din 
personalitatea cu care au 
înzestrați. Aș fi lipsit, in 
mă instanță, „tribunele" 
spectacolul fotbalistic la 
au tot dreptul să aspire.

— Apropo de spectacol. Bazil 
Marian, care a deschis ochii 
în fotbal în plină epocă a 
„Wunderteamului", la rindul 
lui și el un furnizor de spec
tacol, a mai putut gusta din 
plin fotbalul actual, de strin
gentă... competitivitate ?

— Cine nu înțelege fotbalul 
in evoluția lui nu poate să-l 
aprecieze la justa-i valoare. Cu 
mai bine de 40 de ani in urmă, 
m-a fermecat, intr-adevăr, 
„Wunderteamul", acum, iată, 
tint sensibil la dinamica nouă 
a jocului. Cu alte cuvinte, Im» 
place enorm să-l văd pe un 
Cămătaru solvind din fața pro- 
prie-i porți, după cum aplaud, 
in egală măsură, un gol înscris 
de Rednic. Nu încape vorbi, 
fotbalul a evoluat mult fi, 
o dată cu el. gustul aceluia 
care-l privește.

— Ce sentimente îl încearcă 
pe Bazil Marian la despărțirea 
definitivă de fotbal ?

— Definitivă ? De ce 2 Pen
tru cel care i-a dăruit aproape 
o 
de 
se

antrenorul 
și alții 
„dirijori

CU

lui 
ca 
de

fost 
ulti- 

de 
care

jumătate de secol, o viață 
om, dragostea, pasiunea nu 
sting niciodată...

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTIRI • ȘTIRI

Cîștigul de categoria 1 25% (au
toturism „DACIA 1300“) a fost 
realizat de Mihai Pușcașu din 
Constanța care obține șl o sultă i 
de alte premii.
• NUMAI ASTAZI vă mai pu

teți procura bilete cu numerele 
preferate la tragerea MULTIPLA 
LOTO de duminică 16 decembrie 
1984, care se va desfășura după 
noua formulă tehnică aplicată ta 
luna octombrie a.c. Tragerea va 
avea loc in sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. 
Stalcoviei nr. 42, cu Începere de 
la ora 16.

1. Steaua 14 12 1 1 35- 9 25
2. F.C. Argeș 17 12 1 4 27-10 25
3. Gloria-Luc. 15 19 3 3 30-10 23
4. Dlnamo 17 a 5 4 28-12 21
5. S.C. Bacău 17 9 3 5 23-12 21
«. Sportul stud. 17 7 5 5 24-14 19
7. „Poli- Timiș. 17 9 2 7 18-21 18
8. F. C. Olt 17 7 3 7 17-21 17
9. Universitatea 15 1 4 1 21-13 18

19. Corvlnul 1< 7 2 7 18-18 14
». F.C.M. Bv. 14 1 2 4 21-24 14
12. A.S.A. 17 4 7 4 18-17 15
13. Rapid 17 5 4 a 12-19 14
14. Chimia 17 5 4 8 14-24 14
15. F.C. Bihor 17 5 3 a 34-31 13
14. Jiul H 5 1 11 17-39 11
17. Polit. Iași 17 3 2 12 10-43 8
19. F.C. Baia M. rr 2 3 12 13-22 7

• TRAGEREA LA SORTI A 
OPTIMILOR „CUPEI ROMÂ
NIEI*. Luni, 17 decembrie (ora 
12), la sediul F.R.F., in prezența 
delegațiior echipelor calificate, 
va avea loc tragerea la sorți a 
optimilor „Cupei României*.
• A 25-a EDIȚIE A „CUPEI 

TIPOGRAFILOR*. De curind 
s-au Încheiat jocurile celei de a 
25-a ediții a „Cupei Tipografilor*, 
competiție desfășurată In cadrul 
„Daciadei-, organizată de A.S. 
Combinatul Poligrafia „Casa 
Scinteli". Trofeul a revenit echi
pei secției Gazete, care a Între
cut. in ordine, formațiile secții
lor Zlncografie (cu S—0), Offset! 
(cu 4—0) șl Mecanică (cu 4—3). 
(N. Tokacek — coresp.).

