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TODOR portul
Bulgar, 
de Stat 
Bulga-

de con-

Miercuri, dimineață, au 
continuat convorbirile oficiale in
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Republicii Populare 
ria.

în cadrul noii runde
vorbiri au fost examinate, in 
continuare, o serie de probleme 
legate de dezvoltarea și mai 

a colaborării și co- 
româno-bulgare 

economic, 
și in alte

comun.
*

Tovarășul Nicolae 
secretar general 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, au fost miercuri 
oaspeți ai județului Olt.

Vizita in județul Olt a oferit 
înaltului sol al poporului bul
gar prieten prilejul de a cu
noaște direct realități ale vie
ții economice și sociale din a- 
ceastă străveche vatră româ
nească, succesele obținute de 
oamenii muncii de aici în di
ferite domenii de activitate.

Festivitatea sosirii distinșilor 
oaspeți in Slatina a avut Ioc 
pe platoul din fața întreprin
derii de aluminiu.

Mii de oameni ai 
niți in intîmpinare 
tovarășilor Nicolae 
și Todor Jivkov o 
primire.

Primul obiectiv vizitat a fost 
întreprinderea de piese turna
te din aluminiu și pistoane 
auto.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov au 
vizitat in continuare întreprin
derea de utilaj alimentar.

Coloana oficială de mașini a 
străbătut apoi modernele arte
re străjuite de construcții noi 
ale municipiului. Pe întregul 
traseu, oamenii muncii au fă
cut celor doi conducători de 
partid și de stat o entuziastă 
manifestare 
țuire.

urale, satisfae- 
ca oaspeți de 
doi conducători 
stat.

puternică 
operării 
tărîm 
științific 
interes

pe
tehnico- 

domenii de

Ceaușescu, 
al Partidului

muncii ve- 
au făcut 
Ceaușescu 

emoționantă

de dragoste și pre-

*
Nicolae CeaușescuTovarășul _

și tovarășul Todor Jivkov, În
soțiți de oficialități române și 
bulgare, au făcut în continu
are o vizită la Scornicesti. ve
che așezare românească, atit 
de scumpă și de apropiată ini
milor noastre, de unde avea 
să se ridice omul, revoluționa
rul, conducătorul iubit al par
tidului și statului nostru, care 
reprezintă în conștiința țării 
un pilduitor exemplu de sluji
re. cu abnegație și nestrămu
tată credință comunistă, a par-
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A TOVARĂȘULUI
JIVKOV
tidului, patriei și poporului, a 
cauzei socialismului și păcii. 

In intimpinarea inalților oas
peți au ieșit toți locuitorii co
munei, cărora li s-au alăturat 
mii de oameni ai muncii din 
localitățile învecinate. Cei ve- 
niți în intîmpinare fluturau 
stegulcțe românești și bulgare, 
ovaționau îndelung, exprimind, 
prin aplauze și 
ția de a primi 
onoare pe cei 
de partid și de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Todor Jivkov au fost 
invitați apoi să viziteze una 
dintre cele mai noi unități e- 
eonomice a Șjcalității — Intre-. 
prinderea de piese și suban- 
samble auto.

In continuare, s-a vizitat o 
altă unitate de pe tinăra plat
formă industrială a Scorniceș- 
tiului — întreprinderea de con
fecții.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au vizitat apoi 
Muzeul comunei Scornicești, 
care înmănunchează dovezi 
materiale ale străvechii civili
zații de pe aceste meleaguri.

După vizita Ia muzeu, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășul Todor Jivkov, celelalte 
oficialități române și bulgare 
au parcurs principala arteră a 
Scorniceștiului, localitate in 
plină dezvoltare. Locuitorii 
Scorniceștiului au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Todor Jivkov o pri
mire emoționantă. Atmosfera 
sărbătorească era întregită de 
ansambluri artistice care au 
prezentat scurte programe de 
o deosebită 
de tineri 
sportive.

S-a făcut 
pas la casa părintească a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
mărturie a anilor copilăriei ce
lui mai iubit fiu al poporulni 
român, de numele căruia se 
leagă cea mai rodnică perioa
dă din istoria țării.

La ieșirea în cerdacul casei, 
cei doi conducători de partid 
și de stat au fost intimpinati 
de un grup de copii, îmbrăcat! 
in costume populare românești, 
care le-au adresat, acum, in 
prag de An Non, tradiționala 
urare a „Sorcovei".

La plecarea din 
locuitorii comunei 
caldă manifestare 
tovarășilor Nicolae 
și Todor 
îndelung 
continuă 
bulgare.

măiestrie. Grupuri 
executau exerciții

apoi un scurt po-

Scorni cești, 
au făcut o 
de simpatie 

Ceaușescu 
ovaționind 

dezvoltarea
Jivkov, 
pentru 
a prieteniei româno-

★
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 

miercuri, cu

Tovarășul 
și tovarășa 
s-au reintilnit, 
tovarășul Todor Jivkov în ca
drul unui dineu intim.

Cu acest prilej, a continuat 
schimbul de păreri în proble
me bilaterale, precum și cu 
privire la unele aspecte actu
ale ale vieții internaționale.

Bc mllnc, In sala sporturilor din CluJ-Napoca sucasi
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BALCANIADA
DE BASCHET A
SENIOARELOR

PROMITE
0 ÎNTRECERE

ATRACTIVA
Melania Lefter (a- 
runcind la cos). li
na dintre tinerele 
componente ale e- 
chipei României la 

Balcaniadă
Foto:
Aurel D. NEAGU

baschetUltima competiție de 
a anului, găzduită de țara noas
tră, este Campionatul Balcanic 
de senioare, care se va des
fășura vineri, simbătă și du
minică, in Sala sporturilor din 
CluJ-Napoca. La competiție vor 
lua parte reprezentativele Bul
gariei (Învingătoare ta 15 e- 
diții ale Balcaniadei), Iugosla
viei (cîștigătoare a 6 ediții), 
Greciei (debutantă la această 
competiție) și României, care 
se vor Întrece după următorul 
program : vineri, ora 17 : Gre
cia — Iugoslavia, ora 19,15 : 
România — Bulgaria ; simbătă, 
ora 17 : România — Grecia, ora 
18,45 : Iugoslavia — Bulgaria ; 
duminică, ora 14 : Bulgaria — 
Grecia, ora 11,45 : România — 
Iugoslavia.

Ținlnd seama de valoarea 
participantelor la această a 
22-a ediție a Campionatului 
balcanic (România — locul 2 
la Universiada din anul 1983, 
Bulgaria — locul 2 la Cam
pionatul european din 1983, 
iugoslavia — locul 4 la aceeași 
competiție), este de așteptat ca 
întrecerile să fie atractive, e- 
chilibrate, de bun nivel teh
nic. Dorim in special din par
tea baschetbalistelor românce 
o comportare cit mal bună, 
superioară celei avute la ulti
mele cinci ediții, cind s-a cla-

sat pe locul 3 (din tot atitea 
participante). Avind și spri
jinul entuziastului public clu
jean, echipa noastră națională 
are prilejul unei performanțe 
onorante, chiar dacă 11 sint 
adversare două reprezentative 
cotate cu performanțe superi
oare pe plan european.

In vederea turneului balca
nic, antrenorii Nicolae Martin 
și Gabriel Năstase au selecțio
nat următoarea echipă : Mag
dalena Pall, Ștefania Borș, 
Csllla Grădinaru, Paula Mi- 
săilă, Romela Cristea, Melania 
Lefter, Rodica Jugănaru, Lu
minița Măringuț, Roxana Ște
fan, Gabriela Kiss, Maia Zi- 
daru, Lucia Grecu, Florentina 
Nicola și Cornelia Stoichiță.

Clasamentul final al ediției 
de anul trecut (Vîrșeț, Iugosla
via) : L Iugoslavia, 2. Bulga
ria, 3. România.

Adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri in arganiiațiile sportive locale

0 AMPLĂ ACȚIUNE MENITĂ SĂ STIMULEZE 
DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

«n mișcarea sportivă se des
fășoară in aceste zile adunări
le și conferințele pentru dări 
de seamă și alegeri in asocia
țiile sportive, iar în ianuarie 
și februarie 1985 urmeazâ să 
aibă loc conferințele la nivelul 
cluburilor sportive, al comu
nelor, orașelor, municipiilor și 
județelor.

Această acțiune de amploare 
și cu semnificații deosebite 
pentru dezvoltarea în continu
are și ridicarea la un nivel 
superior a activității de edu
cație fizică și sport are loc 
in condițiile in care întregul 
nostru popor • muncește cu en
tuziasm și abnegație pentru 
înfăptuirea istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. Lupta pentru o nouă 
calitate, definitorie pentru ac
tivitatea tuturor sectoarelor 
vieții economico-sociale. trebu
ie să caracterizeze si domeniul 
mișcării sportive. De aceea. în 
colaborare cu ceilalți factori 
c strlbuții n mișcarea sportivă, 
a rile si conferințele de 
o ’ se mă «i alegeri se cu- 
V'ne să fie tolnojnir pregătite 
si efectua e cu maximum de

HARALAMBIE ALEXA
președintele 

Consiliului Național 
pentru Educație Fizică 

și Sport

răspundere pentru a se asigu
ra peste tot un puternic carac
ter de lucru, o analiză exigen
tă, in spirit critic și autocritic, 
a întregii activități sportive 
desfășurate de la precedentele 
alegeri pină în prezent. Și, 
totodată, să stabilească și să 
adopte planurile de dezvoltare 
a activității de educație fizică 
și sport pe perioada 1985—1990, 
obiectivele și sarcinile ce revin 
fiecărei asociații sportive, pre
cum și hotărîrile și măsurile 
optime in vederea îmbunătă
țirii muncii, Îndeplinirii inte
grale a obiectivelor și indica
torilor privind activitatea spor
tivă de masă, de performanță 
și economică pe anul în curs 
și pregătirea in cele mai bune 
condiții a activității pe anul 
următor și pe întregul cincinal.

Elementul stimulativ al aces
tor analize îl constituie pregă
tirea și prezentarea unor ma
teriale cu conținut corespunză
tor, axate pe problemele ma
jore în etapa actuală, pe cerin
țele și sarcinile specifice și 
sporite care decurg pentru fie
care organizație sportivă din 
documentele de partid și de 
stat, din orientările și indica
țiile secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, din documentele 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, din Programul de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport

In centrul dezbaterilor tre
buie să se situeze sarcinile și 
măsurile menite să ducă la o 
și mai puternică dezvoltare a 
educației fizice, sportului și 
turismului de masă, la îndepli
nirea obiectivului fundamental 
pus de partid in tata mișcării 
sportive — cuprinderea între
gului tineret a maselor largi 
de oameni ai muncii de la 
orașe șl sate Ia practicarea

(Continuare tn pag î—J)

ALE LUPTĂTORILOR
ROMÂNI

LA HELSINKI
In capitala Finlandei a avut 

loc un puternic turneu inter
național 
la care 
fruntași din 
slovacia, 
nia, U.R.S.S. 
țara noastră 
pe saltelele

de lupte greco-romane, 
au participat sportivi 

Bulgaria, Ceho- 
Germană, Româ- 
șl Finlanda. Din 
au fost prezenți 

de concurs 4 
luptători și toți au ajuns in 
finale. Campionul olimpic Va- 
sile Andrei (cat. 100 kg) șl 
Mihai Cișmaș (52 kg) au ter
minat învingători, cucerind 
primul loc, iar Ștefan Rusu 
(74 kg) și Ion Grigoraș (+100 
kg) s-au situat pe locul se
cund.

