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Voleiul european înscrie în 
agenda începutului de an un 
episod de mare interes în com
petițiile rezervate echipelor de 
club. La 9 șl 16 ianuarie sînt 
programate partidele tur și re
tur din cadrul penultimului act 
al acestor ample întreceri, la 
al căror start s-au aliniat — 
și au rămas în cursă — și 
formațiile noastre masculine

cumpăna anilor și 
de la ele o pres- 

•obiectivelor

zile de la 
se așteaptă 
tație pe măsura 
deosebite care le stau în față. 
Ruda Hvezda Praga este o e- 
chipă cu mulți internaționali 
cehoslovaci, o echipă tehnică 
și cu o remarcabilă capacitate 
tactică, în timp ce formația 
din Peiksamaki a confirmat 
încă o dată valoarea ridicată

Stelistul Pompiliu Dascălu intr-a caracteristică acțiune de atac, 
in meciul cu A. S. Cannes din faza precedentă a Cupei cupelor 

Foto : I. BĂNICĂ

Dinamo, în Cupa campionilor, 
și Steaua, în Cupa cupelor. 
Ambele noastre reprezentante, 
deși vor întîlni adversare foarte 
puternice, vizează calificarea in 
turneele finale. Și acest lucru 
este posibil, dacă atît Dinamo, 
în dubla întîlnire cu Ruda 
Hvezda Praga, cît și Steaua, 
în fața fostei participante la 
turneul final al C.C.E., echipa 
finlandeză Pieksamaen, vor a- 
borda cu toată hotărîrea par
tidele. Au de partea lor și a- 
vantajul de a disputa prima 
manșă pe terenurile adversa
relor, la Praga și, respectiv] 
Preksâmaki.

Fruntașele voleiului nostru 
s-au pregătit atent in aceste

i in ultimii ani, elimi- 
în faza precedentă, pe 

R.D. Germane, 
___ ____ De altfel, va
loarea voleiului finlandez mas
culin este atestată și de pre
zența în această fază a cam
pioanei Loimu ’79, în C.C.E.

Dintre celelalte partide din 
competițiile masculine se mai 
detașează, ca echilibru și in
teres, cele dintre Radiotehnik 
Riga, campioana sovietică, și 
Santal Parma, deținătoarea tro
feului, în C.C.E., și dintre 
C.H. Bratislava și Levski Spar
tak Sofia, în Cupa cupelor.

arătată 
nînd i 
vicecampioana 
S.C. Leipzig.

(Continuare in pag 2—3)
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Azi, pe stadionul Twickenham

PRIMUL MECI DE RUGBY
DINTRE ECHIPELE ROMÂNIEI Șl ANGLIEI

Echipa de rugby a țării noas
tre susține astăzi, pe celebrul 
stadion Twickenham, un meci 
așteptat cu deosebit interes în 
cercurile sportului cu balonul 
oval de pretutindeni : primul 
joc-test dintre reprezentativele 
României și Angliei. După cez 
au evoluat, în ultimii șase ani. 
in compania celorlalte 
participante la Turneul celor 
cinci națiuni, precum 
toarte puternicei naționale a 
Noii Zeelande, iată-i pe trico
lori înaintea intîlnirii cu XV-le 
tării de origine a rugbyului. 
Conștienți de dificultatea și 
importanța partidei, ei vor în
cerca, după cum ne spunea la 
telefon antrenorul federal Va
lerio Irimescu, să aibă o com
portare cit mai bună, care să 
le aducă noi și frumoase a- 
precieri. Lotul nostru a efec
tuat, de miercuri și pină ieri, 
antrenamente la Londra, echipa 
de începere a partidei fiind a- 
nunțată astfel : Podărescu — 
M. Toader, Lunga, Margheseu, 
Aldea — Alexandru, Paraschiv 
(căpitanul formației) — Radu
lescu, L. Constantin, Murariu 
— Caragea, Dumitru — Leonte, 
Grigore. Bucan. Rezerve : Mel- 
nieiue, IIcă, Dumitraș, Moraru, 
T. Coman, David. Formația cu-

patru

și a

prinde, în general, jucători ex
perimentați (Dumitru, de pildă, 
va evplua pentru a 59-a oară 
în națională), doar Toader, 
Leonte și Grigore avînd una 
sau două selecții, în timp ce 
Podărescu apare pentru prima 
dată ca fundaș, Gh. Florea, Al. 
Marin și V. Ion fiind acci
dentați.

în echipa Angliei vor debuta 
Smith, Sims, Andrew, Harding, 
Orwin și Dooley, iar cunoscu
tul centru P. Dodge (de 25 de 
ori internațional) va fi pentru 
prima oară căpitan al echipei. 
Iată componența XV-lui repre
zentativ al puternicului rugby 
englez : Stringer — Smith, 
Sims, Dodge, Underwood — 
Andrew, Harding — Hall, Hes- 
ford, Rees — Orwin, Dooley — 
Pearce, Brain, Blakeway.

Partida începe la ora 14,15 
(16,15 ora B-acureștiului). va 
fi condusă de brigada galeză 
IV. D. Bevan — la centru. C. 
Norting. W. Jones și va fi te
levizată.

Azi $i inline, la san Marino

ELITA TENISULUI
DE MASA JUVENIL

SE INTILNEȘTE
LA „EUROPA TOP 12"

în 1971 debuta în tenisul de 
masă o nouă competiție inter
națională, care reunea pe cei 
mai buni jucători și jucătoare 
din Europa : „Top 12". în de
cursul anilor întrecerea 
căpătat o personalitate 
tinetă, aflîndu-se printre tur
neele de vîrf ale tenisului de 
masă mondial. în acest an, a- 
vînd în vedere experiența că
pătată cu disputa seniorilor, 
precum și faptul că la nivelul 
cadeților și juniorilor au a- 
părut o serie de sportivi de 
mare valoare (unii evoluează 
de pe acum în reprezentativele 
naționale de seniori), forul eu
ropean a hotărît înființarea 
unei noi competiții : „Europa 
Top 12“ pentru cei mai tineri 
jucători, prima ediție debutind 
astăzi, Ia San Marino. Conform 
regulamentului, vor participa 
cei mai buni nouă din clasa-

și-a 
dis-

(Continuare in . pag a 4-a)

Spor Iul-preocupare de fiecare zi
BISTRIȚA SCRUTEAZĂ ÎNĂLȚIMILE OLIMPICE

Am ajuns la Bistrița într-o 
dimineață cețoasă și deosebit 
de friguroasă. Dimineață după 
ceas, dar era încă întuneric 
bine. De cum s-a luminat de 
ziuă, a început să fulguie des. 
era prima zăpadă ca lumea 
pe care o vedeam în această 
iarnă, la mijloc de decembrie. 
Notăm asta nu pentru „cu
loare", ci pentru a releva rea
litatea că la Bistrița iarna vine 
mai devreme și pleacă mai 
tîrziur iar toamnă aurie in 
alte regiuni e mai zgîrcită în 
soare pe aici, unde — o știm 
de !a radio — „în nordul țării 
plouă" și „ploaia se va trans
forma in lapoviță"...

Da, ■ - _ -
pentru 
tajului, 
cititor 
în ce
Bistrița . . _________
de-a lungul întregului an" și 
să prețuiască, asemenea repor
terului cu căciula înfundată pe

reținem amănuntul nu 
a da „culoare" repor- 
ci pentru a-1 face pe 

să înțeleagă mal bine 
condiții se aplică la 

principiul „pregătire

efortul atleților, fete șiurechi, 
băieți, tineri și copii, care ă- 
lergau 
nului 
trelor
Nicolae Lupan și Iosif Șandor. 
de la Gloria Bistrița. Aveau 
obrajii îmbujorați, pe nări sco
teau aburi ca niște bidivii, 
unii purtau „supra-treningun" 
impermeabile, numai unii... 
Cine știe de cind alergau și 
cînd s-or fi retras să răsufle 
și să se încălzească nițel în 
sălițele de sub tribuna prin
cipală, transformată gospodă
rește într-o bază de pregătire 
și refacere ? Văzîndu-i, am în
țeles mai bine spusele meto
distului, prof. Tiberiu Moldo
van : „Copiii locurilor acestea 
de munte au două calități de 
aur : rezistența și forța". Vă- 
zîndu-i, am înțeles mai bine 
de ce s-au orientat organele 
sportive locale spre discipline 
ca atletismul, mai exact semi- 
fondul și fondul, de unde au

de zor pe pista stadio- 
sub imboldul cronome- 
din miinile profesorilor

apărut 
național 
Pop (de 2 ori campion la 1 500 
și 3 090 m) și Vasile Miron 
(campion de juniori II la 3 090 
m), boxul (in doi ani, antre
norul Nicolae Zăpîrțan a dat 
lotului de juniori pe Emil Bota 
și Vasile Pop) sau halterele. La 
haltere nu mai relatăm in pa
ranteză, această secție de la 
c.s. ~ --------
cele 
mai 
mai
Pasiunea lui Andrei Karaffa, 
secundat de Ion Moraru și, mai 
recent, de Mugurel Saranciuc 
și sprijinul organelor locale au 
dus la realizarea celei mai fru
moase și mai bine dotate săli 
de haltere din țară (afirmația 
aparține prof. Lazăr Baroga. 
secretarul federației, care duce

Mirceo COSTEA

doi sportivi in lotul 
de juniori. Dumitru

Gloria Bistrița — ca și 
precedente — fiind cea 
reprezentativă și cu cele 
bune rezultate din județ.