IA ULTIMA TRAGERE MULTIPLA LOTO DIN ACEST AN
aveți posibilitatea de a obți
ne cîștiguri importante In :
• AUTOTURISME „DACIA 

1300* (la ambele faze ale 
tragerii)
• MARI SUME DE BANI
• EXCURSII IN R.S. CE

HOSLOVACA.
Se efectuează 8 extrageri 

in două faze, cu un total de 
72 numere.

Variantele de 25 lei pot 
obține cîștiguri cumulate la 
ambele faze.

ASTAZI - ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE BANI.AUTOTURiSMLEXCURSII T



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE SUtDIA-S.U.A., 0 FINALĂ INEDITĂ ÎN „CUPA DAVIS'*
• România - Elveția
BERLIN, 14 (Agerpres). — 

Selecționata masculină de hand
bal a României a obținut cea 
de-a treia victorie consecutivă 
în turneul internațional de la 
Schwerin (R.D. Germană), ciș- 
țigind cu scorul de 23—17 
(12—8) meciul disputat în com
pania reprezentativei Elveției. 
Cei mai buni jucători ai echi
pei române au fost Stingă și 
Flangea, care au înscris cite 
șapte goluri.

în alte două partide, echipa 
R.D. Germane a întrecut la li
mită, cu 18—17 (7—9), formația 
Poloniei, iar reprezentativa 
Cehoslovaciei a dispus cu 25—19 
(12—11) de selecționata de ti
neret a R.D. Germane.

23-17 la handbal
în clasament conduce echipa 

României cu 6 puncte, urmată 
de formațiile R.D. Germane — 8 
puncte, Poloniei, Cehoslovaciei și 
Elveției — cu cite 2 puncte.

VARȘOVIA, 14 (Agerpres). — 
în cadrul competiției interna
ționale feminine de- handbal 
„Cupa Sileziei** care se desfă
șoară în orașul polonez Chorzow. 
selecționata României a învins 
cu scorul de 26—22 (11—11) e- 
chipa Olandei.

Alte rezultate : Polonia —
Cehoslovacia 22—19 (10—11) ; 
Selecționata orașului Moscova— 
Polonia (tineret) 27—19 (12—8).

PARIS, 14 (Agerpres). — La 
Bordeaux, în prezența a peste 

2 000 de spectatori, s-a desfășu
rat o partidă demonstrativă de 
tenis între cunoscuții jucători 
Ilie Năstase și Yannick Noah. 
Campionul francez a obținut 
victoria cu 7—6, 6—2.

ATENA. în organizarea fe
derației elene de șah, a început 
disputarea unui turneu inter
național feminin, cu 10 șahiste 
invitate, participante la recent 
încheiata Olimpiadă de la Sa
lonic. După cinci runde, con
duce mare maestri româncă 
Elisabeta Polihronîade-Rusu, 
care a acumulat 4 puncte. Ur
mează în clasament : De Armas 
(Cuba) 3,5 p (1), Thorsteindottir 
(Islanda) 3 p (1). Dragasevici 
(Iugoslavia) 2‘A p (1).

Finala ediției din acest an 
a faimoasei competiții tenisis- 
tice „Cupa Davis“, programată 
de miine si pînă marți, tn 
marea sală „Scandinavium* din 
Goteborg, opune pentru prima 
oară formațiile Suediei și 
S.U.A, La această partidă vor 
fi prezente cîteva dintre marile 
vedete mondiale ale tenisului, 
ceea ce presupune. încă înain
tea primelor schimburi de 
mingi, dispute aprige, echili
brate și de un ridicat nivel 
calitativ. în fond, se vor în
trece John McEnroe și Jimmy 
Connors, adică jucătorii cotați 
a fi nr. 1 și 2 în clasamentul 
A.T.P„ de o parte, Mats Wl- 
lander, Henrik Sundstrom sau 
Anders Jarryd (locurile 4, 6 și 
respectiv 7 în același clasa
ment), de cealaltă parte.

Finala are loc pe un teren

de zgură, deoarece organizate^ 
ril suedezi apreciază că un 
asemenea teren, evident mult 
mal lent decît unul din asfalt 
sau cu o suprafață sintetică; 
poate însemna un avantaj pen-; 
tru propria echipă, în fata 
unei formații avind Inițial un 
plus de viteză, mal ales pe un 
teren rapid. Dar, la fel au fă
cut și francezii in 1982. la 
Grenoble, și victoria tot nn 
le-a surîs 1 Oricum, pentru că 
am făcut o referire la finala 
Franța — S.U.A., trebuie ară
tat că valoarea de ansamblu a 
echipei scandinave, în compa
rație cu cea a Franței, este cu 
totul alta și că, existînd un 
sensibil echilibru de forțe în-: 
tre cele două finaliste ale anu
lui 1984. se presupune că jocul 
va fl deschis oricărui rezultat.