R.D.

la altimul meci

aJ sezonului fotbalistic

UNIV. CRAIOVA
CORVINUL 3-1 (1-0)

rezultat, cla- 
Diviziei „A“

In urma acestui 
samentul turului 
este următorul :

cronica par

1. STEAUA 17 12 4 1 40-10 28
2. Dinamo 17 10 7 0 31-14 27
3. Sportul stud. 17 10 4 3 41-15 24
4. „U*  Cralora 17 9 3 5 32-27 21
S. Gloria Buzâu 17 8 7 4 25-25 19
6. Corvi nul 17 8 1 8 30-22 17
7. F.C. Argeș 17 7 2 8 23-19 14
8. A.S.A Tfl. M. 17 5 4 4 15-17 14
9. Chimia Rm. V. 17 4 4 7 14-28 14

10. Rapid 17 5 5 7 19-19 15
11. F.C.M. Brașov 17 7 1 9 20-22 15
12. f. a Bihor 17 4 3 8 19-27 15
13. „Poli- Tim. 17 5 5 7 15-27 15
14. f. a Baia M. 17 5 3 9 15-22 13
15. „Poli- lași 17 3 7 7 20-33 13
18. Jiul 17 5 3 9 13-27 13
17. F. a OH 17 5 2 10 14-28 12
18. s. a Bacâu 17 4 3 10 14-24 11

tidei
(în pag. 2—3, 

de la Craiova).

Sfirșit de sezon competifional in echitafie

„LUNGA IARNA FIERBINTE"
A CĂLĂREȚILOR NOȘTRI

Stelistul Florin Stoica s-a numărat printre 
performerii actualului sezon, cucerind două 

tiluri de campion national 
Foto: V. ClRDEI — Sibiu

Pentru călăreții 
noștri a început 
-lunga iarnă fier
binte", sezonul 
competițional in- 
cheindu-se, deși 
echitația a deve
nit, in ultimii «ini. 
un sport în care 
aproape că nu mai 
există pauze. Așa
dar, pină la pri
măvară, antrenorii 
și sportivii trebuie 
să treacă la lucru 
intens pentru ea, 
la debutul in 1985, 
să se prezinte in 
plenitudinea forțe
lor. Aceasta cu a- 
tit mai mult cu 
cit cortina a că
zut peste o „sce
nă" în care „ac
torii" nu prea au 
primit aplauze.

Intr-adevăr, sub 
raport statistic,
rezultatele înregistrate au fost 
sub nivelul așteptărilor, cel 
mai bun exemplu oferindu-1 
Campionatele Balcanice, la care 
doar echipa de seniori a reu
șit să cîștige, in celelalte probe 
de obstacole locurile ocupate 
fiind mult sub nivelul posibi
lităților. Dacă adăugăm că nici 
la celelalte concursuri nu prea 
s-au înregistrat prezențe pe 
podium, avem un tablou mai 
complet al non-reușitelor Iui 
1984. Dar, sînt acestea doar 
consecința lucrului, să-i zicem, 
sub cerințe la loturile națio
nale ? După opinia noastră — 
și nu numai a noastră —■, ele

sint urmarea unei cauze mai 
complexe (poate cea mai im
portantă) care împiedică ridi
carea ștachetei valorice a că
lărie! de obstacole în compe
tițiile interne și, mai ales, in
ternaționale : NIVELUL SCĂ
ZUT LA CARE SE DESFĂ
ȘOARĂ ÎN TOATE SECȚIILE 
PROCESUL DE PREGĂTIRE 
AL SPORTIVILOR ȘI, IMPLI
CIT, AL CAILOR. Acest fapt 
este reliefat, printre altele, șl 
de modul cum au evoluat e-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare ta pag. 2—J)
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ȘI ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE SPORTIVE LOCALE]
(Urmare din poo 1)

impune abordarea 
fiecare adunare £ 
i celor mal efidec-

tastematlcă a exgrațiilor fizice 
ta sportului, avîndu-se drept 
călăuză prevederile cuprinse 
In Diretfivele Congresului al 
XlII-lea. referitoare 1a acor
darea unei deosebite atenții 
ta continuare, organizării ta 
desfășurării competiției sporti
ve naționale „Daciada*.  pentru 
ca aceasta, așa cum cere se
cretarul general al partidului, 
să se transforme intr-o uriașă 
mișcare sportivă de masă care 
Bă «mprir.dă practic. întregul 
popor

Aceasta 
de către 
conferință
te căi si mijloace de soluționa
re a oroblemelcr prioritare 
privind: promovarea procesu
lui de educație firică perma
nentă la dimensiunea cuprin
derii întregii colectivități din 
fiecare scoală întreprindere, 
instituție unitate cooperatistă, 
localitate; lărgirea caracterului 
de masă al educației fizice, 
•portului fi țarismului ta rte- 
dul copiilor, tinerilor fi oame
nilor de toate vtrsteie diver
sificarea fi pptimtzarea acțiu
nilor de antrenare a maseăoe 
ta practicarea exerritiilor fi
zice. perfecționarea eontimzto- 
tai activități: desfășurate te 
cadrul .Dacia dri*.  atarxrrrea 
de contfițil materiale fi forase 
de largă accesibilitate aaasetar 
pentru practicarea sistematică 
• exercitliior fizice, extinderra 
fi generalizarea Inițiativtior ta 
experiențelor valoroase, valori
ficarea tetr-e mdsuri «oorită 
a tuturor posfbCitătilcr fi a 
întregului potential oecan fi 
material existent pe pian local 
te vederea dezvoltării conti
nue fi realizării unei noi en- 
Btăti ta educația fizică a popo- 
latiei și ta sportul de perfor
mantă. Asigurarea omtinzftă- 
țil pe întreg parcursul anuhd 
ta activitatea sportivă a mase
lor. ridicarea continuă ■ cali
tății ta eficientei sale «octale 
reprezintă condiția rarei tiată 
pentru creșterea contrfbctiei »- 
ceste! activităti te tetărteea 
sănătății ta Vitalității peputeti- 
eL ta creșterea rapacității de 
sfori a oamenilor mâneri.

Criteriul esențial al aprede- 
rfi rezultatelor ta aducatia fi
zică fi sportul de masă trebiie 
să fi constituie aostaral masn- 
brilor asociației rare practici 
fistematic — ca frecvenJ aăn- 
timinală fi chi> r xflsieft — e- 
xereitiil*  fizice.

De aceea, este firesc ca ado- 
aările fi ecnferinte-e asociați
ilor sportive ale elevilor să M- 
tueze ta centrul atenției sar- 
etaile fi tcăsurile rare privesc 
atragerea tuturor scclarrior. te 
timpul liber, ta practicarea Ma
tematică a exercițiului fizic, a 
diferitelor ramuri sportive eum 
•tnt: atletismul. ginmastira.
taotuL Jocurile sportive, spor
turile tehnico-aplirative. «©or
turile de iarnă, orga*?  i zarea 
tăptămlztâlă a UDor actinal de 
educație fizică fi sportîve pe 
etase. ani de studii fi «ecB_ 
formarea din fragedă virată a 
obișnuinței de practicare ta co
lectiv fi tadîvtdual a exerettf- 
Qor fizice, asigurarea votasnn- 
M de activități fizice fi spor
tive necesare tineretului pen- 
tra o dezvoltare rit mal atesă- 
toasă a organismului fi pre
gătirea pentru muncă fi viață. 
O maxtxnă atenție ae eavtne a- 
eorxtatâ extinderii, taitierti fi 
perfecționării copiilor fi tine
retului ta diferite ramuri spor
tiva. piecum fi altor probleme 
prin care sportul de masă să 
formeze o bază sigură a apar-

tulul de performanță, un re
zervor care să-i poată alimen
ta continuo eu talente.

Adunările fi conferințele a- 
sodațiilor sportive din între
prinderi. Instituții, unități coo
peratiste constituie un prilei 
de analiză exigentă a proble
melor legate de promovarea e- 
ducatiei fizice si a sportului de 
masă tn rindul oersonalulu1' 
muncitor printr-o gamă largă 
de forme, cum ax fi gimnastica 
la locul de muncă alte acțiuni 
si competiții la nivelul unită
ților de bază: ateliere, secții 
sectoare schimburi etc. Adu
nările sș conferințele organiza
țiilor sportive (fin mediul ru
ral trebuie să aibă ca obiectiv 
primordîa! atragerea anal nu
măr mai mare de participanti 
la o activitate mai complexă si 
mai bogată si dezvoltarea ba
cei materiale a sportului.

Un loc important tn dezba
teri se cuvine acordat măsu
rilor merite să adgure condi
ții g forme tar» accesibile ee- 
tâtenSrr pentru practicarea ta 
ttrnpal liber a exerattilor Cri
ze 91 aporturilor preferate te 
eartiereie de locuit, te zor.ele 
de agrement ta casele ta că- 
mreese euhur ale extinderea 
se-vimijer sportve pentru 
oooolatie orta centre de prae- 
fieare a diferitelor ramuri spor
tive te fiecare mas ta Munici
pia. atragerea anal număr 
sporit de femei precum ta 
prrancvaren ■partăkii pentru 
toti prâ ferme accesibile tn- 
Svtdnal. ea familia si grupuri 
mai aaid.

Adu-ă-tie ta amfertetele 
aport! «e reprezintă, totodată, un 
ben prilej pentru a analiza 
emLîritvrtta □rganizatLkr spor
tive ta riStarea sportriri de 
perfzrman ti. ta eeleeti«marea ta 
iEstrsmea ocm număr tot mai 
mare de tineri tnzestati ec 
eaEtăS fizice ta morale deose
bise pentru sportul de înaltă 
perfccmantă. ta preeătirea de 
epura»! pez-Lu )ocmt> repre-

ș 
deril de a practica cu regula-^ 
ritate exercițiul fizic și sportul 

In mod deosebit se impune 
■ se efectua o analiză temei- 
nică asupra modulul ta care 
se acționează pentru gospodă- 
rirea judicioasă a mijloacelor^ 
materiale ta a fondurilor aso- 
eiațiilor și cluburilor, stabilin- 
du-se măsuri care să conducă 
ta creșterea veniturilor proprii. 
la autofinanțare, aplicarea ri-^ 
guroasă a reglementărilor fi- 
nandare, a prevederilor din 
documentele de partid și de 
stat referitoare la amenajarea 
de noi baze sportive prin 
muncă patriotică.