(Continuare in pap 2—3)

Divizia „A“ de handbal

Mlîh’E, ULTIMA ETAPA A TURULUI ÎN ÎNTRECEREA FEMININĂ
Ultima etapă a turului Divi

ziei „A" feminine de handbal 
este dominată de derby-ul Ști
ința Bacău — Rulmentul Bra
șov. meci de mare interes în 
ultimele ediții ale campionatu
lui. tntilnirea de mîine va fi 
cu atît mai disputată cu cît 
studentele vor dori, cu siguran
ță. să dovedească propriilor 
suporteri că eșecul de la Iași

a fost un simplu accident. 
Foarte interesant se anunță și 
meciul de la Constanța, unde 
Hidrotebnica primește replica 
ieșencelor de la TEROM, re
centele învingătoare ale cam
pioanelor. în zona ..fierbinte" 
a clasamentului. Rapid se de
plasează la Timișoara, partida 
cu AEM rămînînd deschisă ori
cărui rezultat.

TROFEUL „SPORTUL" PEN
TRU EFICACITATE înaintea 
ultimei etape a turului : 1. Ma
ria Verigeanu (Chimistul) 103 
goluri, 2. Rodica Covaliuc 
(TEROM) 87, 3. Mariana Oacă 

• (Știința) 76, 4—5. Elena Gheor- 
ghe (Hidrotehnica) și Valentina, 
Cozma (TEROM) 62, 6 Rodica 
Grigoraș (Confecția) 60.

Deși afară ninge și e frig, iată că fotbaliștii noștri fruntași au 
luat startul pregătirilor. Iar cei mai grăbiți s-au dovedit a fi 
campionii tării, dinamoviftii. Elevii lui Cornel Dinu au efectuat 
ieri primul antrenament al anului pe terenul stadionului propriu, 
acoperit de nea. în fruntea plutonului, Augustin, Toma, Suciu, 
Moraru, Orac, VIad— Foto : Aurel D. NEAGU

Laureafii anului sportiv 1984

ri CA ORICE TINAR PERFORMER

VISEZ UN RECORD MONDIAL"
ne spune campionul olimpic NICU VLAD

CLASAMENTUL
1. Știința Bacău 10 8 1 1 270-202 27
2 Chi .istul Rm. Vîlcea 10 8 0 2 265-229 26
3. Hidrotehnica Constanța 10 7 2 1 217-185 26
/. TEROM lași 10 6 1 3 259-216 23
5. Rulmentul Brașov 10 6 0 4 185-172 22
6. Textila Zalău 10 5 0 5 214-215 20
7. Mure-ul Tg. Mureș 10 4 2 4 213-219 20
8. Confecția București 10 3 1 6 192-207 17

Textila Ploiești 10 3 1 6 178-212 17
10. Rapid București 10 2 1 7 189-212 15
11. AEM Timișoara 10 2 1 7 181-225 15
12. Progresul 8ucure$ti 10 1 0 9 159-228 12

CONSTANȚA : Hidrotehnica - TEROM lași
TG. MURES : Mureșul 
TIMISOARA : A.E.M. 
RM. VILCEA : Chimistul 
BACĂU : Știința
BUCUREȘTI : Progresul

- Textila Dorobanțul PI.
- Rapid București
- Confecția București
- Rulmentul Brașov
- Textîfa I.A.S. Zalău

(Sala Floreasca, ora 10)

Pentru prima oară în istoria 
halterelor din țara noastră, doi 
sportivi români, Nicu Vlad și 
Petre Becheru, s-au întors de 
la Jocurile Olimpice cu medalii 
de aur. Alături de ci, alți 6 hal
terofili din țara noastră s-au 
numărat printre laureații acestei 
mari competiții.

Nicu Vlad, interlocutorul nos
tru, a fost ales al doilea spor
tiv român al anului 1984, în 
urma anchetei Asociației presei 
sportive române. La cei abia 
21 de ani, ai săi, împliniți la 1 
noiembrie 1984, el s-a numărat 
printre cei mai tineri cam
pioni olimpici din toate timpu
rile. EI a progresat ia 1984 cu 
aproape 40 de kilograme la ca
tegoria semigrea ! Nicu ridi
case cu uo an in urmă 360 kg. 
la Los Angeles a' corectat re
cordul olimpic (392,5 kg), iar 
la „Cupa Mondială" de la Sa
rajevo a reușit 397,5 kg !

— Care a fost cea mai mare 
bucurie pe care a-i trăit-o in 
1984 ?

— Pot spune că anul care s-a 
încheiat mi-a adus mal multe

mari bucurii : medalia de aur 
cucerită la Los Angeles ; im
presionanta primire care ni s-a 
făcut la reîntoarcerea acasă, 
cînd am simțit aprecierea per
formanței mele. Am fost în sa
tul meu natal — Piscu, Galați 
—, la părinți. Numeroși consă
teni. majoritatea tineri, au ve
nit să mă vadă cu medalia de 
aur. să pună mina pe ea ... Se 
bucurau nespus că un tînăr din 
sat a venit de la celălalt capăt 
al lumii, cu un asemenea tro
feu. acolo unde a copilă
rit La Piscu au fost zile de 
neuitat. Printre cei prezenți se 
aflau și primărița noastră 
Anastasia Mihai, profesorul Pe- 
trea Dumitrei, dascălul care 
m-a călăuzit spre tainele spor
tului. nea Gică Gospodinov 
primul meu antrenor de la Du
nărea Galați și tot cel care 
m-a lansat apoi. la Rapid 
București, pe plan internațio
nal (n.r. Acum, Nicu Vlad este

Ion OCHSENFEID

(Continuare la pag. 3—3)



Reportaj de vacanță

ȘAH de la A la Z
In 1979. Editura Sport-Tu

rism Inaugura, cu fericită In
spirație, seria micilor enci
clopedii pe sporturi („Tenis" 
de Radu Voia). Astăzi, a- 
vem ce’ de al 7-lea vo
lum al seriei care, fără cau
ze mărturisite, a primit nu
mele ..De la A la Z“. Ni se 
oferă (după baschet, volei, 
box. rugby si scrimă) lexi
conul șahului, datorat etu- 
distulut si publicistului Con
stantin Ștefaniu.
. Autor șl al altor lucrări 
șahiste. C Ștefaniu face un 
remarcabil efort de documen
tare. pentru a putea lnmă- 
nunchia in 478 de pagini su
medenia de date istorice, de 
evenimente și nume care au 
marcat hotăritor cronica șa
hului pe mapamond de-a lun
gul secolelor, ba chiar mile
niilor. Păcat că. în economia 
lucrării, șahului românesc îi 
sînt consacrate numai 40 de 
pagini.

In schimb, cititorii nu vor 
avea a se plînge de bogăția 
de detalii în capitolele închi
nate istoricului jocului sau 
biografiilor atit de sugestiv 
numite „vieți dăruite șahului" 
(chiar șl cind e vorba de 
mai obscuri jucători din se
colele IX—XII sau contem
porani) .

Originală ni se pare inse
rarea (in peste 20 de pagini) 
a listei celor mal reprezenta
tive cărți de șah tipărite în 
lumea întreagă, dar ne-am ii 
bucurat șl mai mult dacă am 
fi avut la dispoziție o cît de 
sumară trecere în revistă a 
prezentei șahului în beletris
tică (-dacă nu chiar și în alte 
arte, ca plastica sau cinema
tografia).

Capitolele dedicate palma- 
reselor completează util un 
volum ce nu va lipsi — sîn- 
tem siguri — din biblioteca 
nici unui sahlst. (vib).

„...VISEZ UN RECORD MONDIAL"

(Lrmart iin pag 1) Acasă, la Nicu Vlad (comuna 
Pis cu-Galati), in preajma A- 
nului Nou. Campionul olim
pic, alături de părinții săi ți 
de prieteni. Foto: I. MIHÂICĂ

legitimat la Steaua București și 
se pregătește cu antrenorul lo
tului național, Ștefan Achim).

— Cum ai ajuns la calitățile 
care au contribuit la o ascen
siune atit de vertiginoasă pe 
plan mondial ?

— Cind eram elev, deși firav 
și slăbuț — la 15 ani aveam 
doar 48 de kilograme — s-a re
marcat că am o mare ambiție, 
că îmi place munca și sînt per
severent. Primii mei îndrumă
tori in sport știau că numai 
grație acestor calități poți ob
ține ce-ți dorești în viață. 
M-am străduit și am terminat 
Liceul industrial de căi ferate... 
Pe plan sportiv, am muncit 
mult pentru a deveni din ce 
în ce mai puternic...