ÎNTRECERILE TINERILOR ÎNOTĂTORI
CUrmare din vag. 1)

tind și cîștigînd „suta* la flu
ture în 1::04,48-

Un rezultat promițător a în
registrat ambițioasa băimărean- 
că Stela Pura, intr-o intere
santă dispută cu colega ei U- 
gia Cozma și cu constănțeanca 
Marcela Țuca, pe 400 m 11- 

• ber: 4:29,55 cronometraj pentru 
Stela, record național pentru 
fete de 13 ani, după ce înre
gistrase dimineață, în serie, 
cea mai bună performanță an
terioară — 4:30,89. Cu un nou 
record (băieți 14 ani) a înche
iat proba de 200 m mixt plo
ieșteanul Mădălin Iliescu — 
2:16,14. Dintre celelalte curse

„CUPA AMERICII“ 
LA GIMNASTICĂ

NEW YORK. Tradiționala 
competiție a gimnasticii inter
naționale, „American Cup“ (n n. 
„Cupa Americii“) se va des
fășura anul viitor. în zilele de 
2 șl 3 martie în Sala sportu
rilor din orașul Indianapolis, 
capitala statului Indiana.

Organizatorii au făcut cunos
cut că vor invita sportivi din 
16 țări. între care R. P. Chi
neză. Japonia. România și 
Uniunea Sovietică.

(ELE MAI DINE EMISIUNI
SPORTIVE DE TELEVIZIUNE

LAUSANNE (Agerpres). — 
Marele Premiul „Inelul de 
aur“. care recompensează o 
dată la doi ani cele mai bune 
emisiuni sportive de televiziu
ne. în urma votului unui juriu 
internațional, a fost decernat 
reportajului ..De ce Paris— 
Roubaix ?“. realizat de televi
ziunea franceză, avind ca su
biect celebra cursă cicliști, și 
documentarului „Privește-mă 
acum**, peliculă ‘a televiziunii 
americane despre o sală de 
box. Filmul televiziunii sovie
tice „înălțimea Tamarei Bîko- 
va“ a primit două mențiuni 
speciale. 
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CALEIDOSCOP Eroi uitați — ai Olimpiadelor
Pentru ediția de astăzi a „caleidoscopu

lui" ne-am propus să vă prezentăm pe 
ctțlva dintre eroii (în majoritatea for de 
mult uitați), al trecutelor Olimpiade.
• In 1912, la Jocurile Olimpice de la 

Stockholm, sprinterul american Ralph 
Craig a ciștigat medaliile de aur in cursele 
de IM m (10,8 s) șl 200 m (21,7 s). Succesul 
sta la „sută*, în mod special, a stlrnit 
multe comentarii din cauza unul anume 
incident. Pentru finală, cu excepția unui 
modest sprinter sud-african, s-au calificat 
numai alergători americani, așa că. în mod 
firesc, titlul trebuia să revină unuia dintre 
el, poate lui Donald F, Lippincott, care 
stabilise In serii primul record mondial 
oficial cu 10,6, ori poate că negrului 
H. p. Drew, care se arătase ca principal 
favorit. La start, Insă, Drew a fost ab
sent l.„ De ce credeți 7 Pentru a facilita 
Victoria unui alergător alb, oficialii echipei 
americane l-au încuiat, pur șl simplu, pe 
Drew într-un vestiar, de unde l-au dat 
drumul după ce Craig ctștigase proba...