Adunările și conferințele 
constituie o etapă importantă 
pentru perfecționarea Întregii 
manei fi activități sportive, a 
cărei realizare este condiționa-^ 
tă de adoptarea onor hotărîri 
fi măsuri vizlnd perfecționarea 
stilului fi metodelor de muncă 
ale organelor sportive in condu- Ș 
cerea fi organizarea activități-^ 
tor. Întărirea muncii organi- 
za to rice a spiritului de ordi- 
ne fi disciplină, tnlăturarea 
manifestărilor de superficiali- 
tate. formalism, a neajunsuri- 
lor ta cauzelor rare le-au ge- 
aerat, a tendințelor de auto- 
mulțumire, de Justificare a 
unor lipsuri, asigurarea peste 
tot e unei atmosfere de lnal- 
tă evigențs De aid și marea 
răspandere pentru extinderea Ș 
ta perfection area muncii ob- 
fiesti. pentru formarea anul 
aamăr tot mai mare de in- 
strpctcri. organizatori si arbî- 
tri sportivi, pentru perfecțio- 
narea continuă a pregătirii 
acestora.

Un moment plin de semniC- 
rații, care incumbă o mare și 
însemnată răspundere din par- 
tea adunărilor fi conferințelor, 
fi constituie alegerea noilor 
organe sportive. Candidați! și 
cei care vor fi aleși ta birou- 
rite secțiilor, comisiilor locale ă 
pe ramură de spart, ta consiliile 
asociatiDor. cluburilor fi const- 
mie locale pentru educație fi- 
xică fi «port trebuie să fie 
oameni ea Inițiativă fi oompe- 
tentă te țxrblemele sportive. 
dta rindul celor ma: bun! ti- 
aeri muncitori, țărani, tatelec- ă 
tsah fi elevi, care dovedesc 
pasture pentru sport se bucu- 
rt de prestigiu fi autoritate tn g 
mase, fint bine pregătiți oro- g 
lestooal fi politie, bani orga- 
nlzatori. exemple din punct de 
vedere moral. prîndpiaE si ca 
atmț de înaltă responsabilitate. 
pentru înfăptuirea politicii 
pariidnhti fi statului nostru tn 
domeniu! activității de educa- 
tie fi2îeâ fi sport.

Totodată. în organele sporti- 
re de conducere fi ca delegați 
la conferințe. în raport cu 
structura organizațiilor spemtive.^ 
trebuie ales an număr cores- 
puztzător de femei si reprezen- 
tanti a! nationalitățilar conlo- 
cu!toace. De calitatea cadrelor ce 
▼or fl alese în organele scor- ' 
ttve depinde ta cea mai mare^ 
măsură realizarea obiectivelor, g

De asemenea, este imoerios 
necesar să se asigure un de- ă 
mara j cît mal bon noilor or- 
gane In îndeplinirea cu maxi- 
mum de eficiență a tuturor a- 
tribofiilor ta sarcinilor. De aici 
șt marea răspundere ce revine 
reprezentanților organelor spor- 
tive superioare de a efectua 
operativ prima lor instruire 
după alegeri precum și de a 
tc ocupa îndeaproape de In- 
dramarea, pregătirea și spriji- 
nlrea acestora, astfel tacit pre- 
tuttndeni să se obțină o dez- 
▼uitare fi mal puternică a e- 
ducației fizice și sportului de g 
masă fi de performanță. g

Echipele masculine de volei din 
primul eșalon al țării s-au ali
niat din nou la start. Inceplnd 
de miercuri, tn două orașe din 
țară. Brașov și Timișoara, au În
ceput întrecerile din cadrul celui 
de-al doilea turneu al campio
natului Diviziei ,^A*.  ta Sala 
sporturilor din orașul de la poa
lele Tîmpel se * ' - - -
din prima gru, 
rile 1—6), Iar ! 
din orașul de 
cea de a dou 
(locurile 7—12).

BRAȘOV, 19 (prin telefon). Par
tida de debut tn turneul pentru 
locurile 1—6 a oferit iubitorilor 
voleiului din localitate o dispută 
atractivă între o echipă frun
tașă a voleiului româneso — 
Steaua — șl formația Tractorul 
Brașov. A fost o întrecere dis
putată, în care brașovenii au o- 
pus o dtrză rezistență mal ales 
ta seturile 1 șl 3, dar oare a 
fost dștlgată de echipa mal ru
tinată șl anume Steaua cu sco
rul de 3—0 (12, 6, 13). Interesant 
de remarcat este faptul că bra
șovenii au condus în setul 1 
cu 12—1, iar în setul 3 cu 11—9. 
fiind egalați la 13. Victoria Ste
lei este meritată, după un joc 
care a plăcut dar ta care s-a 
văzut destul de clar că ambele 
echipe au jucat „economicos*  ta 
perspectiva meciurilor urmă
toare. S-au remarcat : Spinu. 
Macavel, Ionescu (S). Ferariu, 
Hlnda (T). Arbitri : N. Găle- 
șanu — C, Murgulescu.

A doua tatilnlre a zilei a adus 
pe suprafața de joc pe Dinamo, 
campioana țării, fi Universi
tatea Craiova. N-a fost o dis
pută interesantă datorită repli
cii slabe dată de către studenții 
craloveol, care, parcă, și-au în
cercat forțele doar in setul 1 
(rind au remontat de la 2—9 șl 
au eoodus eu 13—12). Ded, Di
namo — Universitatea Craiova 
3—» (13, 4, 4). De la echipa În
vingătoare s-au evidențiat Pop 
și Căti-Chlțlga. ..................... —
ntrii au fost C.
Ududec.

Ultima partidă, 
rări B. Mare șl 
Zalău s-a terminat cu scorul de 
3-1 (-U, 7, 4, U).

Programul de JoL de la ora 
15.30 : Dinamo — Tractorul Bra
sov, Explorări — Steaua, Elcond 
Dinamo — Universitatea.

Carol GRULA, coresp. 
TIMIȘOARA, îs (prin telefon). 

Turneul ce se desfășoară în lo- 
eaRtate pentru locurile 7—12 ale 
eamplonaiuhil masculin de voie!

Uree echipele 
valorică (locu- 
Sala „Olimpia*  
Bega cele din 

grupă valorică

Arbitrii 
Șovăială

Explo-d:ntre
Hcond Dinamo

„CUPA 30 DECEMBRIE"
LA TIR REDUS Șl LA SCRIMĂ
Poligonul de tir redus (10 m) 

din parcul sportiv Dinamo, din 
Capitală, găzduiește de azi «1 
ptaă duminică o amplă competi
ție eu caracter republican. .Cupa 
X Decembrie", Întrecere deveni
tă tradițională, organizată an de 
an de către Federația Română de 
Tir. La actuala ediție vor participa 
peste WC de trăgători din 27 de 
cluburi *1  asociații sportive. Pe 
iingâ țlntașli din secțiile de per
formantă din Capitală vor fi 
prezent! sportivi din Brașov. Iași, 
Bacău, Ploiești. CluJ-Napoca, O- 
radea. Alexandria, Bala Mare. 
Arad si din alte localități. Prin
tre concurent! se numără ce! 
mal buni specialiști la arme cu 
aer comprimat cum stnt Danie
la Toader. Eva Olah. Ana Cioba
nii. Anlșoara Matei. E. Antones
cu, L loldea, L. Hribor. între
cerile Încep zilnic de la ora I 
si continuă pină după-amiază. 
Seniorii șl Juniorii I romi rează 
la probele de pușcă și pistol 66 
de atice. senioarele șl junioarele 
I la 40 de alice, iar partldpanțll 
la .Criteriul juniorilor II- la » 
de alice.

★
Clubul sportiv Progresul orga

nizează, tn Capitală. .Cupa M 
Decembrie*  la scrimă, pentru 
sportivi tn vlrstâ de 10—16 ani, 
la două arme — floretă șl sabie. 
Competiția de floretă (pentru 
băieți si fete) va avea loc tn zi
lele de 10—11 deoembrie. de la 
ora 935. tn sala Floreasca, iar cea 
de sabie — în ziua de 23 decem
brie, de la ora 9, tn Sala Pro
gresul. Și-au anunțat participa
rea sportivi din Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Slobozia și București.

FAVO
a Început cu partida dintre CJS.M. 
Suceava și Știința Motorul Baia 
Mare, tn care victoria a revenit 
sucevenilor după cinci seturi care 
au durat nu mai puțin de două ore. 
Scor final ; 3—2 (5, 10, —13, —14, 
ÎS). Se părea că voleibaliștii 
moldoveni vor obține o victorie 
facilă când după circa jumătate 
de oră de joc conduceau cu 2—0 
la seturi. Băimărenid au jucat 
insă frumos, cu multă ambiție, 
seturile 3 și l obținind victorii 
pe „muchie de cuțit*.  Setul cinci, 
decisiv, a revenit după o luptă 
electrizantă celor care începuseră 
meciul mal bine, grație în prin
cipal unul blocaj mal bun Ip 
momentele grele ale întilniril. 
S-au evidențiat : șteflea, Mtndru 
(C.S.M.). Ghic, Roncic (Șt.). Au 
arbitrat V. Ranghel — C. Pitaru.

In cea de a doua partidă a 
zilei s-au întîlnit „Poli*  Timi
șoara șl C.S.M. Caransebeș. Deși 
echipa locală a apărut lipsită 
de doi jucători de bază, Cslk șl 
Urzică, ea a reușit să se Impu
nă destul de ușor tn fața forma
ției din Caransebeș. Printr-un 
atac mal bun, prin multă mobi
litate, timișorenii au învins cu 
3—1 (11, 5, —11, 7), plerzînd un 
set numai din cauza subaprecie
rii adversarului. De altfel, blo
cajul echipei oaspete a fost ca 
șl tai existent. Remarcați : Clonca, 
Orelt (P), Roiban, Iordan (CSM) 
Au arbitrat L. Grun — Fl. 
Scorțaru. *

Ultima partidă Calculatorul — 
C.S.U. s-n încheiat cu scorul de 
3—1 (—12. 5, 9, 14).

In programul de 1oi, de la ora 
13,30 : știința — C.S.U., „Poli*  - 
Calculatorul, C.S.M. Suceava — 
C.SJW. Caransebeș.

Constantin CREȚU, coresp.

L.
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ACTIVITATE BOGATA L
handbal a 
participat,

Echipa feminină de 
țării noastre, care a 
cu câteva zile în urmă, la com
petiția 
lezia*,  
wice, 
Prilej 
sezon.