— Cine ți-a fost model ?
— Ambiția și perseverența 

sînt lucruri cu care te naști. 
Dar contează foarte mult cine 
și cum te indrumează. Am as
cultat sfaturile maestrului 
Gheorghe Gospodinov pe cind 
mă antrenam la Rapid Bucu
rești, apoi am fost și mai bine 
„șlefuit" sub bagheta antreno
rului principal al lotului națio
nal, prof. Ștefan Achim. M-am 
bucurat de tot sprijinul din 
partea C.N.E.F.S. și a federației 
de specialitate. Am învățat mult 
și din exemplul marii perseve
rențe a lui Dragomir Ciocoslan. 
Promovat la federație după re
tragerea sa din activitatea com- 
petițională, știu că Îmi va fi 
întotdeauna un sfetnic bun.

— Ce planuri ai pentru 1985?
— Doresc să-mi îmbunătățesc 

actualele recorduri, chiar și la o 
categorie superioară, la care voi 
trece (100 kg). Visez, ca orice 
tînăr performer, un record 
mondial ! Sînt convins că va fi 
greu la campionatele europene 
și mondiale, pe care le vor găz- 
dun Polonia, respectiv Suedia. 
Repet, va fi dificil, dar sper să 
izbutesc.

I-am urat tînărului campion 
olimpic deplin succes In înde
plinirea proiectelor sale.

CLASA A Il-a „G" (gimnastică)..
La Bușteni, sute de elevi in 

vacanță de iarnă, dar noi cău
tăm o clasă anume, clasa a 
II-a G de la Școala generală 
nr. 17 din Capitală. Ii spune 
„G" de la GIMNASTICA — 
toate elevele acestei clase sint 
gimnaste la C.S.Ș. Triumf. Ar 
fi putut să-i spună și „P", de 
la PERSPECTIVA — toate cele 
28 de fetițe vizează Olimpiada 
din 1992 !...

Le găsim, intr-un tîrziu, la 
Poștă, aplecate asupra unor 
vederi, concentrate asupra scri
sului: „Sîntem aici, tovarășă 
învățătoare, la Bușteni, unde 
vremea e bună de schi, dar 
și de săniuși (Gabriela spune 
că săniuși se scrie fără 1 la 
urmă — cine nu știe ? —, dar 
mai bine e cu i la urmă, are 
cuvîntul — ca și noi pe der- 
deluș — în ce se opri!). Ieri 
înainte de prînz am fost la 
Grădina Zoologică, am văzut 
multe animale (Gabriela spu
ne să ștergem am văzut multe 
animale, că. la grădina zoolo
gică nu pot fi văzute decit a- 
nimale — cine nu știe! —, dar 
paznicul cînd a auzit că sîn
tem gimnaste a spus că are 
să aducă și o capră, cu pi
cioare de lemn, bineînțeles, și 
chiar un cal cu minere. Noi 
încheiem aici, fugim spre pîrtia 
de schi, afară a început să 
ningă cu fulgi mari, pufoși. 
Gabriela spune să ștergem a 
inceput să ningă cu fulgi, că 
n-o să ningă cu găluști — cine 
nu știe ?! —, dar ieri a nins, 
parcă, cu țepi de brad.,.)"

La 6chi, veselie mare. In 
fruntea celor mai buni coborî- 
tori Ia categoria „super-ușoa- 
ră“, Clasa a Il-a G condusă 
de antrenorii Marilena Vlădă- 
rău-Perețeanu și Gheorghe 
Neagu. Pe primul loc la „cel 
mai frumos om de zăpadă" — 
tot clasa a Il-a G ! De unde 
atîta energie ? „Muncesc cu o 
rîvnă uluitoare, ne spune pro-

fesoara de limba română Ma
ria Stoian. Muncesc dublu de- 
cît ceilalți elevi: școală, antre
namente, concursuri, din nou 
școală — învață limba engle
ză, pregătesc serbări de tot 
felul. în 25 de ani de invăță- 
mint n-am avut o promoție 
atit de bună I Da, acum m-am 
convins: sportul mărește capa
citatea de concentrare, ridică 
mult curba efortului intelectual. 
Le laud fiindcă sint cuminți, 
silitoare, fiindcă au un scris 
impecabil, memorează foarte 
ușor, calculează la aritmetică 
cu mare iuțeală, se comportă 
frumos, sînt ordonate, disci
plinate — în doi ani nu am 
pedepsit pe nici una !"

Veselie mare și Ia hochei. La 
hochei pe zăpadă, un fel de 
fotbal în fața cabanei, cu puc 
din tăciune luat de pe grătarul 
mic al sobei de la bucătărie, 
cu Andreea Puia și Mihaela 
Stan în apărare, cu Loredana 
Păun, Carmen Dinu, Corma 
Bușcă și Carmen Bădin în ak 
tac, cu toată galeria clasei a 
Il-a G !

„Ieri, tovarășă învățătoare, 
am pierdut la hochei. Dar am 
părăsit terenul ca după victor 
rie, adică demne, așa cum 
ne-ați exemplificat (Gabriela 
spune să ștergem cum ne-ați 
exemplificat, să punem cum 
ne-ați învățat — cine nu știe?! 
—, dar dumneavoastră ne-ați și 
exemplificat atunci cind, nu 
știm din ce pricini, ați fost 
necăjită tare, dar lecțiile au 
decurs la fel de interesante, de 
vioaie, de parcă nimic nu s-ar 
fi întîmplat. Noi, dacă ne 
scuzați, am încheia aici, că 
plecăm într-o excursie — știți 
cum e în vacanță, n-ai 
timp ! (Gabriela nu mai zice 
nimic, e ocupată cu niște fon- 
dante primite la concursul de 
ieri...)"

Vasile TOFAN

BISTRIȚA SCRUTEAZĂ ÎNĂLȚIMILE OLIMPICE
(Urmare din pag 1)

din cînd în cînd acolo și lotul 
țării, iar recent a ales Bistrița 
pentru Campionatele Balca
nice). Din munca pe rupte, 
disciplina, autodepășirea și alte 
calități ale antrenorilor și ti
nerilor acestora au rezultat 18 
titluri naționale de copii și 
juniori II, 3 juniori la lot 
(Mircea Bîrzan, Daniel Filip și 
Paul Torotscoi), un duiblu cam

pion de seniori în 1984 (Cons
tantin Chiru), care a obținut și 
un loc II și două locuri III la 
Balcaniada din același an.

Plecind de la aceleași „cali
tăți de aur", s-a înființat a- 
nul trecut și secția de lupte 
greco-romane de la Gloria. 
Antrenorul Romulus Boțoiu lu
crează cu două grupe de în
cepători și, normal, nu ne re
comandă încă nume, e con
vins că vom mai da pe la el și, 

oricum, vom mai afla despre 
elevii lui nu peste prea multă 
vreme. Și, ca orice club de la 
munte, Gloria Bistrița are, din 
anul 1984, o secție de schi- 
fond (antrenor — Ștefan Ber- 
becaru, care pregătește și lo
tul național de junioare și le-a 
dat pe Ileana Hangan, locul II 
la Balcaniada de senioare, și 
Valeria Vrăjmaș, campioană de 
junioare, ambele în lotul na
țional de senioare) cu baza de 
pregătire la Piatra Fîntînele, 
ca și cea de sanie-fete, care 
împlinește 3 ani și are ca an- 
trenoare pe fosta campioană 
națională Carmen Popovici- 
Barna.

Asemenea altor secții ale 
clubului „mare", și acestea pre-

iau copiii formați la Clubul 
sportiv școlar Bistrița, în care 
mai funcționează catedre de 
atletism, gimnastică sportivă 
(băieți) și ritmică, handbal — 
băieți și fete, volei, tenis de 
masă și fotbal, cu dorința măr
turisită de directorul clubului, 
prof. Hoția Ștefănescu, de a 
furniza cît mai multe talente 
autentice și cu reală perspec
tivă.

Performanța (și speranțele) 
municipiului (și județului) are 
piloni de nădejde în asociațiile 
sportive din marile întreprin
deri. Echipa de handbal femi
nin a clubului Gloria, cu cele 
15 jucătoare ale sale, munci
toare la întreprinderea de sti
clărie menaj — majoritatea — 
și la întreprinderea de pro
duse electrotehnice, se și nu
mește Gloria Sticla Bistrița. 
Este, deocamdată, în Divizia 
„B“, seria a Il-a. Asociația 
sportivă Metalul, a întreprin
derii de utilaj tehnologic, are 
echipă de handbal băieți pro
movată în 1983 în „B“, iar 
acum se află pe primul loc 
și se speră că va promova în 
prima divizie. Tot aici func
ționează o secție de box, care 
a și dat lotului național de 
juniori pe Daniel Măerean. 
Secția de judo a A.S. Viitorul 
C.P.L. (Combinatul de prelu
crare a lemnului) se mindrește 
cu două titluri de campioni de 
juniori cîștigate în toamna tre
cută și are rădăcini bine în
fipte la Beclean și Năsăud, de 
unde selecționează in vederea 
promovării, prin trei „anexe", 
tineri talentați, așa cum sec
ția de lupte greco-romane se 
sprijină pe Rodna.