la 1948, ia J.O. de la Londra, In virată 
de 59 de ani, Craig a fost din nou compe
titor olimpia de această dată la yachting. 
Cu yachtul „Rhythm" s-a clasat Insă al 
11-lea, 1a clasa „Dragon*.
• Printre competitorii înscriși la mara

tonul olimpic din 1904, de la Saint Louis, 
s-a aflat șl un cubanez, Felix Carvajal, un 
rezistent factor poștal din Havana, oare 
n-evea Insă prea multe cunoștințe din do-

meniul sportului. Auzise de acest maraton 
șl dorea să concureze șl el. Venise Îmbră
cat in „costum de stradă* (pantaloni lungi, 
cămașă cu mlneci lungi, pălărie cu boruri 
largi). „Echipamentul" l-a amuzat pe spec
tatori, dar l-a contrariat pe arbitri, toți 
ceilalți competitori avind un echipament 
de sport corespunzător. Era Insă vorba 
doar de necunoaștere șl de nimic altceva. 
Plnă la urmă, foloslndu-se de niște foar
fecă, Carvajal șl-a ,.scurtat" pantalonii șl 
șl-a tăiat minerite cămășii, Iar pălăria a 
aruncat-o rit colo. A luat startul șl a 
terminat cursa (care măsura atunci 40 km) 
pe locul patru ; ceea ce, să recunoaștem 
nu-i chiar un fapt oarecare.

• Un exemplu de longevitate sportivă 
este cei oferit de canotorul australian 
Mervyn T. Wood. In 1948, la Londra, el a 
fost campion olimpic în proba de schit 
simplu, pe care a ctștlgat-o dar G:24,4) tn 
fața uruguayanului Rlsso (7:38,2) șl a Ita
lianului Catasta (7:51,4). După patru ani, 
la Helsinki. Wood a obținut medalia de 
argint, fiind învins de sovieticul Iuri Clu- 
kalov, dar cilastndu-se înaintea polonezului 
Teodor Kocerka, tntr-o finală destul de 
strtnsă : 8:12,8—8:14,5—8:10.4. După Încă pa
tru ani. la Jocurile care au avut loo în 
Australia sa natală. Wood se afla tn pra
gul a 46 de ani. A fost totuși selecționat, 
dar in proba de „double sculls* și împre
ună cu Murray Riley au cucerit bronzul.

„Cea mol mare victorie a cuiva este 
de a se Învinge pe sine 1*
Pedro Calderon de la Barca (1600-1681), 

dramaturg spaniol

• tn 1928, la J.O. de la Amsterdam, fin
landezul Kaarlo Mălclnen a devenit cam
pion olimpic la categoria „cocoș” tn Între
cerile luptătorilor de la libere, dasindu-se 
înaintea belgianului Edmond Spapen șl a 
canadianului James Trifunov. După 28 de 
ani, numele de Măklnen a putut fi IntHnlt 
din nou pe lista campionilor olimpici. In
tr-adevăr, la competiția de „greco-romane*, 
de la Melbourne, un alt Măklnen a deve
nit campion. Era vorba de Rauno, fiul Iul 
Kaarto, riștigător la categoria pană, înain
tea unor puternici luptători ca ungurul 
Imre Polyak șl sovieticul Roman Dzneladze.

• In anul 1932, „Olimpiada albă* s-a
desfășurat la Lake Placid și tot acolo *1 
tn 1980. O curiozitate, de flecare dată în
trecerile patinatorilor au fost cucerite nu
mai de americani. în 1932 t 500 m — John 
Amos Shea 43,4, 1500 m — Shea 2:57.5
5000 m — Irving Jăfee 9:40.8 și 10 000 m 
— Jafee 19:13,8. După 48 de ani, toate tit
lurile au fost cucerite însă de un singur 
patinator, Eric Helden : 38,03 — 1:15,18
(1000 m) — 1:53,44 — 7:02,29 — 14:28,13.

Romeo VILARA

disputate, mențiuni pentru plo
ieșteanul Dragoș Dăcescn — 
2:16,10 la 200 m liber, record 
al categoriei 11 ani (ciștigăto- 
rul categoriei superioare) și 
pentru impetuozitatea talenta
tei băimărence de 12 ani An
dreea Szigyarto, triplă câștigă
toare în ziua inaugurală a 
„Criteriului speranțelor clim- 
pice“: 200 m liber in 2:17,52, 
100 m fluture în 1:11,18 și 100 
m spate în 1:10,10.