Internațională „Cupa 81- 
din orașul polonez Kato- 

și-a încheiat — cu acest 
— activitatea din actualul 

_____ La Katowice, handbaliste
le române, antrenate de Pompi- 
Uu Simion și Eugen Bartha, au 
obținut trei victorii (26—22 cu 
Olanda, 25—20 cu Polonia „B“ șl 
26—24 eu Cehoslovacia), un „egal*  
(24—24 cu selecționata Moscovei), 
plerzînd un meci <22—23 eu pri
ma echipă a Poloniei). Astfel, 
bilanțul Internațional al .campa
niei*  de toamnă a reprezentati
vei României indică 10 victorii, 2 
meciuri egale șl o Infrtngere 

Antrenorul principal al echipei. 
Pompiliu Simion, ne-a oferit cîte- 
va detalii de la .Cupa Silezia*.  
Interlocutorul s-a referit, în pri
mul rtnd. la comportarea de an
samblu a handbalistelor noastre ț 
.Opinez că rezultatele pot fl 
considerate ea bune. Echipa s-a 
comportat Ia nivelul cu care ne-a 
obișnuit In actualul sezon, ceea 
ce. nouă, antrenorilor, ne oferă 
prilejul să considerăm că am 
început favorabil pregătirile In 
vederea abordării grupei „B« a 
Campionatului mondial, competi
ție care va avea loc spre sfîrsl- 
tul anului viitor. Noi am evoluat 
la Katowice fără Maria Verlgea- 
nu — care nu a făcut deplasa
rea —. Iar Mariana Oacă s-a 
accidentat chiar tn primul meci, 
după ce Înscrisese 7 goluri. Ea 
va fi indisponibilă vreo trei săp- 
tăminl, făclndu-se acum eforturi 
— de către noi și de clubul Ști
ința Bacău — pentru a fl recu
perată in vederea dificilelor tn- 
tflniri din C.C.E. ale formație) 
băcăuane*,  știind că doar eu 
puțin timp In urmă, la .Trofeul 
Carpați*.  handbalistele române 
tatrecuseră cu 11 goluri repre
zentativa Poloniei, am solicitat 
interlocutorului detalii privind 
tnfr-'ngerea — este drept, numai 

gvl — ta fața primei e- 
a tării gazdă. .Reprezen- 
Pploniei a jucat foarte bi- 
bfeneficiat de un portar tn

la un 
chlpe 
ta ti va
ne. a________ .
zile mari și a meritat victoria. 
Arbitrajele au fost excelente. Re
venind la echipa României, men
ționez că Elena Clubotaru a fost 
considerată drept cea mal teh
nică jucătoare a turneului. Au 
mai evoluat foarte bine Eva 
Moszi, Zoranca Gheorghe-Ștefa- 
novici șl Valentina Cozma*.

Ion GAVRILESCU

■OX. S-A RUPT RINGUL 1 Semifina
lele turneului final al eomptonatuM 
național de box pe echipe desfășurate 
tn sala Rapid, au fost marcate de câte
va tntimplări mal puțin plăcute. După 
ce sportivii din sei. jud. Argeș + vo
cea au sosit cu M de minute întîrzlere. 
deoarece e-au._ rătăcit în drumul spre 
Podul Grant, el au făcut simplu act de 
prezență, plerzînd lamentabil, cu 1—11, 
partida cu Steaua. Șl, pentru ca ... ta- 
etatul oă fie complet, în timpul unui 
med, dnd boxerii s-au sprijinit In 
corzi, ringul s-a prăbușit! Au urmat 
minute bune de muncă asiduă (organi
zatori. antrenori, arbitri) pînă ce rin
gul a fost pus pe picioare șl partidele 
au putut continua, dar înt&nlrea D. 
Luglgan — D. Vllcu s-a terminat prin 
„non-combat*,  conform regulamentului

BASCHET. PRIMUL RECORD al arun
cărilor de 3 puncte (de la semicercul 
de 6,25 m) aparține maestrului sportu
lui Vasile Zdrenghea (Academia Mili
tară Mecanica Fină București). Fostul 
taternațlonal a fructificat șase astfel de 
aruncări ta partida de duminică. In 
compania Rapidului.

ÎNOT. INTRE AMABILELE GAZDE

dta foarte oochetui bazin pltestean se 
aflau dot eunostmțl tehnicieni, Glca și 
Petre Deae, șl doi dintre sportivii de 
frunte de ptaă mal ieri, Irinel Pănu- 
leseu și Luls Șopterian. Aceștia din ur-_ 
mă apăreau însă lntr-o dublă postură 
inedită : el au întemeiat recent o fa
milie, pornind totodată. 
Împreună, pe un

DIN
de asemenea

alt drum frumos, dar

TOATE
al meseriei de antre-deloc ușor, aceia

nor. Le dorim depline împliniri pe toa
te planurile I • TIN ARUL șl foarte ta
lentatul arhitect Mihail Naum Teodo- 
rescu a primit multe felicitări din par
tea tehnicienilor din tară și de peste 
hotare, pentru splendida realizare care 
este piscina argeșeană, dar șl pentru 
seriozitatea șl operativitatea corpului 
local de arbitri, tn fruntea căruia se 
află, fi ȘEFUL complexului olimpic de 
natațle din Pitești este un om de._ 
fotbal, arbitrul Adrian Nlcolescu, • 
AFLAM că viitoarea ediție a întreceri
lor Speranțelor înotului nostru ar urma 
Bă se desfășoare tn bazin de 25 m. Chiar

T

dota^Pfu J 
Pe primul 
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(35—25 CU 
Mare și 30-1 
Sprle) .Pe 
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eu H.C. M 
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SFÎJi
(Urmi

dacă tehnicienii au argumentele lor In 
susținerea acestei idei, considerăm că 
ar fi o greșeală renunțarea la unica 
posibilitate de trecere completă ta re
vistă a celor mai tinere generații la un 
asemenea .moment al adevărului*  cum 
este competiția dlntr-un bazin de di
mensiuni olimpice.

RUGBY. IN MECIUL eu Spania, de la

SPORTURILE
Madrid, echipa noastră națională a apă
rut lntr-o formulă inedită. Patru tineri 
jucători $i-au făcut cu acest prilej de
butul sub culorile reprezentativei : ste- 
llștii Teodor Coman, Vasile David, Mar
cel Toader, grlvlțeanul Octavian Mora- 
ru, acesta din urmă fiul cunoscutului 
căpitan de națională de altădată, teh
nicianul de astăzi, ing. Viorel Moraru. 
Un ...cvasidebutant a fost constănțea- 
nul Emil Grigore, la a doua prezentă 
intr-un meci inter-țări.

TENIS. NU CU MULT TIMP în urmă, 
Centrul de perfecționare a cadrelor din 
C.N.E.F.S., în colaborare cu FJt. Te-

nla. a organizat un stadiu de recicla
re cu antrenorii din Capitală și din 
țară. Cum era firesc, cel mai mulți 
tehnicieni al tenisului au răspuns cu 
promptitudine șl seriozitate. Au fost șl 
excepții: Eleonora Dumitrescu (Steaua), 
Virgil Roșianu (Tenis Club București), 
Simion Munteanu (Constructorul Hune
doara), Ion Stănescu șl Sorin Erlich 
(Metalul Tîrgovlște) au frecventat o zi- 
două după care au plecat. Să fie dum
nealor atît de bine puși la punct cu 
problemele discutate acolo?

TENIS DE MASA DE LA O VREME, 
s-a tmpămîntenlt obiceiul ca antrenori 
nemulțumiți de arbitraje (de regulă 
fără motivație) să ... tabere pe juriul, 
de concurs șl, fără pic de jenă, să a- 
dreseze acestuia cuvinte jignitoare. Așa 
a fost șl la campionatele Individuale de 
seniori de la Bistrița, unde la condu
cerea juriului a oficiat unul dintre cei 
mal respectabili activiști obștești al fe
derației, recunoscut prin principialita
te șl bune maniere. Este timpul, cre
dem. ca recalcitranților, oricine ar fl 
ei,, să 11 se arate .cartonașul*  galben 
și, la nevoie, cel roșu. Că el există nu 
numai la fotbal, ci și la tenis de masă.
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n campionatul de hochei

E AU CÎȘTIGAT FĂRĂ EMOȚII
nă în campio-
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■mațiile din a 
clasamentului, 

rente conforta- 
ient conduce 
natâ de Sport 
Dinamo (10 p).

• NUMAI ASTAZI se mal pot 
procura bilete pentru ultima tra
gere obișnuita LOTO din acest 
an, respectiv de rutine, vineri, a 
decembrie ac. Fiți prezențl «1 
la această tragere, avtad astfel 
posibilitatea de a vă număra 
printre ultimii câștigători din 
1934.
• PÎNĂ LA SF1RȘITUL aces

tei săptamîni, mai puteți parti
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Echipa gălă- 
dul precedent 
presie artisti- 
încă o dată 

e forță $1 cu- 
ersâ. Tn aces- 

mai este de 
i, lată, încheie

(două me- 
marcat vreun 
. < Antal 2, B.

!). Demeter, 
irtalis. A con- 
ntru. Gh. Mi
ele două linii. 
>RUL GHEOR- 

9—1. 3—1). O 
echipei eam- 
piima reprl- 

i menținut, la 
pentru ho- 

fhenl. Repe- 
>»dcurestenllor. 
rrtlle, au mă- 
a de luptă 51

forța de joc pe care o manifes
tase echipa din Gheorghenl în 
primele 10—12 minute. A venit 
însă minutul 12 cînd, într-un in
terval de 9 secunde (!), Cazacu 
Si Chiriță au mardat două goluri 
frumoase șl ...totul s-a terminat. 
Viitorul a mai „pîlpîit*  dteva 
minute în finalul primei repri
ze pentru ca apoi, tn cea de-a 
doua să cedeze total, ceea ce a 
permis ambelor formații să evo
lueze în ultima parte a jocului 
cu rezervele șl iuniorii. Au mar
cat : Cazacu 4. Chiriță 3, Gerc- 
zuly 2 K. Antal, Nistor, Justi
nian, Olinici și Pogăceanu (Stea
ua), Becze și Csata (Viitorul). 
Au arbitrat : M. Presneanu. la 
centru ajutat la cele două linii 
de A. Balint și E. Both.

DINAMO — PROGRESUL 
CUREA CIUC 12—3 (6—0, 
«-!). Cu excepția reprizei 
de, ta care formația din
curea Ciuc s-a arătat egala di- 
namoviștUor (doar pe... tabela 
de marcaj), bucureștenl! și-eu 
manifestat neta superioritate teh
nică, ed făcînd un bun antrena
ment (CU 
derby ului 
Solyom 4, 
Lukacs 2.
(Dinamo) oakuuuu, o*-
briei) (Progresul). Au arbitrat : 
FI. Gubemu, la centru. Șt. En- 
du și D. Trandafir, la cele două

S-a încheiat turul Diviziei de fotbalI
I
I
I
I

NDBAL
(t loc 
donală 
ibrie*.

ULTIMUL GONG A SUNAT FRUMOS

MIER- 
2—2, 

s-ecun- 
Mier-

I

12 ECHIPE FĂRĂ VICTORIE 
ÎN DEPLASARE!

i ajut
i
i clasamentul 
inerul Cavnic 
naur II Baia 
Julorul Bata 
următoare: 2 
INIA Ta mow 
'arnow (22—2C 

Baia Mare), 
L. CRI ȘAN —

ilcă se desfă- 
e a „Cupei 
a VH-a la 
la feminin), 

carte numai 
MASCULIN : 
‘ -----IIEȘTI

Bacău. 
__ JăvtneștL 

Constanta șl 
«eria a n-» 

Galați, Dacia 
■ști. Celuloza 
IIRUC Bucu- 
ști); seria a 

(Voința Se- 
Petroșani, 

letalul TURT

b

publlc) în vederea 
de astăzi. Au marcat: 
Pisăru 2. Tureanu 2, 
Gherghișan, Kemenes 

Salamon. Andras, Ga-

du șl 
linii.