Scrimă la Bistrița ? Da, așa 
cum se scria ieri pe larg in 
ziarul nostru. Asociația Meca
nica a întreprinderii mecanice 
Bistrița și-a asumat o dificilă 
răspundere în acest sport pre
tențios. Echipa de spadă e re
cent promovată în „B“, se lu
crează și la floretă și pentru 
că lamele sînt o problemă și 
Ie confecționează singuri. Tot 
aici există o secție de sanie, 
cu un loc II la campionatul 
de juniori pe 1984 (dublu bă
ieți) și una de tenis de cîmp 
cu trei grupe de băieți și fete, 
cu un promițător loc secund 
la finala pe țară — simplu 
copii. Tenisul de masă are în 
combinația Sticla-C.S.Ș. Bis
trița un filon viguros. Călin 
Creangă, elevul antrenorului 
Gheorghe Bozga, este bine cu
noscut în acest sport.

Nu sînt decît trei ani de 
cînd asociațiile marilor între
prinderi au preluat aceste sar
cini de performanță, dar roa
dele au început să apară, prin 
contribuțiile notabile (dintre 
care am menționat cîteva), 
prin sprijinul prețios al con
ducerilor acestor puternice u- 
nități industriale, al comitete
lor de partid, sindicatelor și 
organizațiilor U.T.C., prin baza 
lor materială și de masă ofe
rită de colectivele de munci
tori — marea majoritate tineri 
— și unitățile școlare în care-și 
califică viitorii specialiști.

Tot ce-am văzut la Bistrița 
ne Întărește convingerea că o- 
biectivele de perspectivă, între 
care contribuția la loturile o- 
limpice de atletism, haltere și 
schi, sînt pe deplin realizabile 
in municipiul Bistrița.
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CUPELE EUROPENE LA VOLEI
(Urmare din pag 1)

Cîteva întîlniri tari au stabilit 
„culoarele" competițiilor femi
nine, la care echipele noastre 
n-au fost înscrise. Astfel, re
țin atenția confruntările Ț.S.K.A. 
Sofia — Burevestnik Alma Ata 
și Ruda Hvezda Fraga — Olym
pia Ravenna, In competiția 
majoră, Ujpesti Dozsa Buda
pesta — Dynamo Berlin șl U.K. 
Bratislava — Nelsen Reggio 
Emilia, în competiția secundă.

Iată programul complet al 
penultimului act In cupe, pri

mele echipe fiind gazde în 
manșa întîi, miercurea vii
toare : Cupa campionilor euro
peni, masculin : Ruda Hvezda 
Praga — Dinamo București, 
Radiotehnik Riga — Santal 
Parma, Ț.S.K.A. Sofia — Loi- 
mu *79 și Gladsaxe — Mladost 
Zagreb (notabilă performanța 
echipei daneze Gladsaxe care 
ajunge, pentru prima oară in 
istoria voleiului din această 
țară, în pragul turneului fi
nal !) ; feminin : Ruda Hvezda 
Praga — Olympia Ravenna, 
Ț.S.K.A. Sofia — Burevestnik 
Alma Ata, University Lausanne

— Tungsram Budapesta și 
Levski Spartak Sofia — V.S. 
Lohhof (R.F.G.). Cupa cupelor, 
masculin : Salesianos Madrid — 
S.V. Hamburg, Pieksamaen — 
Steaua București, C.H. Bra
tislava — Levski Spartak Sofia 
și Dinamo Moscova — Barto- 
loni Bologna ; feminin : U.K. 
Bratislava — Nelsen Reggio 
Emilia, C.A.S.G. Paris — Aka- 
demik Sofia, U.S.C. Miinster — 
Uralocika Sverdlovsk și Ujpest 
Dozsa Budapesta — Dynamo 
Berlin.

în cealaltă competiție euro
peană, „Cupa Confederației", la 
care participă însă un număr 
restrîns de țări (numai 13, în

general cele cu volei în ten
tativă de afirmare) s-au ca
lificat pentru penultima fază 
echipele : Deltalloyd Amster
dam Leverkusen (R.F.G.). Pa
nini Modena, Horman și Krui- 
kenburg (Belgia), Aris Salonic, 
A.S. Grenoble și O.K. Partizan 
Belgrad, la masculin ; Baloma 
Banik (lug.), U.C. Paris, Pan- 
cratius Bank (Olanda), Bari, 
Oyte (R.F.G.), Linx Parma, 
Victoria Ausburg și Milangaz 
Istanbul, Ia feminin.

în vederea meciurilor-tur, de 
la Praga și Pieksamaki, de 
miercurea viitoare, echipele 
noastre vor pleca luni dimi
neață.

• PATINAJ VITEZĂ : ASPIRAȚIILE
După o îndelungată pregă

tire pe... uscat, patinatorii 
de viteză au efectuat un 
scurt stadiu de acomodare 
cu gheața pe patinoarele 
artificiale, iar de curînd au 
luat startul in noul sezon 
competițional. Membrii 
turiior republicane de ju
niori și seniori, supuși 
timpul verii unui program 
suplimentar de instruire, au 
participat la primele teste 
pe piste din străinătate, ma
rea majoritate a selecționa- 
bililor disputindu-și întîie- 
tatea pe „inelul de gheață" 
artificială din Budapesta. în 
compania unora dintre cei 
mai buni patinatori unguri.

de anii 
antrenorul 
mai multi 

de 
au reușit să se 
cîțiva realizînd 

superiori celor înre-

in

„Spre deosebire 
trecuți, sublinia 
Adrian Ciobanu, 
tineri viteziști, dornici 
afirmare, 
remarce, 
timpi 
gistrați de patinatori cu o 
mai mare experiență. Mă 
refer în primul rînd la Mi
haela Timiș, Edmond Cseh, 
Orlando Cristea, ~ 
Ilordobețiu, Liliana 
Ia probele scurte, 
Sandu și Octavian 
cele lungi".

într-adevăr. Mihaela Ti
miș (46,19 la 500 m. 1:35.84 
la 1 000 m), Nicolae Sandu 
(4:29,53 la 3 000 m. 7:48,23 Ia 
5 000 m), Edmond Cseh
(41,22 la 500 m), Octavian
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Liliana Ichim a pășit cu dreptul in sezt 
national 1984—1985. Foto : Aurel D.

@ IN.. SLALOM !
O Ca urmare a comportării nesatjiSfl 

Jocurile Olimpice de iarnă de la Saraj 
țional de biatlon — seniori — a fl 
Destinele acestei discipline se află, acj 
unui Iot de biatloniști foarte 
fostul vicecampion mondial (Minsi^Bf 
Gîrniță. Primul examen internaționWP 
va avea Ioc între 9 și 14 ianuarie, 
Nicolae Neagoe, responsabilul pîrtiei d 
naia : „Acțiunea de înghețare a jgheat 
minată pînă la virajul 6 de sus în josJ 
benefic al zăpezilor căzute in ultimele 1 
mentele vor putea fi organizate în mo? 
și virajele 8 și 9 vor fi înghețate, adic>3 
datei de 10 ianuarie*. • Noua gardă I 
de la Steaua li are drept purtători 
Ungureanu (portar), Herlea șl Daia (fi 
(înaintaș). Sînt talentați, au numai 17 a 
tul de mult în meciurile oficiale ale d 
oane, cu alte cuvinte încep să fie „col 
lotul național de seniori... • Prof. Grăbi 
șeful catedrei de schi a. C.S.Ș. Baia sd 
mează că din această unitate a pleca 
ani Basarab Abriham, unul dintre cei I 
loniști ai țării, că Aron Gorog bate lai 
național de copil la schi alpin, că u 
schior fondist capabil de progrese (a 
Dinamo Brașov), este și el maramureș 
gem că vor urma șl alți schiori de ] 
marilor cluburi ? Primul concurs ofld 
Iul, organizat la Poiana Brașov, a fost 
cembrie* la schi fond, competiție orga 
misia sport-turism și C.J.E.F.S. Brașov 
cat reprezentanții asociațiilor sportive I 
Brașov, Torpedo Zărnești, I. M. Codi 
Hidromecanica, Nivea Brașov.

| • LA START : COMISIA JUDEȚEAI

ICeea ©e în alte județe Intră 
în competenta exclusivă a 
cluburilor cu secții puterni
ce, în județul Sibiu au fost I materializate în domeniul 

schiului de fond o serie de 
Inițiative prin eforturile, pa
siunea și priceperea membri- 

Ilor Comisiei județene de schi, 
al cărei președinte este Mir
cea Trifan. La o recentă șe
dință de analiză a activității

I comisiei au fost evidențiate 
unele dintre aceste realizări : 
instalarea sistemului de afișaj 
electronic Ia pîrtia Oncești ;

I perfecționarea aparatului de 
cronometraj electric; confec
ționarea forezei pentru im-

I plantarea jaloanelor de plas
tic în gheața pîrtîilor; mon

tarea ca 
gâzi ei d 
celei m« 
de schi I 
Păltiniș, 
tantă r 
poate ffl 
toanele 
unul di 
membri I 
inginerul 
„în prii) 
menționa 
de echi 
reu do 
sie! si J 
dragoste 
oameni 
pe viita 
pe meld

DesigJ 
potrivită
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• „Spiritul de echipă" - ma
rea realizare a Comisiei jude
țene de schi Sibiu • Liliana 
Ichim, noi puncte F.I.S. • In 
curind, boberii vor cobori pe 
pirtia de la Sinaia • Mara
mureșul va oferi noi performeri?