Rezultate tehnice „Cupa Car- 
pați* : 400 m liber (b) 1. Dan 
Panga (C.S.M.S. Baia Mare) 
4:20,98 ; 2. I. Przemyslaw (Polo
nia) 4:23,38 ; 3. Ad. Pop
(C.S.M.S.) 4:25,80 ; 400 m liber
(f) 1. Stela Pura (C.S.M.S.)
4:29,55; 2. Llgia Cozma (C.S.M.S.) 
4:31,34 : 3. Marcela Tuca (C.S.ș. 
Constanța-Centrul olimpic Baia 
Mare) 4:35.40 ; 100 m bras (b) 1. 
Bialozyz Przemyslaw (Polonia) 
1:14,40 ; 2. C. Catarig (C.S.Ș. A- 
rad) 1:15,81 ; 3. A. Pietea (C.S.S. 
Galați) 1:19,15 ; 100 m bras (f) 
1. Tamara Costache (C.S.Ș. 
Ploiești) 1:18,04; 2. Mariana Ml- 
clea (Dinamo București) 1:18,19-; 
3. Viorica Marin (C.S.Ș. Ploiești) 
1:19,44 ; 100 m spate (b) 1. Laszlo 
Bay (Crișul Oradea — C.O. Bala 
Mare) 1:04,50 ; 2. D. Bălașa
(C.S.Ș. Ploiești) 1:06,41 ; S. R. 
Szukala (Polonia) 1:06,80 ; 100 m 
spate (f) 1. Silvia Krumholz 
(S.C. Magdeburg) 1:07,24 ; 2. A- 
driana Șerban (C.I. Brașov — 
C.O. Bala Mare) 1:09,47 ; 3. Iu- 
liana Popescu (C.S.ș. Ploiești) 
1:10.54 ; 100 m fluture (b) 1.
Mădălin Iliescu (C.S.Ș, Ploiești) 
1:01,99 ; 2. U. Scholz (S.C. Mag
deburg) 1:05,41 ; 3. G. Wlodzl-
mirez (Polonia) 1:05,89 : 100 m 
fluture (f) 1. Iulia Mateescu
(C.S.Ș. Ploiești) 1:04,48 ; 2. N. 
Grim (S.C. Magdeburg) 1 :05,98 ; 
3. S. Ritti (C.S.M.S.) 1:07,97 : 200 
m mixt (b) 1. Mădălin Iliescu 
2:16,14 : 2. L. Bay 2:17.53 ; 3. F. 
Bugaiskv (S.C. Magdeburg) 
2:22.55 : 200 m mixt (f) 1. Silvia 
Krumholz 2:28.23 ; 2. Luminița 
Dobrescu (C.S.Ș. Reșița) 2:29,46: 
3. Adriana Șerban 2:30.60.

COMPETIȚII EUROPENE DE BASCHET
Rezultate din competițiile eu

ropene de baschet : „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI- (tur
neul final) : Granarolo Bologna
— Cibona Zagreb 81—72 (12—35), 
Banco Roma — ȚSKA Moscova 
74—71 (47—35), Maccabl Tel Avlv
— Real Madrid 101—97. După 
două etape conduce cu 4 p 
Maccabl, cite 3 puncte avind 
ȚSKA, Banco Roma- Cibona șl 
Bologna, iar 2 p Real Madrid.

PROGRAMUL SFERTURILOR DE ANALA IN CUPELE EUROPENE
Ieri, la Ziirlch, au fost efectuate tragerile la sorți ale meciurilor 

din sferturile de finală In cupele europene. Intîlnlrile slnt progra
mate anul viitor, la 5 șl 20 martie. Iată programul complet al jo
curilor.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI- : Austria Viena — F.C. Liver
pool, Juventus Torino — Sparta Praga, Girondina de Bordeaux — 
Dnlepr Dnepropetrovsk, I.F.K. Găteborg — Panathinaikos Atena.

„CUPA CUPELOR* : F.C. Everton — Fortuna Sittard (Olanda), 
F.C. Larissa (Grecia) — Dinamo Moscova, Bayern Mdnchen — A.s. 
Roma, Dynamo Drcsda — Rapid Viena.

„CUPA U.E.F.A." : Manchester United — Videoton Szekesfehervar, 
Zeleznleear Sarajevo — Dinamo Minsk, Interaaziouale Milano — F.C. 
K&ln, Tottenham Hotspur — Real Madrid.