Programul de azi
12 : Steaua - Dunărea Galați

15 Viitorul Gheorghenl —
Ora
Ora _.......... ..... ........ _......

Proaresul Miercurea Guc
Ora 17,30: Dinamo — S.C. Mier

curea Cuc
Călin ANTONESCU 
Mircea TUDORAN

• Elena Ciubotarii, „nr. 1 la

„Cupa Silezia*  • Turneu in'

temațional la Baia Mare • Azi,

start in „Cupa României1

Lugoj, Minaur □ Baia Mar» yi 
Electromureș Tg. Mureș; la 
ARAD (Șuiorul Baia Sprle, 
Metalul Copșa Mică. Metalul Hu
nedoara. Metalul Bistrița. Strun
gul Arad si Unlo Satu Mare), 
FEMININ, seria I la TIRGOVIȘTE 
(CFR Craiova, IT București, 
Chimia Brăila, Filatura Focșani. 
Trainica Pucioasa șl C.S.M. Sf. 
Gheorghe); seria a H-a la VAS
LUI (Vulturul Ploiești, Textila Pi
tești, Didactica Alexandria, Tex
tila Buhuși, Precizia Vaslui si 
Relonul Săvinești); seria a IIT-a 
la ORADEA (Textila Sebeș, Con
structorul Timișoara, Constructo
rul Hunedoara, Universitatea 
Farmec CIuj-Napoca, Industria 
ușoară Oradea șl Voința Sighi
șoara) : -:r*-  l ™ z~z~
HEIUL SECUIESC (Constructorul 
Baia Mare. Gloria Bistrița, Tri- 
eotexUl Sighet, Voința Odorhel, 
Carpatex Brașov si C.S.M. Sibiu).

teria a IV-> la' ODOR-

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

CRAIOVA, 19 (prin telefon). 
A venit și momentul despăr
țirii de fotbal. Ultima apariție 
la rampă au făcut-o Univer
sitatea și Corvinul, cele două 
echipe avînd misiunea de a 
trage cortina sezonului. $i, spre 
meritul lor, n-au făcut din a- 
ceastă încheiere de stagiune un 
act formal, ele oferind o par
tidă vioaie, spectaculoasă. In 
special Universitatea, care a 
depășit ultimele „sincope", a- 
rătînd, din nou, că riming o 
formație cu un ridicat nivel 
competitiv. Simțind tacă din 
start dorința de revanșă a stu
denților ta fața propriilor su
porteri, Corvinul a tacercat să 
temporizeze, dar n-a putut să 
se opună unei rapide deschi
deri a scorului, în min. 3 : 
„slalom- IRIMESCU, continuat 
de un „un-doi" eu ficleanu, și 
decarul craiovean Înscrie eu un 
șut puternic. Golul ii urcă ver
tiginos la rampă pe studenți, 
aceștia au realizări spectacu
loase, cu faze care plac ochiu
lui, acțiunile au varietate. Uni
versitatea domină, joacă aeri
sit, pe ambele flancuri, cu ur
cări succesive ale fundașilor 
laterali, cu pase de gol pur- 
tînd semnătura Ubero-ului Ște- 
fănescu. Cei care caută eu mal 
multă insistență golul stat Iri- 
mescu — două 
prima s-a opus 
(min. 21), Iar la 
(min. 43) și 
mari ratări ta minutele 29, 37 
și 39. Hunedorenii, acuzlnd in
disponibilitățile din linia de
fensivă, s-au preocupat mal

UNIVERSITATEA 
CORVINUL

3 (1)
1 (0)

Stadion Central; teren 
noros ; spectatori - arca 
turl x 31—7 (pe poartă 
Cornere : 10-3. ____ _ .
MESCU (min. 3), CÂMATARU (n7n. 
48), GEOLGĂU (min. 63), respectiv 
TILIHOI (min. 52 — autogol).

UNIVERSITATEA : Lung - A. Po
pescu (min. 46 Matei), Tilihoi. 
ȘTEFANESCU, UNGUREANU - Țiclea- 
nu (min. 63 Beldeanu), IRIMESCU, 
Mănăilă - GEOLGĂU, CAMATARU, 
O. Popescu.

CORVINUL î ALEXA - Bogdan 
(min. 80 Stroia), Gălan, Cncu, Nan 
- Potcu, Nteșa, MATEUȚ, KLEIN - 
Cojocaru (min. 75 TI movea nu), Go-

bun; timp
10 000. Șu- 

: 15—3).
Au marcat ! IRb

bor.
A arbitra’ binaA arbitra’ bine D. Petrescu ; la 

^'I<d N. Voinea ți E. Pătrașcu (toți
Cartonase galbene : NIC$A 
Trofeul PetKhonchl : 9.
La speranțe : S-O (1-0).

cfin București).
LA CĂDEREA CORTINEI

7---------

„bombe", la 
„transversala*  
a doua Alexa 
Cămătaru —

• BRIGADA DE ARBITRI RO
MANI PESTE HOTARE. Astăll 
urmează să plece tn Cipru o bri
gadă de arbitri din tara noas
tră care, sîmbătă, la Nicosia, va 
conduce meciul dintre reprezen
tativele de tineret ale Ciprului și 
Olandei, din cadrul C.E. Brigada 
este alcătuită din D. Petrescu (la 
centru), R. Matei ți ▼. Curt.
• INCEPIND DE AZI șl pină 

duminică, la Piatra Neamț se 
dispută oca de-a X-a ediție a 
„Cupei M Decembrie" la mlnl- 
fotbal, competiție organizată de 
C.S.S. Olimpia din localitate. La 
întreceri participă aproape M de 
echipe de copil, din Suceava, Ba
cău, Focșani, Arad, Blrlad, Pi
tești. Galați, Mediaș, Buhuși, co
munele Grlntleș (Neamț) si Dum
brăveni (Suceava) șl, evident, 
formația organizatoare, C.S.Ș. 
Olimpia P. Neamț.

mult în a destrăma acțiunile 
adverse decît a construi. Au 
încercat ceva Klein și Gabor, 
insă sporadic, singura ocazie 
fiind a Iul Cojocaru (min. 28). 

ta reluare, Corvinul schimbă 
viteza, anunțînd altă replică. 
Două minute le putem numi 
psihologice : min. 47 — bară 
Mateuț și min. 48 — gol CĂ
MĂTARU — după ce în prea
labil Gălan respinsese de pe 
linia porții. Nu trec decît 4 
minute și tabela se modifică 
iarăși : eentrare Klein și TI- 
LIHOI îl face mat pe Lung, 
printr-un clasic autogol. Meciul 
înregistrează în continuare 
oarecare echilibru, cu ratări 
ambele părți : Petcu (min. 
și Geolgău (min. 57 și 59). 
minutul 63, Universitatea 
mărește avantajul prin GEOL- 
GĂU, eu nn șut puternic de 
la 10 metri. Cota de spectacu
lozitate rămîne la același ni
vel, tabela de marcaj nu se mo
difică însă, o contribuție aducîn- 
du-și portarul Alexa, cu in
tervenții oportune la șutul lui 
Geolgău (min. 72) și la pă
trunderea lui O. Popescu (min. 
80). în concluzie, o spectacu
loasă ieșire din scenă, iubitorii 
fotbalului regretînd despărțirea 
pînă la primăvară.

un 
de 
54) 
In 
Iși

Adrian VASILESCU

Continuind reflecțiile noas
tre, oferite de cifrele pri
mei părți a campionatului, 
vă propunem pentru astăzi 
subiectul „victoria în depla
sare”. Adică performanța 
cea mai rîvnitj pentru o 
echipă. Adică exprimarea 
deplină a unei echipe în 
afara propriului stadion. 
Sau, altfel spus, angajarea 
meciurilor cu amLiția de a 
te impune în fața partene
rului de întrecere fără să 
beneficiezi de ceea ce se 
numește, nu fără temei, „a- 
vantajul terenului". Să-ți 
propui să depășești planul 
tactic și starea de start 
(psihică) a adversarului, să 
încerci a nu te mulțumi 
doar cu „minima
lul" plan al de
fensivei, în aștep
tarea trecerii mi
nutelor și a înregistrării u- 
nui rezultat de egalitate — 
iată ce am dori să vedem 
cît mai des la echipele noas
tre.

Ce ne-a arătat turul ac
tualului campionat al Di
viziei „A" la capitolul reu
șitelor In deplasare 7 ÎS 
succese obținute tn afara 
terenului propriu (sau con
siderate astfel in „clasa
mentul adevărului"). 18 me
ciuri eu oaspeți victorioși, 
18 din cele 153 disputate în 
prima Jumătate a competi
ției. Raportate la totalul 
jocurilor, cifrele depășesc 
procentajul de 10%, dar ele 
sint tacă departe de a re
prezenta vigoarea ofensivă 
necesară unui campionat de 
ridicată calitate și pe eare 
numai o crescută replică a 
echipelor oaspete o poate 
raranta (printre altele).

Cine a asigurat succesul 
oaspeților în întîlnirile de 
pină acum 7 Pe tabelul per
formerelor găsim doar șase 
formații dintre cele 18 
concurente ale primului e- 
șalon : Steaua (S victorii), 
Dinamo, Sportul studențesc, 
Universitatea Craiova, Glo
ria Buzău (cite 3 victorii) 
și Politehnica Timișoara (o 
victorie). Deci „cvartetul*  
fruntaș, reprezentat masiv 
și în mod logic, urmarea 
fiind și pozițiile fruntașe 
deținute de echipele care 
domină actuala ediție a

campionatului. Steaua a în
truchipat, fată de trecuta 
ediție, saltul cel mai spec
taculos și vizitii (reliefat 
și de clasament) în privința 
opticii de abordare a jocu
rilor din deplasare, celelalte 
trei protagoniste ale cam
pionatului — Dinamo. Spor
tul studențesc, și Universi
tatea Craiova — fiind fa
miliare prezente pe tablou
rile succeselor din deplasare 
în precedentele ediții. Dar, 
cu adevărat surprinzătoare 
(în sensul bun al cuvîntu- 
lui) rămîne reușita in ma
terie a Gloriei Buzău, proas
păta promovată, care a a- 
dunat In deplasare puncte 
cîte n-au obținut echipe cu 

loturi mult mai 
omogene și cu o 
mai pronunțată 
stabilitate compe-

titională decît recent reve
nita pe prima scenă. Sur
prinde absența victoriilor 
unor echipe care fuseseră 
elogiate pentru reușitele lor 
în deplasare (F.C. Bihor, 
Corvinul, F.C. Argeș). Ceea 
ce face ca — așa cum a- 
minteam — procentajul 
general al victoriilor în 
deplasare să se pre
zinte încă scăzut, asigurat 
de un număr prea restrîns 
de echipe. Am dori, de 
pildă, ca Politehnica Timi
șoara, prezentă pe tabloul 
performerelor, cu victoria 
de la Bucutești. din fața 
Rapidului, să amplifice prin 
alte reușite succesul din 
Giulești, tot așa cum am 
dori ca tabloul celor șase 
să prezinte necesare com
pletări, în retur, prin jocul 
îmbunătățit și aspirațiile 
mai Îndrăznețe, mai cu
rajoase ale restului divizio
narelor noastre de „A".