LERGATORI
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• unor 
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Cristea au dovedit calități 
care i-au impus în lotu) 
pentru Universiadă. Ei au 
făcut progrese simțitoare, 
iar în tot cursul lunii ia
nuarie vor fi supuși unui 
program intensiv de pregă
tire pe pista redusă a pa
tinoarului artificial de Ia 
Poiana Brașov. Dorim ca 
prezenta patinatorilor ro
mâni să nu fie numai sim
bolică Ia apropiatele con
fruntări din Italia", a con
chis antrenorul Adrian Cio- 
banu.

Cei doi tineri patinatori, 
autori a numeroase recor
duri de juniori, împreună cu 
Marian Țigău (aflat în pri
mul an de seniorat) fac în a- 
ceste zile eforturi deosebite 
pentru a se obișnui cu noile 
patine și spațiul redus al 
pistei, care solicită o tehni
că aparte, fiind hotăriți să 
alcătuiască un trio care 
să reprezinte cu demnitate 
patinajul viteză din țara 
noastră.

Traian IOANIJESCU

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

Divizionarele „A“

la sfirșitul turului

REVELAȚIA TOAMNEI
• Gloria Buzău este, indis

cutabil, revelația stagiunii de 
toamnă. Este o surpriză plă
cută să vezi cum o promovată 
reușește un sezon peste aș
teptări și se plasează sub „cele 
patru mari puteri" ale fotba
lului nostru. In fond, Gloria 
Buzău este liderul plutonului 
aflat în plasa „europenelor". 
Ceea ce părea imposibil pentru 
cei mai mulți atunci cînd...

© Startul a fost ratat. De- 
butînd cu un 0—3 sec, acasă, 
în fața Sportului studențesc, 
Gloria era deja retrogradată de 
majoritatea specialiștilor. A- 
tunci, după prima etapă, an
trenorul Gh. Constantin era

rului. Pentru că echipa din 
Crîngul Buzăului a cîștigat nu 
mai puțin de, opt puncte în 
deplasări, dar a... pierdut șapte 
acasă. Pentru o mai elocventă 
paralelă, să privim locul ocu
pat de buzoieni în clasamentul 
„acasă" și „în deplasare". Deci, 
în clasamentul jocurilor susți
nute în tur pe terenul său, 
Gloria se prezintă astfel :

loc 15 : 3 victorii, 5 egaluri, 
o înfringere, 15—10 11 p.

In timp ce în deplasare, si
tuația este următoarea :

loc 4 : 3 victorii, 2 egaluri, 
3 înfrîngeri, 10—15 8 p.

e Dincolo de suma celor 
două clasamente care au dus

BALAUR
5. GLORIA BUZĂU

• Puncte realizate acasă : 11 (a 
cite unul cu Chimia Rm. Vîlcea, 
și Politehnica lași).

17 6 7
pierdut două 
Universitatea

4 25-25 19
cu Sportul studențesc, 
Craiova, Dinamo, Jiul

DIN NOU DESPRE
(IN)STABILITATEA

ANTRENORILOR...

• Puncte obținute în deplasare : 8 (cîte doua cu
F.C.M. Brașov și F. C. Baia Mare, cîte unul cu A.S.A. 
Rapid).

Golgeterii echipei : D. Georgescu 8 goluri, Marcu 
4, Tulpan și Șumulanschi — cite 3, O!.’—'—
1.

S. C. Bacău, 
Tg. Mureș și

cîte 
cite

. 1 |l
Zahiu, Ghizdeanu

Cramer 
și Tică

IEI ROMANE DE PATINAJ”
îs). La Suceava a început, vineri, „Cupa I 
atinaj", întrecere ce se desfășoară pe 

viteză, inaugurată cu acest prilej. In I 
la care sînt înscriși 98 de tineri, s-au | 

0 m pentru „speranțe". La feminin, a ■ 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc) — 67,2, iar la 
fost ocupat de doi patinatori, înregistrați I 
n Male și Vilmos Szekes (C.S.Ș. Miercu- I

• SCHI ALPIN
• PREGĂTIREA SERIOASA pe care 

a depus-o în sezonul estival, cele două 
săptămîni de lucru specific pe zăpadă 
din Italia, precum și hotărîrea de a 
coneura la nivelul maxim al posibili- 

■kilor sale au determinat un prim pas 
K dreptul în noul an al senioarei al
pine Liliana Ichim. In cadrul celor două 
concursuri dotate cu puncte F.I.S., des
fășurate recent în stațiunea iugoslavă 
pentru sporturile hibernale SkofJa Loka, 
Liliana Ichim s-a situat pe locurile 10 
și respectiv 9, în compania unor schi
oare bine cotate din țara gazdă, Aus
tria și Italia. Cele două clasări au adu
s-o pe schioara noastră la 80 de puncte 
F.I.S. de la 121 puncte F.I.S., cu cîte era 
creditată la începutul sezonului. în mo
mentul de față cînd Liliana Ichim are 
înaintea ei o serie de concursuri în 
«„Cupa Europei" în Austria, Italia șl 
‘Elveția, îi mal rămîn de recuperat doar 
5 puncte F.I.S. pentru a-și cîștiga drep
tul de a participa, anul vtiior, pe chel
tuiala organizatorilor, în „Cupa Mon
dială". Campioana noastră are 18 ani 
și unul dintre obiectivele importante ale 
sezonului în curs este buna prezentare 
la Universiada de lamă șl la Campio
natele mondiale de schi alpin ale Juni
oarelor.
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Buletinul 
zăpezii
Prin amabilitatea Servi

ciului prevederi de «cur- 
tâ durată ale vremii din 
cadrul Institutului meteo
rologic șl hidrologie, lată 
grosimea stratului de ză
padă din unele zone 
montane : - Iezer 1# cm, 
Bucin 63 cm. Predeal 61 
cm, Brașov 19 cm. Sinaia 
81 cm, Vf. Omu 23 em, 
Babele 102 cm, Lâcâtițl 
30 cm, Rarău 48 cm. Ceah
lău 39 cm, Fundata 51 
cm, Bălșoara 29 cm, Vlă- 
deasa 8 cm, Stina de Va
le 55 cm. Moneasa 11 cm, 
Roșia Montană 16 cm, 
Păltiniș 26 cm. Voineaaa 
33 om. Cumpăna 54 cm, 
VI. Cozi* 102 cm, Oblrșla 
Lotrului 80 cm. Paring 36 
cm, Semenie 81 cm. Cuntu 
37 cm, Țarcu 25 cm.

In următoarele z’.Ie se 
prevăd ninsori slabe și 
temperaturi scăzute.
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SIBIU
a ma- vestlții morale ale aoesotr oa-
și a meni in favoarea dezvoltării
pirtiile schiului o constituie, fără
id din Îndoială, rezultatele practice
lmpor- ale muncii lor. Cu totil au
imisiel contribuit, Împreună cu spe-
urmâ- elallștil de la C.S.Ș, .Șoimii*

de Sibiu, la formarea unor tlne-
actlvi re talente, actualmente nrin-

anlsm tre fruntașii disciplinelor zâ-
lomci : pezli din țara noastră: Ml-
e să haela Fera (14 ani) — cam

spirit ploanâ națională de senioare,
u me- Adriana Macrea — vlcecam-

coml- pioană națională de senioare,
arbitri. Alina Natanail — (locul I In 

acești concursul republican al co-
rescup PlUor la slalom), Ștefani* Pa- 
«. lada, Dorlș Bonfer, Ioana

ma) Vartolomei șl altele. (Iile IO-
ln- nescu — coresp.)
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Peste două zile antreno
rii echipelor din Diviziile 
„A“ și „B“ vor tl prezenți 
la tradiționalul curs de 
perfecționare organizat de 
F. R. Fotbal înaintea star
tului pregătirilor returului 
campionatului. Un curs 
care urmărește îmbogăți
rea și reîmprospătarea cu
noștințelor tehnicienilor 
noștri aducînd în act ali- 
tat» metodele șl mijloacele 
cel- mai moderne de pre
gătire în perioada Imediat 
următoare și de perspec
tivă. în dorința ridicării 
calitative a valorii de an
samblu a fotbalului nos
tru Un curs, deci, de la 
car< antrenorii vor pleca, 
sperăm, cu învățăminte, 
dornici să pună în prac
tică la echipele lor de 
club tet :e este nou șl va
loros în fotbalul actual.