★★

CEA MAI GREA 
INFRINGERE SUFERITA DE 

ANDERLECHT

înainte de meciul cu Real Ma
drid, specialiștii afirmau că S.C. 
Anderlecbt este la ora actuală 
cea mai bună formație de pe 
continent. Intr-adevăr, victoriile 
la scor realizate tn campionatul 
Belgiei șl in actuala ediție a 
„Cupei U.E.F.A." o recomandau 
ca una dintre marile formații de 
pe continent. In meciul de la 
Bruxelles cu Real Madrid, In 
„Cupa U.E.F.A.-, belgienii au 
ciștigat cu un scor dar : 3—8. 
Teoretic, calificarea lor era ca 
și asigurată ! Dar a venit re
turul de la Madrid... Înainte de 
med, Amancio era optimist șl 
spunea că echipa antrenată de 
el. Real, este tn formă, că poate 
răsturna rezultatul șl să obțină, 
deci, calificarea. El a avut

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
MADONNA DI CAMPIGLIO. 

Norvegianca Brit Pettersen a 
ciștigat cursa de 5 km, prima 
probă din cadrul „Cupei mon
diale" 1984/85. Ea a fost cro
nometrată în 15:47,50 fiind ur
mată de schioarele sovietice 
Antonina Ordina (15:49,40) și 
Lidia Vasincenko (15:52,80).

COLORADO SPRINGS. în

„CUPA KORACI* (sferturi de 
finală) : grupa „B- — turul doi: 
Stroitd Kiev — Stade Franqais 
100—84, Fenerbahce Istanbul — 
Olimpia Milano 88—108 ; grupa 
,,D“ : Aris Salonic — SCM Le 
Mans 103—90.

Femei : „CUPA LILIANA RON- 
CHETTI* (sferturi de finală) : 
grupa „C* : ȚSKA Moscova — 
Minlor Pernlk 92—15 ; grupa „D“: 
Sparta Praga — Avellino 81—«.

a
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dreptate : Real Madrid a câști
gat cu 6—1. A fost cea mal grea 
Lafrtngere suferită de belgieni In 
cele 137 partide susținute de el 
In cupele europene I

PENTRU UN ACT NECUGETAT 
- 3 LUNI ÎNCHISOARE I

După cum am relatat, în me
dul rejucat la Manchester, din
tre ecnipde Celtic Glasgow șl 
Rapid Viena, din „Cupa cupe
lor* (ciștigat, surprinzător, de 
vienezi cu scorul de l—0) s-au 
produs noi Incidente. Poliția en
gleză a procedat Insă prompt, 
arestînd doi huligani. La fel de 
operativ a fost și tribunalul din 
Manchester : John Tobin (31 de 
ani), care după med l-a lovit 
eu brutalitate pe portarul aus
triac Herbert Feurer, a fost con
damnat la închisoare pe., o peri
oadă de 3 luni. Celălalt huligan

proba de dans a campionatului 
mondial de patinaj artistic pen
tru juniori o frumoasă evo
luție au avut sportivii sovietici 
Elena Krikanova — Evgheni 
Platov și Zvetlana Lîaplna — 
Gheorgh Sur care s-au clasat 
pe primele locuri cu 2,0 p și, 
respectiv, 4,6 p. Celelalte lo
curi fruntașe au revenit fran
cezilor Doriana Bontemps — 
Charles Paliard (5,6 p) și a- 
mericanilor Jodie Balogh — 
Jerod Swallow (8,0 p). Pere
chea Krikanova — Platov a 
ciștigat titlul mondial și anul 
trecut. în proba individuală 
feminină, după executarea „pro
gramului scurt*, continuă să 
conducă Jana Sjodin (S.U.A.), 
urmată de Susanne Becher 
(R.F. Germania) și Tatiana 
Andreeva (U.R.S.S.).

OSLO. Meci de hochei ami
cal : Finlanda — Suedia 6—1 
(3—0, 3—0, 0—1). 
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scoțian, Hugh Honeyman, care 
l-a izbit violent pe autorul go
lului, Pacult, este încă sub stare 
de arest și sentința va fi pro-, 
nunțată la 5 Ianuarie 1985.