Pentru că, fără să mai 
vorbim despre creșterea 
spectaculozității unei partide 
în eare ambele replici sint 
date cu convingere și a- 
plomb, un campionat în 
eare stereotipele succese ale 
gazdelor sint tot mai des 
„zdruncinate" de victoriile 
oaspeților ciștigă în succes 
Ia public, cîștigă în atrae- 
tivitate, se apropie de în
suși scopul existenței Iul.

Eftimie IONESCU

Liderii Diviziei „B“ la încheierea turului

•sezon competițional in echitație „U" ESTE APROAPE DE PRIMA SCENĂ
pag- I)

d fete, care 
ai mult mai 
cedenți, dar 
zultate mai 

cal, după 
pe care le 
înregistreze 

dar abso- 
dit a avea 
ce privește 

pină ta- 
1 putut fi 
rvsptr < > 
•vărat. s-au 

dificultăți 
Sviri, acci- 

a dus la 
dar esen- 

lorii nu se 
tor de pro- 
ențele aru- 
uinindu-se*  
i unul din 
e federația 
ă din iner- 

clasament 
mpioni la 
se podium 
C.S.M. Sl- 

'ația eloc- 
de lu- 
rezultate), 
modificări, 

>e de mică 
?u un grad 
iră ca ni- 
tice să f! 
or noilor 
cntului, o 
i caii par- 
e mijlocie 
vă au de- 
posibilități, 

efectu’nd 
sperăm că 
destul de 
vi, mulțu- 
pe eare-1 
vor tațe- 

tea să re- 
•îndcrL Se 
nuare, eă 
are, și-au

pus întrebarea antrenorii, dțî 
cai au achiziționat ta ultimii 
ani, material cabalin care, la 
vremea respectivă, a fost de
clarat de mare perspectivă Șl 
care ta prezent a ieșit de pe 
„rol*  ca total necorespunză- 
tor 7 Cînd s-a greșit : la se
lecționare (ceea ce ar dovedi 
nepricepere) sau ta timpul pre
gătirii (ceea ce ar dovedi, din 
nou, nepricepere) 7 Acestea nu 
stat probleme noi. Le-am mai 
adus ta discuție, dar, se pare, 
fără prea mult ecou, din mo
ment ce ta secțiile de la Cra
iova, Iași, Tg. Mureș, duj- 
Napoca, ca să dăm doar cîteva 
exemple, situația a rămas e- 
ceeași. Desigur, din nou, vom 
asculta și argumente contra 
(mai mult scuze și motivații), 
dar fondul rămine același. E- 
xistă, tasă, și un exemplu la 
polul opus : asociația Dumbrava 
Neamț.

Ne-am referit, ta special, la 
obstacole, dar și ta cadrul dre
sajului și concursului eomplet 
se pot face aceleași observații, 
ultimele două discipline deve
nind tot mai mult „sporturi de 
seră", dacă avem in vedere ari*  
restrinsă de practicare (dresa
jul, ta special la Steaua I). A- 
bandonarca acestora. Intr-o 
formă sau alta (să menționăm, 
totuși, eforturile clubului ste- 

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PROHOSPORT INFORMEAZĂ

list pentru menținerea tradi
ției și reconsiderarea de către 
federație a concursului complet 
prin disputarea iul integrală) 
»-« răsfrint și asupra obstaco
lelor, pentru eă, eu tot speci
ficul fiecărei discipline. Intr-o 
anume fază a pregătirii există 
o Interdependență de eare tre
buie să se țină seama. Or, și 
acest lucru s-a uitat Cel puțin 
pînă acum.

Fără a avea pretenția eă am 
epuizat problemele privind »e- 
zonul competițional la călărie, 
eiteva idei se cuvin a fi reți
nute : materialul cabalin are 
posibilități mult mai mari de- 
eft cele demonstrate pînă In 
prezent ; procesul instructiv de 
formare a sportivilor și antre
namentul cailor te desfășoară 
eu multe deficiențe; federația 
ar trebui ti intervină iu mod 
hotărit pentru Îmbunătățirea 
muncii desfășurate do antre
nori. pentru ea rezultatele el 
euneaseă, din nou, creșterea 
necesară.

Așadar, ta această perioadă, 
tn care ta alte părți ne desfă
șoară și concursuri pe zăpadă, 
la noi urmează (sau ar trebui 
să urmeze) o perioadă kmgă 
de muncă, de pregătire. Deci, 
parafraztad titlul unei etmoe- 
cute cărți, „să punem actorii at 
repete*.  Altfel™ 

cipa la tragerea LOTO 1 da du
minică S3 decembrie, de aseme
nea ultima din acest an și la 
concursul PRONOSPORT din a- 
ceeași zi, ce cuprinde 13 meciuri 
dintre cele mal echilibrate.

• ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO — PRONOSPORT taton- 
mează participant!! că ÎN CU- 
RTND se pun In vlnzare biletele 
la TRADIȚIONALA TRAGERE 
EXTRAORDINARĂ LOTO A RE
VELIONULUI!

• Frumoasă-i vacanța de 
iarnă a universitarilor clujeni. 
Echipa antrenată de Remus 
Vlad, pe lingă care cel de al 
doilea Remus (Cîmpeanu) — 
fostul fundaș și actualul pre
ședinte al clubului — a albit 
de-a binelea, are ta prezent 28 
de puncte; ea devansează cu 
5 puncte ta clasament pe Glo
ria Bistrița șl cu șapte pe 
C.S.M. Reșița, ceea ce echi
valează cu o serioasă opțiune 
tn lupta pentru re-promovarea 
în prima divizie. Așadar, „U*  
este un lider autoritar ta a- 
ceastă serie grea, a IlI-a, unde 
ia start s-au aliniat multe 
foste divizionare „A", flecare 
cu pretențiile lor, mai mult sau 
mai puțin cu... acoperire. Prin
tre ele, ta „prim-plan", se află 
C.S.M. Reșița, F.C.M. U.TJL, 
Olimpia Satu Mare, ca să n-o 
amintim și pe „reîntoarsa*  
Gloria Bistrița — echipă din- 
totdeauna cu potențial real, 
dar mulțumită prea de multe 
ori cu rolul de „arbitru-jude- 
eător*.  • In această compa
nie, ta eare, iată, de undeva 
a țlșnit și Aurul Brad, echipa 
„șepcilor roșii*  a cucerit 12 vic
torii, a realizat patru rezultate 
egale (cu Metalurgistul Cugir, 
F.C.M. U.T.A„ Olimpia Satu 
Mari șl Mureșul Explorări 
Deva — toate ta deplasare) șl

• NUMERELE EXTRASE EA 
TRAGEREA MARILOR ClȘTI- 
GURI LA PRONOEXPRES DIN 
B DECEMBRIE 1984. FAZA L 
Extragerea I : 40 7 24 20 14 41; 
Extragerea a TI-a : 17 39 13 26 
34 9; FAZA A Il-a: Extrage
rea a m-a: 36 2 21 16 6 20.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI: 
1.407.031 lei, din care 111.719 lei, 
report la categoria 1.

a pierdut doar o singură par
tidă, ta etapa a II-a : 0—2 cu 
rivala sa, C.S.M., la Reșița, 
după ce „U*  plecase „ca din 
tun" ta campionat : 9—2 cu 
Minerul Cavnic. • +10 la „a- 
devăr" reprezintă o excelentă 
recoltă pentru clujeni, drumul 
spre Divizia „A" fiindu-i a- 
cum deschis. • Spre readucere 
aminte, să notăm și bilanțul 
trecutelor două tentative, cînd 
„U“ a rămas ta „plasa" lui 
F.C. Baia Mare șl, apoi, a lui 
„Poli" Timișoara : turul cam
pionatului 19827’83 : 18 p, locul 
HI. golaveraj 28—10 ; turul 
campionatului 1983/’84 : 22 p, 
locul ni, golaveraj 37—14. Deci, 
acumulările lui Remus Vlad 
și-au spus cuvîntul. • Din e- 
tapa a Vl-a (pină atunci uni
versitarii și-au potrivit... block- 
starturile), echipa clujeană a 
țlșnit ta fruntea clasamentului, 
tatonată îndeaproape mai tatii 
de CLS.M. Reșița, apoi, cu in
sistență, de Gloria Bistrița, 
pentru ea din etapa a 13-a, 
echilibrul să se rupă ta favoa
rea Universității. • Formația 
de bază folosită : Ariciu (12 
prezențe) — Dobrotă (14), Cio
can (16), Popim (18). L Mu- 
reșan (16) — FI. Pop (16),
Bucur (18), Mujnai (18), Boem 
(13) — Cîmpeanu n (11), Flșie 
(15). Alte prezențe : L. Mol
dovan (14), A. Stoic*  (11), Feș
tile și lasko (cite 6), Porațki 
(4), Neamțu (3), Bagiu (2) șl 
Meszaroș (1). • Realizatorii
celor 38 de goluri : Bucur 0
— unul din 11 m, Boeru, Fîșie 
șl Cîmpeanu II — cîte 5, Do
brotă 4, L. Moldovan 3, Muj
nai 2, I. Moreșan și FI. Pop
— dte L A marcat aproape 
întreaga echipă standard, con
tribuția liniilor din spate fiind 
substanțială, cu cele 28 (!) de 
goluri, lucru nu prea tatîlnit 
ta fotbalul nostru. Aceasta de
notă că U“ Cluj și-a moder
nizat bine jocul, că antrenorul 
Remus Vlad a reușit să trans

planteze, relativ repede, „expe-’ 
rlmentul hunedorean”, conceput 
împreună cu Mircea Lucescu. 
• „Ne aflăm pe un drum bun, 
ține să remarce antrenorul Re
mus Vlad. După aproape doi 
an! de muncă susținută, rezul
tatele trebuiau să apară. Me
ritul este al echipei, al tuturor 
jucătorilor, care au ințeles eă 
fără o schimbare de registru, 
fără o nouă mentalitate față 
de cursul ascendent al fotba
lului competitiv, exprimat pe 
planul strategiei și tacticii, nu 
putem să ne atingem obiecti
vul propus. Pot să spun că 
„U“ lucrează cu plăcere și res
ponsabilitate, echipa avînd 
create, pe plan local, toate 
condițiile pentru performanță. 
Sigur că mai avem încă mult 
de muncit, mal ales la capi
tolul finalizare, fiindcă echipa 
ratează uneori nepermis în si
tuațiile cele mai clare, cînd 
jucătorii se găsesc doar eu 
portarul ta față. Spun aceasta 
fiindcă, iată, Minerul Cavnic, 
învinsa noastră (n.r. — și la 
ce scor !) are cel mai bun a- 
tac, rețineți, al 7oibalului nos
tru : 45 de goluri marcate!" • 
„Evident, sintem, cum s-ar zice, 
eu nn picior in — com
pletează Remus Cîmpeanu, pre
ședintele lui ,U« — dar asta 
ae obligă la o și mai Intensă 
muncă, pentru ca la primăvară 
eă avem cel puțin aceeași con
stanță pe terenul de joc. Să 
subliniez aportul publicului 
clujean la reușitele echipei, 
faptul eă el s-a intors de doi 
ani, ta număr foarte mare, la 
stadion, pentru a-și încuraja 
echipa. Avem o atmosferă ex
celentă Pentru a realiza visul 
ea «șepcile roșii» să joace la 
toamnă în compania celor mai 
bune formații divizionare «A». 
Ne vom strădui să nu-i deza
măgim pe cei care cred în 
«U»".