Un curs. însă, la care 
vor fl prezenți șl o serie 
de antr nori fără... cate
dră. tehnicieni înlocuiți de 
la cîrma echipelor pe par- 
cursu' sau la sfirșitul tu- 
ru’u’ campionatului. 7' 
numărul acestora este în
grijorător de mare, el re- 
prezentînd aproximativ o 
treime din numărul teh
nicienilor divizionarelor 
„A" și „B“. Să-i amintim 
pe cei 22 de antrenori a- 
fectațl de... fenomenul de 
respingere declanșat de 
conducerile unor cluburi.

In Divizia „A“, eșalon 
de frunte al fotbalului 
nostru, situația este urmă
toarea : nu mal puțin de 
opt cluburi s-au despărțit 
de antrenorii lor. FI. Ha- 
lagian și secundul său V. 
Dinuț — steaua, G. Tonca

atacului, buzoienii și-au axat 
jocul pe apărare și contraatac. 
Contraatacuri bine gîndite de 
„profesorul" Gh. Constantin și 
purtate cu eficiență de Dudu 
Georgescu, Marcu, cu Cramer 
și Șumulanschi la „dispecerat". 
Maturitatea „bătrînilor" și-a 
spus cuvîntul, obligînd la re
evaluarea opiniilor despre... va
loare și vîrstă.

• Care ar fi „cheia" succe
sului Gloriei ? Un joc bine 
gindit, aplicat la „materialul" 
existent, un joc de angajament 
îmbinat cu rafinamenl^țehnico- 
tactic. Una din piesele grele 
ale echipei a fost Balaur (cel 
mai bun jucător al echipei 
după... sublinierile cronicari
lor), care a pendulat mereu în
tre o apărare cu doi fundași 
laterali (Tulpan și Comănescu) 
foarte buni, dar cu „găuri" pe 
centru, și o linie de mijloc 
unde la forța fizică a Iui Ghiz
deanu sau 
gat finețea 
mulanschi.

• Gloria 
remarcabil 
nou promovată. Sprijinită per
manent de organele locale și 
de un public entuziast, Gloria 
Buzău a răsplătit investiția de 
încredere. Și a reușit să-și cîș- 
tige stima tuturor iubitorilor de 
fotbal din țară. Care stimă o 
obligă foarte mult în retur.

Mircea M. IONESCU

Și

Jucători folosiți : 19 : Mircea, Balaur, Șumulanschi și 
17 meciuri, Lazăr și State — cite 16, Ghizdeanu, D. 
și Comănescu

Cramer — 
Georgescu, 

ate 12, Marcu șl tulpan — cite 11, Andriesei 
10. Năstase 8, Petroche 7, Zohiu 5, Stanciu 
cite 3.

cîte 
Tică

4, Cristian și Chivu

• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, 
de Șumulanschi.

toate fiind transformate

care

Jucători eliminați : nici unul.

Cartonașe galbene : 12 : cele mai multe : Comănescu 3.

55 în deplasare), dintreA expediat 197 de țuturf (142 acasă —
111 pe spațiul porții (82 ocasă — 29 in deplasare).

un... om de neînțeles, din mo
ment ce luase cu el, la Buzău, 
doi „moșnegi", Dudu Geor
gescu și Marcu, ambii de 34 
de ani la începutul campiona
tului. Și totuși...
• N-au trecut decît trei zile 

șl Gloria a răsturnat toate 
previziunile pesimiste. Victoria 
de la Bacău ridica Întrebarea : 
Ce înseamnă de fapt Gloria 
Buzău, care este adevărata ei 
țață ? întrebarea rămîne va
labilă și acum, la sfirșitul tu-

Gloria pe poziția 5 în ierarhia 
turului, se impun două consta
tări : 1) Echipa antrenată de 
Gheorghe Constantin și Florian 
Dumitrescu a făcut tot mai greu 
față jocului de acasă, unde avea 
de desfăcut apărări aglomerate, 
unele dintre ele (Sportul stu
dențesc, Universitatea Craiova, 
Dinamo) cu titularii naționalei 
in formație. Aici, lipsa de ma
turitate a noii promovate a 
cîntărit destul de greu. 2) In 
deplasare, scăpată de „obsesia"

Andriesei s-a adău- 
lui Cramer și Șu-

a reușit un sezon 
pentru o formație

• In „stagiunea de 
toc-nnă", 22 de tehnici
eni din Diviziile „A" și 
„B" au fost schimbați de 
la echipele lor • Cind 
se va respecta, in sfirțit, 
regulamentul F.R.F. ?

După turneul juniorilor DOAR 1 PUNCT
Prima noastră selecționată 

de juniori a fost iarăși la Tel- 
Aviv, ca și anul trecut, pentru 
a participa la tradiționalul tur
neu organizat de federația din

REZULTATE

2—1.
1—1,
2—1,

Israel — România 
Români* — Elveția 
Grecia — Români* 
Danemarca — Români*
1—0, Israel — Grecia *—4, 
Israel — Danemarca 1—1, 
Grecia — Elveția 3—1, Gre
cia — Danemarca 2—2, Da
nemarca — Elveția 1—8, 
Israel — rivețl* 2—1.

Clasament t 1. Grecia 8 
p ; 2. Israel 8 p ; 3. Dane
marca 8 p ; 4. România 1 
p ; 5. Elveția 1 p.

PROGRAMUL
PRELIMINARIILOR

C.E. DIN 1985

11
1

27
W

IV : Turcia — România
V : Cehoslovacia —

România
V : România — U.R.S.S.
X

DIN 8 POSIBILE!

— Jiul, I. Voica — F. C. 
Olt, V. Stănculescu — Ra
pid și secundul V. Simio- 
naș — Politehnica Iași, 
P- parcursul turului cam
pionatului, M. Rădulescu
— Universitatea Craiova,
E. Dembrovschi — Politeh
nica Timișoara, A. Kun și 
secundul său A. Muta —
F. C. Bihor după încheie
rea celor 17 etape ale se
zonului de toamnă.

în Divizia „B", din cele 
54 de echipe, 12 au înlo
cuit antrenorii : 4 în se
ria I, 3 în seria a n-a și 
5 în seria a TII-a. P. Mol- 
doveanu — F. C. Constan
ța, C. Negoescu — Olim
pia Rm. Sărat, B. Hălmă- 
geanu — A. S. Mizil și R. 
Cosmoc — C.S.M. Suceava 
(seria I) ; V. Blujdea — 
Flacăra Moreni. G. Raksi
— Unirea Alexandria șl V. 
Niculescu — Minerul Mo- 
tru (seria a Il-a) ; T. Făr- 
caș — Sticla Arieșul Tur
da, 
șîța. P. Speriosu — C.F.R. 
Timișoara, I. Reinhardt — 
C.S.M Reșița și N. Pantea
— F.C M. U. T. Arad (se
ria a IlI-a).

Iată cum stabilitatea an
trenorilor a cam devenit 
vorbă goală. Așa stînd lu
crurile, se mai poate oart 
discuta — în destule ca
zuri — despre omogeniza
rea unei echipe, despre 
promovarea unor jucători 
tineri de perspectivă pe 
posturi deficitare, despre 
aprofundarea unei idei 
proprii de ioc etc., etc., 
In funcție de cunoștințele 
antrenorului, atîta timp cît 
el nici n-a apucat să-și 
cunoască bine subiecții, 
să-și pună în practică ca
pacitatea lui profesională 
șl... gata „divorțul" î Cui 
folosește, oare, această 
practică ?

Consfătuirea care va în
cepe luni va acorda — 
vrem să credem — și aten
ția 
tel 
Iul.

adevărat e și faptul că Israelul 
și Grecia au prezentat nu echi
pe de juniori, ci de tineret I 
Dacă si noi am fi mers cu 
Stîngaciu. Belodedici si Lăcă
tuș, nimeni nu ne-ar fi între
bat nimic ! Ne-am zis totuși că 
e bine să jucăm, chiar și în 
asemenea condiții, pentru că 
în ceea ce ne privește am con
siderat turneul ca un bun pri
lej de testare a capacității ju
cătorilor în perspectiva alcă
tuirii unei echipe puternice 
pentru preliminariile C.E. din 
acest an. In concluzie, exame
nul a fost trecut doar de Po- 
logea, Proșteanu. Pojar. Badea, 
Pistol. Nută și Chircă. Surprin
zător de slab au jucat Lupu și 
Chivu și, așa cum am spus, 
portarii Lența și Voicilă au 
zădărnicit, prin gafele lor. e- 
forturile celorlalți. Sînt nece
sare în continuare căutări 
tru găsirea unui portar, a 
fundaș central de marcaj, 
nuț mijlocaș de acoperire 
unui virf de atac. De altfel, de 
această echipă se vor ocupa 
de acum înainte și Gheorghe 
Ola. și Nicolae Zamfir, antre
norul care a avut atitea rezul
tate bune cu tinerii jucători 
craioveni. Totul este ca peri
oada ce urmează să fie folosită 
din plin : 1) pentru acoperirea 
posturilor deficitare și 2) pen
tru a învăța echipa să JOACE 
CEVA. Eu unul sper ca aceste 
deziderate să fie Împlinite pî- 
nă la startul in meciurile din 
preliminariile C.E.