După cum anunță agenția 
„France Presse* echipa CelUo 
este pasibilă de sancțiuni aspre 
din partea U.E.F.A., lndusiv edr 
minarea formației scoțiene dl» 
cupele europene, șl asta dla 
cauza unor spectatori turbulențl 
șl vlolențl, care, prin actele log 
nesăbuite, nu tac dectt rău clu
bului pe oare-l._ sprijină I

ȘTIRI, REZULTATE
• Au fost stabilite, prin tra

gere 1a sorți, meciurile din car 
drul optimilor de finală ale pre
liminariilor C.M. din zona Afrir 
dl: Zambia — Camerun, Maroa 
— Malawi, Angola — Algeria, 
Kenya — Nigeria, Egipt — Ma
dagascar, Guineea — Tunisia, 
Sudan — Libia șl Coasta de Fil
deș — Ghana.
• In primul med din scmifiu 

nala „Cupei Asiei : Arabia Sau- 
dită — Iran 1—1, după prelun
giri. Iranienii au condus pină tn 
mln. 38 I Au marcat Bayanl 
imia. 42) pentru Iran, respectiv 
Mohamed (mln. 88). tn urma lo
viturilor de la 11 m, Arabia Sau
dita a ciștigat cu 5—4 și s-a ca
lificat pentru finală, în care va 
tnttmi pe dșttgătoarea dintre 
R. P. Chineză și Kuwait,
• Incepind de anul vUtoe, 

noul antrenor al reprezentativei 
Austriei va fi iugoslavul Branka 
Elsner (55 de ani), In prezent 
profesor de educație fizică la 
Ljubljana, care 11 va Înlocui tn 
această funcție pe Erich Hoff, 
demisionat in urmă cu două 
săptămlnl. Elsner a mal activa* 
In două rlndurl la echipa aus
triacă Wacker Innsbruck.
• In „Cupa ligii engleze* t 

Q. P. Rangers — Southampton
4—0 ; In „Cupa Angliei* turul n 
(med rejucat) : Hereford — 
Plymouth 2—0.

TELEX • TELEX
BASCHET • In turneul de la 

Berlin : Pogon Szczecin — SASK 
Eberwalde (R.D.G.) 104—98 (52—
56), Hlmlk Vldln — Videoton 
Szekesfehervar 80—79 (40—25).

BOX • Marvin Johnson (S.U.A.) 
a dispus de compatriotul său Ed
die Collins prin ab. rep. a Il-a, 
la Atlantic City, Intr-un meci tn 
limitele categoriei semigrea.

HOCHEI PE GAZON • „Tro
feul campionilor", care se dispu
tă In aceste zile la Karachi, a 
oferit tn cea de a V-a etapă o 
surpriză. Echipa campioană mon
dială șl olimpică, cea a Pakista
nului, a fost ținută „în șah* de 
reprezentativa Olandei (locul IV 
la J.O.) : 2—2 (2—1). In alt med: 
Australia — Noua Zeelandă 2—9 
(2—0). In clasament conduc, ne
învinse, Australia 7 p șl Pakis
tanul (un joc mal puțin) cu 5 p.

ȘAH • După trei runde tn 
turneul Internațional de la Tito
grad continuă să conducă ma
rele maestru Iugoslav Velimlro- 
vlcl cu 3 p, urmat de Tal șt 
Korcinoi cu cite 2 p. In ultima 
rundă : Velimlrovici — Cebalo
1— 0, Marianovlcl — Djurlcl 1—0, 
Talmanov — Korcinoi 0,5—0,5, 
Ivanovlcl — Tal 0,5—0,5 șl Zapata 
— Kudrin 0,5—0,5.

TENIS • In cel de al III-lea 
tur al turneului de Ia Sydney: 
Kriek — Davies 6—1, 6—4, Scan- 
Ion — Caln 7—6, 4—6, 6—4, Fitz
gerald — Pfister 6—4, 7—5 • Re
zultate din cel de al doilea tur 
al turneului feminin de la Tokio: 
Kohde-Kllsch — Benjamin 1—6,
5—3, 0—2. Bonder — Huber 7—5,
5— 7, 6—4, Sukova — Smylle 6—7,
6— 1, 6—2, Manuela Maleeva — 
Phelp: 6—3, 3—6, 6—0. • In op
timile de finală ale „Cupel Sun
shine”, rezervată echipelor de 
juniori șl care se dispută la 
Plantation (S.U.A.) s-au Înregis
trat rezultatele : Argentina — 
R.F.G. 2—1, S.U.A. — Danemarca
2— 1, Cehoslovacia — Venezuela 
2—1, Italia — Japonia 2—1, 
U.R.S.S. — Brazilia 2—1, Iugosla
via — Belgia 2—1.

TENIS DE MASA • încă un 
rezultat din Super-llga europea
nă : polonia — Suedia 4—3. In 
clasament conduce Cehoslovacia 
cu 4 p, tsymată de R.F.G. șl Sue
dia cu cite 3 P-
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