Stelian TRANOAFIRESCU



DE LA C.N.E.F.S.
La invitația Consiliului Na

țional pentru Educație Fizică și 
Sport, în perioada 16—19 de
cembrie 1984 ne-a vizitei țara 
o delegație a Uniunii Germa
ne a Sportului din R.F. Ger
mania, condusă de dr. Willi 
Weyer, președinte.

Oaspeții au vizitat baze spor
tive și obiective sotial-cultu- 
ralc din București și județul 
Prahova și au purtat discuții

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
MOSCOVA, în cadrul com

petiției de hochei dotată cu 
„Cupa Izvestia" după ce cu o 
zi în urmă fusese întrecută net 
(1—8) de echipa U.R.S.S., re
prezentativa Finlandei a în- 
vlns-o pe cea a Cehoslovaciei 
cu scorul de 6—4 (2-4, 2—2,
2—1) ! Golurile au fost marca
te de Vuori, Suorahiemi, Jar- 
vela, Susi, Tuohimaa și Hekni- 
ncn, respectiv Liba (2), Rich
ter și Rusnak.

După desfășurarea completă 
a două etape. în clasament 
conduce U.R.S.S. cn 4 p, ur
mată de Cehoslovacia, Suedia 
și Finlanda cu cîte 2 p și R.F. 
Germania cu 0 p.

KIEV. In localitate s-a des
fășurat un meci amical de ho
chei între o combinată a ora
șelor canadiene Edmcnion și 
Calgary și o selecționată din 
U.R.S.S., în care au evoluat 
fostele gloria ale hocheiului din 
cele două țări. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 10—8 
(4—2, 3—1, 3—5), avîndu-1 ca 
principal realizator pe Alek
sandr Golikov, autorul a trei 
goluri. Din formația canadiană 
s-a remarcat George Hull, care 
■ înscris, de asemenea, trei 
goluri.

PE AGENDA 
A FEDERAȚIILOR

HOCHEI PE IARBĂ. Cu o- 
cazia unei reuniuni a Federa
ției internaționale de hochei 
pe iarbă, care a avut loc în 
Pakistan, la Karachi, s-a decis 
ca „Trofeul campionilor" să se 
desfășoare în fiecare an, cu 
participarea unora dintre cele 
mai bune echipe din lume. 
Iată și programul edițiilor vii
toare : 1985 — Perth (Austra
lia), 1986 — Lahore (Pakistan),
1987 — Amsterdam (Olanda),
1988 — oraș nedesemnat (Pa
kistan), 1989 — Barcelona (Spa
nia).

CANOTAJ. A fost stabilit 
calendarul principalelor eveni
mente din 1985 ale canotaju
lui, dintre care reținem : 11— 
13 ianuarie, Congresul extra
ordinar F.I.S.A., la Roma; 5 
mai, regata Gând ; 12 mal,
regata Mannheim ; 19—20 mai, 
regata Vichy ; 16 iunie, regata 
Grilnau ; 14 iulie, regata Lu
cerna ; 11 august, „mondialele" 
de juniori la Brandenburg 
(R.D. Germană) ; 1 septembrie, 
„mondialele" de seniori la Hă- 
zewinkel (Belgia).

TENIS. Philippe Chatrier 
(Franța), președinte al forului 
tenisistic internațional, a de
clarat : „Turneele demonstra
tive particulare, de genul ce
lui din noiembrie, de Ia An
vers, i-ar putea aduce tenisului 
o reputație foarte proastă !... 
Trebuie să facem absolut totul 
pentru a păstra caracterul 
sportiv al întrecerilor de te
nis !“.

CICLISM • Rutierul italian 
Francesco Moser, deținătorul re
cordului mondial al orei, stabi
lit la altitudine, la Ciudad de 
Mexico, în luna ianuarie a aces
tui an, a declarat că lntenOo 
nează să încerce să bată recor
dul orei... la nivelul mării, rea
lizat in 1967 de belgianul Ferdi
nand Bracke. cu 48,093 km. Mo
ser ar urma să efectueze tentati
va pe pista „Vlgorelll*  de la 
Milano, cu prilejul festivităților 
oe vor marca 100 de ani de 
existență a celebrei piste. In 1985

După cum se știe, turneul final 
al C.M. din Mexic va începe la 
31 mal 1986. Interesul pentru a- 
ceastâ mare competiție este insă, 
de pe acum, deosebit deși tn 
acest moment nu se cunosc de- 
cît două dintre cele 24 de ecte- 
pe participante : Italia, dețină
toarea titlului, șl Mexicul — tara 
organizatoare. Cu tm an șl ju
mătate înainte de start, ta Mexio 
s-au pus ta vtazare primele bi
lete! Organizatorii au vtadut, 
deocamdată, cupoane, urmlnd ca 
deținătorii acestora să primească 
biletele oficiale îndată oe ee 
vor..- tipări. In Europa — anun
ță organizatorii mexicani — si 
ta celelalte continente biletele Vot 
fi distribuite ta vara anului 
1985.

Fiind vorba tot de organizarea 
turneului final, vom consemna 
faptul că antrenorul reprezenta
tivei Italiei, Enzo Bearzot, a 
efectuat o vizită ta Mexic, pen
tru a studia, la fața locului, con-

Gomez (Ecuador) • Turneul de 
juniori „Orange Bowl", de la 
Miami, a continuat cu turul 1 la 
băieți (sub 16 ani): Roldan (Ar
gentina) — Baldoni 7—6. 6—0: 
Skopf (Austria) — Nydhal (SUA) 
6—3, 6—4 ; feminin (turul 2) : 
Elisabeth Galphin (SUA) — Sy- 
blle Nlox-Chateu (Franță) 
6—3, 6—3. tn turul 3 : Mary-
Jo-Femandez (SUA) — Claudia 
Failaoe (Brazilia) 6—0, 6—1. Mas
culin (ptaă la 18 ani) — turul 
3: Jensen (SUA) — Ramos (Bra
zilia) 6—0. 6—2, Tauson (Dane
marca) — Cohenauer (SUA) 2—6. 
6—1, 6—4.

VOLEI ® fa turneul feminin 
de la Jena (R.D. Germană), se
lecționata R.D. Germane a între
cut cu 3—0 (4, 8 3) forma
ția Cehoslovaciei, iar reprezen
tativa Franței a dispus cu 3—1 
(—15. 4, 7, 11) de echipa Elveției, 
în clasament conduc echipele 
R.D. Germane și Frânte! cu cîte 
4 p.

HANDBAL • Turneul feminin 
4e la Frankfurt pe Oder (R. D. 
Germană) a fost ciștigat de e- 
chipa locala ASK Vorwărta, care 
• Învins în meciul decisiv cu 
27—16 (11—4) formația ȚSKA So
fia.

ȘAH • La Moscova, medul 
Karpov — Kasparov, pentru ti
tlul mondial, a continuat cu a 
M-a partidă, încheiată remiză la 
mutarea 21. Scorul rămtae 5—1 

cu o delegație a C.N.E.FJS., 
condusă de Haralambie Alexa, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport.

în timpul șederii delegației, 
președintele C.N.E.F.S. și pre
ședintele Uniunii Germane a 
Sportului au semnat un pro
tocol cmprinzind planul de 
schimburi de delegații sporti
ve pentru anul 1985.

VIENA. Proba de 10 km din 
cadrul concursului internațio
nal de biatlon de la Oberti- 
lliiach a revenit lui Frank Pe
ter Kotsch (R.D. Germană) — 
33:16,9, urmat de concurentul 
austriac Alfred Eder — 34:14,7.

VARȘOVIA. Intr-un meci a- 
mical de hochei disputat în 
orașul polonez Tychy, selecțio
nata Poloniei a întrecut cu 
scorul de 5—3 (3—1, 1—1, 1—1), 
echipa cehoslovacă TJ Vitko- 
vice.

DAVOS. Proba feminină de 
10 km contând pentru „Cupa 
Mondială*  la schi fond a 
fost cîștigată de Berit Aunli 
(Norvegia) — 30:11,7, urmată de 
compatrioata sa Grete Nykkel- 
mo — 30:18,3 șl de Evi Krat
zer (Elveția) — 30:26,0.

ROMA. In stațiunea de 
sporturi de iarnă italiană San
ta Catarina s-a disputat o pro
bă feminină de slalom uriaș — 
A cadrul „Cupei Mondiale*  

—, probă încheiată cu victoria 
elvețiencei Vreni Schneider, 
cronometrată in cele Juă 
manșe cu timpul de 2:36,56. Pe 
locurile următoare s-au situat 
Tamara McKinney (S.U.A.) — 
2:37,66 și Maria Ep<ple (R. F. 
Germania) — 2:38,15.

DE LUCRU 
INTERNAȚIONALE
ATLETISM. Palatul sporturi

lor de la Paris-Bercy va fi 
gazda, la 18 șl 19 ianuarie 1985, 
a Jocurilor atletice mondiale, 
care vor cuprinde 12 probe 
masculine și 10 feminine. Vor 
lua parte sportivi din peste 
60 de țări din toate continen
tele, puțind fi Înscriși maxi
mum doi concurenți de probă. 
După cum a declarat Primo 
Nebiolo, președintele I.A.A.F., 
„competiția va constitui o ve
ritabilă repetiție pentru prima 
ediție a campionatelor mondiale 
de atletism in sală".

Alte competiții atletice de 
anvergură din 1985 vor fi 5 
campionatele europene de sală, 
Atena (2—3 martie), campiona
tele mondiale de cros, Lisa
bona (24 martie), „Cupa mon
dială" la maraton, Hiroshima 
(13 și 14 aprilie), finala „Cupei 
Europei", Moscova (17—18 au
gust), Universiada de vară, 
Kobe (29 august — 4 septem
brie), „Cupa mondială", Can
berra (4—6 septembrie) etc.