Si noi sperăm...
laurențiu DUMITRESCU

au primit goluri hilare. Două 
exemple : in min. 1 al meciului 
cu Grecia. Lența n-a putut o- 
pri o minge... țopăită, care sub 
privirile lui a intrat ușor in 
plasă. După ce Chircă a egalat, 
cu un voleu la „vinclu", în 
urma unei perioade de domi
nare totale, in același minut al 
egalării portarul nostru a pri
mit gol de la 40 de metri ! Iar 
Voicilă a fost coautor la golul 
primit în meciul cu Elveția ! 
Singurul gol primit., fără pro
bleme a fost cel din penalty 
cu Danemarca. Echipa nu are 
așadar un portar. Prânea, me
zinul. a fost singurul care ș-a 
dovedit a 
tervenții.

— Alte 
lor?

— Cum 
bitrajde părtinitoare 
cu a fost desemnat 
mai bun arbitru 
neului), timpul 
sau terenurile 
toare. toate fiind excelen
te, printre cauzele care au 
condus la înfringerile sufe
rite mai putem aminti : ■ pre
gătire fizică nepusă la punct 
(ca și la alte turnee, golurile 
au fost primite in repriza a 
doua) și o prezentare tactică 
modestă (excepție jocul cu Is
rael). ECHIPA NU ARE O I- 
DEE DE JOC, iar ca forță ea 
se prezintă sub nivelul unui 
turneu cu echipe naționale. E 
adevărat, noi am fost singurii 
care am jucat patru zile con
secutiv. ceea ce a solicitat un 
efort deosebit, dar la fel de

Fr. Otil — Glona Re-

fi mai sigur in in-

cauze ale

nu putem

insuccese-

invoca ar- 
(N. Dines- 
drept cel 
al tur- 

nefavorabil 
necorespuziză- 

fiind 
printre cauzele 

la ‘ ’

pen- 
unui 
a u- 
și a

: Români* — 
Cehoslovacia 

: România — Turci*
S UJLS.S. —

x
1SM
România (dată nestabUltă)

>1

cuvenită mult aștepta- 
stabilități a antrenoru-

Israel (un fel de turneu-fulger. 
in genul celor de handbal de 
la Berlin «au Dortmund). Pre
zent la fața locului, Mihai Io- 
nescu. secretar al F.R.F.. cel 
care conduce resortul-juniori 
din cadrul forului nostru de 
specialitate, ne-a Împărtășit la 
înapoierea in țară opiniile sale 
asupra evoluției și rezultatelor 
echipei noastre.

— Sigur că rezultatele NU 
NE SATISFAC, ne-a spus el 
de Ia bun început. întrebarea 
e : puteau fi mai bune ? In
discutabil că puteau fi mai 
bune I Echipa a etalat un joc 
tehnic apreciat, a realizat faze 
aplaudate, dar in timp ce Nuță. 
Chircă, Badea sau Chivu au ra
tat din poziții ideale, portarii

LOZ IN PLIC

Gheorghe NERTEA

AD'II^ISIPAțlA DE STAI LOTO PRONOSPORT INTORFIEAZÂ
• ASTAZI ULTIMA ZI pentru 

depunerea buletinelor la con
cursul PRONOSPORT de dumi
nică 6 ianuarie I

După o săptămtnă de pauză, 
participanții pronosportiștl îșl 
reiau „calculele" la primul con
curs pronosport din acest an, 
ce cuprinde următoarele 13 me
ciuri din campionatul italian di
viziile A și B: 1. Como —Avelli- 
no ; 2. Cremonese — Ascoli ; 3. 
Inter — Roma ; 4. Lazio — Milan; 
5. Napoli — Ujilnese ; 6. Sampdo- 
ria — Juventus ; 7. Torino — 
Fiorentina ; 8. Bari — Cesena ; 
9. Bologna — Cagliari ; 10. Cam- 
pobasso — Lece ; 11. Parma —

Arezzo ; 12. Pisa — Genoa ; 13. 
Triestina — Catania.
• V-ati procurat bilete la tra

diționala tragere extraordinară 
PRONOEXPRES A NOULUI AN 7 
Dacă Încă nu ați făcut acest lu
cru, jucatl neîntîrzlat, Incercîn- 
du-vă șansele șl la această mare 
tragere de început de an, cu 
care ocazie se pot cîștiga auto
turisme „DACIA 1300", excursii 
in U.R.S.S., precum șl importante 
sume de bani de valoare fixă 
șl variabilă. Biletele de 25 lei 
participă la toate cele 10 extra
geri, cu un total de 80 de nu
mere. Mai multe bilete, mal mul
te șanse de ciștlg !



SPORTIVI ROMANI SPORTUL Anchete tradiționale
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ÎN PRIMA ZI 
baschet pentru

a turneului
_______ _____ junioare de
Praga, selecționata României

de 
la 
a 

învins cu U4—56 (62—32) repre
zentativa R.D. Germane. Alte 
meciuri : Cehoslovacia — Polonia 
93—66 (42—34), Bulgaria — Un
garia 111—56 (52—27).

CUPA PRIETENIA la hochei 
pe gheață pentru juniori s-a 
încheiat la Katowice. Iată clasa
mentul final î U.R.S.S., Cehoslo
vacia, Polonia, România, R. D. 
Germană, R.P.D, Coreeană, Un
garia și Bulgaria. în ultima zi, 
în turneul pentru locurile 1—4: 
U.R.S.S. — Cehoslovacia ' “ 
Polonia — România 5—0 
2—0, ‘ ‘
R.D.G. — Un^rria 11—4, R.P.D. 
Coreeană 6—4.

IN TURNEUL masculin 
baschet de la Varșovia, : 
tionata orașului București a în
vins CU 81—64 (35—33)
Varșovia III. Principalii realiza
tori : Florentin Ermurache (22 
p) șl Alexandru Vinereanu (16 
p). Alte rezultate : Sofia — Var
șovia II 96—78 (47—32); Varșovia 
I — Budapesta 87-36 (43-42);
Praga — Moscova 99—89 (47—43).

5—1, 
(0—0, 

3—0). Pentru locurile 5—8 :

i de 
selec-

echipa

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
laSEEFELD. între 17 șl 27 „

nuarie, pe plrtille din localitate 
vor avea loc Întrecerile campio
natelor mondiale de schi fond. 
Spre bucuria organizatorilor, de 
câteva zile ninge puternic șl ză
pada s-a depus Intr-un strat de 
o grosime corespunzătoare bunei 
desfășurări a < 
orologii anunță 
tinuare...

KOLN. în meci retur din ca
drul „C.C.E.* F. C. Koln a în
vins, pe teren propriu, cu 9-^3 
(1—0, 5—1. 3—2) pe II.C. Bolzano. 
Cîștigători și In primul joc (cu 
6—1), hocheiștii vest-germani
s-au calificat pentru turul urmă
tor al competiției.

competiție*. Mele- 
i ninsori in con-

Pe patinoarul a- 
din Ontario^ ho- 

au
KITCHENER.

cestel localități----
cheiștii echipei Canada ’85 
susținut al cincilea lor joc în 
compania formației Dinamo Mos
cova. Jucătorii sovietici au rea- 

8—1

CAR ROZ. Concursul de slalom 
special, din cadrul „Cupei Euro
pei-. programat pe pîrtla din 
stațiunea franceză, s-a încheiat 
cu succesul lui Christian Gaidet 

Luo 
Ciro

(Franța) 1:36,43, 
Genolet (Elveția) 
Sertorelli (Italia)

urmat de 
1:38,50 și 
1:40.12.

cova. Jucătorii sovietici au 
lizat a cincea victorie, cu 
(3—3. 5—1. 0—1).

in cadrul

CEI MAI BUNI SPORTIVI
AI ANULUI 1984

LES HOUCHES. Concursul 
ternațional de motocielism 
gheață, care a avut loc ui loca
litatea franceză Les Houches, a 
fost cîștigăt de sportivul suedez 
Iskil Johansson cu 14 
fost urmat 
Wartbichler

in- 
pe

(Vrmare din pag. J)

Repre-
feminină de volei

are a- 
nou antrenor, pe 

in virstă

I

R. ?. CHINEZA. 
tentativa 
a țării, campioană mon
dială și olimpică, 
cum un 
Deng Ruozeng, 
de 48 de ani. El a func
ționat pină acum ca „se
cund", antrenorul principal 
al echipei fiind Yuan Wei- 
ming.