BADMINTON. Aflat ca sport 
demonstrativ pe programul J.O. 
din 1988, este posibil ca bad- 
mintonul să fie inclus, oficial, 
în programul Olimpiadei din 
1992. Această informație a fost 
făcută de Poul Erik Nielsen, 
președintele Federației Interna
ționale de badminton, cu pri
lejul unei conferințe de presă 
ținută la Kuala Lumpur. P. E. 
Nielsen â precizat că Juan 
Antonio Samaranch, președin
tele C.I.O., este de acord cu 
includerea badmintonului in fa
milia sporturilor olimpice.

TELEX • TELEX
in favoarea lui A. Karpov. Ur
mătoarea partidă este programa
tă vineri. • Desfășurat la Belgrad, 
meciul d'ntre selecționatele de 
tineret (masculin si feminin) ale 
Iugoslaviei și Poloniei s-a în
cheiat cu 9,5—0.5 p în favoarea 
gazdelor. In primul tur au câș
tigat șahiștii iugoslavi cu 65—2.5 
p. iar în cel de-al doilea victoria 
a revenit oaspeților cu 6—3 p. 
• După șapte runde in turneul 
de la Titograd pe primele locuri 
în clasament se află Velimiro- 
vid cu 5 p, urmat de Tal Po- 
povld și Cabale cu 4.5 p. Tai- 
manov 3.5 p etc.

TENIS® tn zilele de 20 și 21 
aprilie 1985 se va desfășura la 
Tokio un turneu demonstrativ, la 
care vor participa cunoscutil 
campioni John McEnroe (SUAl. 
Ivan Lendl (Cehoslovacia), Yan
nick Noah (Frântei si Andres

Petăr Popanghelov cel mai 
bun schior alpin din Bulgaria

SOFIA - CANDIDATĂ
LA ORGANIZAREA 

„OLIMPIADEI ALBE“
DIN 1992

SOFIA, 1» (Agerpres). După 
earn ae știe orașul Sofia se nu
mără printre candidatele la or
ganizarea Jocurilor Olimpice de 
lamă din 1932.

Situat tatr-o regiune montană, 
străjuită de vtaful Vltosa. orașul 
Sofia dispune de condiții exce
lente pentru organizarea unor 
competiții sportive de mare an
vergură : ptrtn de schi, patinoa
re. teleferice etc.

In ce privește locurile de des
fășurare a întrecerilor, organiza
torii au anunțat că dlsdpUnde 
alpine se pot dispute pe munte
le Vltosa, ter probele nordice pe 
pîrtllle amenajate In neuRsiB. 
Aleko. Concursul de btatlon ar 
urma să se desfășoare la MdMha 
Skala, iar cei de sărituri oi 
schlurile pe două trambuline (de 
79 m șl w m), ce vor fi ampla
sate la est de Aleko.

La Sofia va fi construit un non 
„palat de gheață*,  cu 15 00» de 
locuri, tn apropierea căruia aa 
va afla șl pista pentru patinai 
viteză.

Satul olimpie, cu clădiri de 2—4 
etaje, va fi situat la poalele W 
toșet la MaUnova Dolina, la ed 
mult 29 de minute de toate ba
zele sportive ale Olimpiadei.

MONDIAL
INTERES MAJOR PENTRU 

AL CAMPIONATULUI

Comentariul sântâmioui
SUCCESUL UNEI ECHIPE FOARTE TINERE
In mod normal, un mate

matician nu va admite ca 
3 668 puncte să fie superioare 
față de 6 296 puncte ! Și, 
totuși, în sport așa ceva 
este, iată, posibil; căci, po
trivit ultimului clasament al 
„Marelui premiu — Volvo", 
întocmit la 17 decembrie, 
echipa Suediei, cu Mats Wi
lander, clasat al patrulea, 
eu 2 450 p, și Henrlk Sund- 
gtrOm, al șaptelea, cu 1218 
p, a depășit net reprezenta
tiva de tenis a Statelor Unite, 
care i-a prezentat pe teren 
pe primii doi jucători ai 
lumii, John McEnroe — 
3 393 p (virtual cîștigător al 
„grand prix*-ului  1984) și 
Jimmy Connors — 2 903 p.

Finala recentă de la G0- 
teborg, a celei de a 73-a 
ediții a „Cupei Davis*,  a 
fost, in mod indiscutabil, 
evenimentul sportiv nr. 1 
al acestei săptămini, o com
petiție urmărită cu mult 
interes în întreaga lume a 
tenisului. Specialiștii anti
cipau o luptă strînsă, echi
librată, dar acordau prima 
șansă tenismanilor ameri
cani, chiar dacă terenul de 
zgură din marea sală „Scan- 
dinavium*  din Goteborg nu 
le era chiar ații de favo
rabili acestora, ei preferind 
suprafețele din plastic sau 
parchet, mult mai rapide și 
mai pe măsura jocului lor. 
Dar, s-a spus ci și fran
cezii, în urmă cu doi ani, 
procedaseră la fel, in Pala
tul sporturilor de la Greno
ble, și totuși jucătorii ame
ricani și-a» adjudecat tro
feul. Numai ei, tinerii sue
dezi (intr-o spectaculoasă 
ascensiune valorici în ulti
mii ani) au luptat de o a- 
semenea manieri ci nu 
le-au lisat nici o speranță 
adversarilor lor. tn fond, 
să reținem scorul net de 
3—0 care le-a adus victo
ria, după două zile de în
treceri, timp în care, din 
15 jocuri, teoretic posibile, 
americanti n-au ciștigat, 
practic, decit un singur 
set I

Aceasta a fast a șasea 
partidă dintre cele două 
formații, în „Cupa Davis', 
dar prima desfășurată pe— 
zguri. Precedentele cinci au

O fază din recen
tul meci din preli
minariile C.M. din
tre Malta șt R.F. 
Germania (2—3).
K. H. Forster (in 
centrul imaginii)
înscrie primul gol 
pentru formația

vest-germană 
Telefoto:
AP—AGERPRES 

dl țuie In care se va desfășura 
competiția, ta cadrul unei con
ferințe de presă, ei a declarat 5 
„Față de 1970, ctad Mexicul a 
mal găzduit un turneu final, pro
blemele legate de poluarea Ca
pitalei s-au intensificat. Aflat la 
altitudinea de 2 400 m, Ciudad de 
Mexico va pune probleme de a- 
climatizare jucătorilor. Iată de 
ce vom întreprinde un turneu ta 
Mexic tn vara anului viitor. In 
privința șanselor clștig&rii titlu
lui, este taci prematur sft mA 
pronunț» Oricum, noi ne vom 
pregAti temeinic pentru a ne 
păstra titlul*.
FERRUCCIO VALCAREGGI 
DIN NOU LA „CIRMA" 
ta urma unor neînțelegeri din

tre antrenorul Giancarlo de Slsti 
șl jucătorul brazilian Socrates — 
ambii la Florentina —, de Slsti 
a demisionat. Locul acestuia a 
fost luat de un vechi specialist 
al fotbalului Italian : Ferruccio 
Valcareggl, fost selecționer al 
reprezentativei naționale. „Cu 
Socrates tn echipă (n.r. care n-a 
jucat cîteva meciuri tn campio
nat), Florentina va avea o com
portare remarcabilă, pe care o 
doresc toți suporterii" — a de
clarat Valcareggl.

revenit tenismanilor de peste 
Ocean: 1946 (Forest Hills
— suprafață din iarbă, 5—0), 
1951 (Melbourne — iarbă,
5— 0), 1954 (Brisbane — 
iarbă, 5—0), 1978 (Goteborg
— sintetică. 3—2) și 1982 
(St. Louis — sintetică, 3—2). 
In șflrșit, a șasea, in 1984 
(GOteborg — zgură, 1—4).

Cum am mai arătat, Sue
dia a ciștigat pentru a doua 
oară „salatiera de argint*  
(în 1975 a întrecut Ceho
slovacia, cu 3—2, tot la Go
teborg), după ce, anul tre
cut, jucase în finală, la Mel
bourne, cu Australia, pier- 
zind cu 2—3. Formația scan
dinavă este una dintre cele 
mai tinere cîștigătoare ale 
trofeului, cu o medie de 
vîrstă de numai 20 de ani i 
Jarryd, cel mai virstnic, are 
23 de ani, iar partenerul 
său de dublu, Edberg, doar 
18, in vreme ce Wilander 
și Sundstrom au, fiecare, 
cite 20 de ani.

Mats Wilander, despre care 
se spune că-i calcă pe urme 
marelui său compatriot 
Bjorn Borg, a declarat î 
„...ambianța în echipa noas
tră nu poate fi descrisă. 
Statem toți strîns legați su
fletește și pentru aceasta 
trebuie să-i mulțumim că
pitanului nostru, Hans Ols
son, care ne-a condus ca 
un «stăpîn», dar și ca un 
prieten*.

In ceea ce-l privește pe 
John McEnroe, el a spus, la 
conferința de presă : „Cum 
am zis și înaintea acestei 
finale, dacă joci bine, cîș- 
tlgt, dacă joci prost, pierzi. 
Am jucat prost șl am pier
dut Dar suedezii, oricum, 
stat puternici pe zgură. Ei 
stat puternici, de asemenea, 
șl pe alte suprafețe".

Romeo VILARA
PJ3. Pentru aducere a- 

minte, să recapitulăm re
zultatele finalei: Wilander
— Connors 6—1, 6—3, 6—3,
Svndstrdm — McEnroe 13— 
11, 6—3, 6—4, Jarryd, Ed
berg — McEnroe, Fleming 
7—5, 5—7, 6—2, 7—5, Wi
lander — McEnroe 3—6, 
7—5, 3—6, Sundstrom —
Jimmy Arias 3—6, 8—6,
6— 3.

ALTE ȘTIRI
• Ieri, la Atena, în grupa I a 

C.M.: Grecia — Belgia 0—0.
• Antrenorul echipei Irlandei, 

Eoin Hand, era pe punctul de a 
fi schimbat ta urma insucceselor 
din preliminariile C.M. (cu Nor
vegia șl Danemarca). Federația 
de specialitate din Irlanda l-a 
solicitat ta această funcție pa 
Bob Paisley, fostul antrenor al 
echipei F.C. Liverpool. Cum Insă 
Paisley a refuzat propunerea, 
fonii irlandez a confirmat ulte
rior că Hand va rămine ta funo- 
ție șl speră ca selecționata tării 
să se afirme ta meciurile caro 
urmează.
• Manchester Utd vrea să-și 

întărească lotul. în aoest scop, 
antrenorul lui Manchester. Ron 
Atkinson, a asistat la meciul 
dintre Ajax — Eindhoven (1—4) 
pentru a-1 achiziționa pe jucăto
rul Brandts, din echipa învingă
toare, care a avut o comporta
re deosebită. Amintim că ta sfer
turile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.- Manchester va înttlni 
pe Videoton din Szăkesfehărvăr. 
„Un med nu prea ușor, cum s-az 
părea*,  a declarat Ron Atkinson.
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