IUGOSLAVIA. Ultima e- 
dițze a „Cupei Iugoslaviei" 
la handbal masculin a fost 
ciștigată de echipa Mladost 
din Zagreb, care este și 
lideră a campionatului na
țional.

NOUA ZEELANDA. în
afara rugbyului, care este, 
indiscutabil, sportul nr. 1, 
o altă disciplină foarte 
populară este canotajul, 
cu peste 8 000 de sportivi 
legitimați. La campionatele 
naționale, desfășurate nu 
de mult ne baza nautică de

la Karapiro (gazdă in 1973 
a campionatelor mondiale), 
au participat peste 1 500 de 
concurenți, dintre care 500 

fete.
FRANȚA. Cea de a 34-a 

ediție a tradiționalului tur
neu internațional de fotbal 
pentru juniori de la Can
nes se va desfășura la în
ceputul lunii aprilie (2—8). 
Cele opt echipe participante 
au fost repartizate în două 
grupe preliminare : „A" ; 
Franța, Italia, Iugoslavia, 
Uniunea Sovietică ; .,BU : 
Anglia. Danemarca. Olan
da, Scoția. Cîștigăt oarele 
celor două grupe își vor 
disputa finala.

POLONIA. Editura „Sport- 
turism* din Varșovia pre
gătește prima ediție a unei 
lucrări prestigioase ..Enci
clopedia sportului". Aceas
ta va apare în două volu
me și un tiraj de 50 000 de 
exemplare. Ea cuprinde in
formații din toate dome
niile de activitate ale spor
tului.

ITALIA. La actuala edi
ție a campionatului de fot
bal. pentru meciurile din 
diviziile ,.A“ și „B“, dele
gările arbitrilor se fac după 
următoarea metodă : îna
intea fiecărei etape parti
dele sînt categorisite în 
două grupe, în funcție de 
gradul 'or de dificultate. 
Pentru fiecare grupă se 
stabilesc arbitrii necesari. 
Plus unul, după care ..de
legarea" acestora se tace 
prin tragerea ta sorți. tele
vizată! Se urmărește Insă 
cu toată atenția ca să nu 
fie programați la meciuri 
de mare dificultate arbitri 
care n-au încă pregătirea 
și experiența necesare.

__ p. El a 
de austriacul Walter 
care a totalizat 13 p.

BLOOMINGTON. E- 
chipa de hochei 
Spartak Moscova a 
jucat la Blooming
ton (Minnesotta) cu 
formația locală
Gophers, pe care a 
întrecut-o cu scorul 
de 5-2 (3—8, 1-6. 
1—2). Șepelev, care 
a înscris două go
luri, a fost cel mal 
bun jucător de pe 
teren.

Acest săritor 
schiurile 
zboară 
stațiunii vest-ger
mane

Partenkirchen~.
Laser foto :

— Agerpres

eu 
parcă 

deasupra

Garmisch-

EUROPA TOP 12“
men tul juniorilor, primii doi 
din clasamentul cadeților și un 
reprezentant al gazdelor. Este 
suficient să-i amintim, printre 
alții, pe Cari Prean (Anglia). 
Ilia Lupulescu, Zoran Primorae 
(Iugoslavia), Didier Mommessin 
(Franța), Csila Batorfi (Unga
ria), Ivana Masarikova, Renata 
Kasalova (Cehoslovacia), Vesna 
Ojtersek (Iugoslavia), sportivi 
care dețin lauri la diverse în
treceri internaționale de an
vergură, pentru a ne da seama 
de valoarea turneului.

Ca urmare a rezultatelor în
registrate în 1984, printre com
petitori se 
zentanți ai 
lia Bădescu 
ropeană de 
deci, că ea 
pania unor

află și trei repre- 
țării noastre : Oti-

— campioană eu- 
cadete (să notăm, 

va evolua in com- 
jucătoare aflate in

• TELEX • TELEX •
BASCHET • In meci amical 

masculin, la Oslo : Norvegia — 
Islanda 81—79 (44—41).

ÎNOT • In concursul de la 
Fayetteville (S.U.A.) In seriile de 
100 m spate (bazin de 25 m), 
Dirk Richter (R.D.G.) a obținut 
cea mai bună performanță mon
dială : 54,34.

ȘAH • Cea de-a 38-a partidă a 
meciului pertru titlul mondial 
dintre marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Garr: Kasparov 
s-a încheiat remiză (a 32-a) după 
23 de mutări. Scorul se menține
5— 1 în favoarea Iul Karpov care 
în partida a 39-a, programată 
luni, va avea piesele albe.

TENIS • Ir cadrul C.M. de 
dublu, la Londra, s-au înregis
trat rezultatele : Fibak, 
Meyer — Gunthardt,
6— 3, 7—5, 6—4. Jarryd, 
— Smld S ozll 4—6,
7— 5, Curren. Denton — 
gusso 4—6, 6—4, 7—6.
ming, Buehnlng — Edmondson, 
Stewart 6—1, 6—3, 7—5 • Tot la 
Londra are loc turneul ..Masters" 
pentru cei mal buni jucători sub 
21 de anL In cadrul căruia s-a 
înregistrat o mare s”rpriză : ame
ricanul Giamalva l-a eliminat pe 
Wilander cu 7—6, 6—3 ! Alte re
zultate : Edberg 
6—3, " ‘ "
6—3, 
6—4,

Sandy 
Taroczy 

Simonsson
6— 2. 6—4, 
Flach. Se-
7— 5, Fie-

Brown 6—4.
NystrOm — Westphal 6—4. 
Novacek — Bardou 7—6, 
SUndstrom — Oresar 5—7, 
6—4 Becker — Krickstein 

6—1 • Rezultate din turne- 
feminin de la Saint-Lucie

Leand — Teeguarden 
Vermaak — Herr 6—4, 

Lou Piatek 6—7,
Washing- 

La Las
Noah 

6—1, 
Arias

ul
(S.U.A.) î 
6—1, 6—3 
6—3, Spence 
6—4, 6—3 Holladay 
ton 6—7, 6—3, 
Vegas (Nevada)
— Ivan Lendl
John McEnroe 
4—6. 6—3, 6—2,
— Johan Kriek _ _

TENIS DE masa Forul eu
ropean a dat publicității listele 
celor mai buni jucători și jucă
toare din Europa. La feminin, 
Marla Alboiu (România) se află 
pe locul 13.

6—2. • 1
Yannick

7—6 6—7,
— Jimmy
Jimmy Connors

6—1. 6—3.

BAD WIESSEE. 
cursului de slalom special, 
„Cupa Mondială", în prima 
șă au fost înregistrate rezultate
le : L Marc Girardelli (Luxem
burg) 54,66, 2. Franz
(Austria) la 0,91 s. 
zaj (Iugoslavia) șl 
(R.F.G.) la 1,02 s.

con- 
din 

man-

2. Gruber
3. Bojan Kri- 
Florian Beck

de patinajINZELL. Concurs 
viteză. Probe de sprint : 500 m: 
Gebauer (RFG) 38.58, iOOO m î 
Rzadki (Polonia) 1:18,17, clasa
ment final : Uwe Streb (RFG) 
155,666 p. X. Uwe Gebauer (RFG) 
156.635 p ; probe de sprint, fe
mei : 500 m : Christa Rothen
burger (RDG) 41,39. 1000 m : Mo
nika Holzner-Ganemus (RFG) 
1:25,45. Rothenburger_ 1:25.47, cla
samentul 
168.825 
169205 p.

final : 
P.

Rothenburger 
Holzn er-G anemus

LAKE PLACID. Pe pirtia ciim- 
loo 
ee-

pică din localitate a avut 
un concurs cu caracter de 
lecție a boberilor americani. în 
proba de bob 2 persoane pe pri
mul loc s-a clasat
Brendt Rushlaw, Ed 
nometrat. In patru manșe, 
timpul de 4:09,04. Ei vor 
parte la C.M. de bob de 
Cervinia, în zilele de 19 șl 29 
Ianuarie.

ecnipajul 
Card cro- 

cu 
lua 

la

LA TENIS DE MASĂ

• Ciclistul Radomir Simu- 
nek (22 ani) a fost desemnat 
„rutierul nr. 1* al Cehoslova
cii în sezonul trecut. El este

I un redutabil specialist al 
competițiilor de ciclocrus. în 

t 19W Simunek a fost campion 
mondial de juniori, Iar în 

I anii 1983 și 1984 a cîștigăt tit
lul de campion al lumii la se- 

i nlori.
• „World Boxing Council"

I (WBC) a apreciat că ghane- 
zul Nelson Azumah a fost cel 

I mai bun pugilist al lunii de
cembrie ’84. La 9 decembrie 

Iei a devenit campion al lumii 
la categoria învingîn-
du-1 prin k.o., în repriza a 
U-a, pe portoricanul Wilfredo .

I Gomez.
• Cotidanul iugoslav „Vjes- 

nik", care apare la Zagreb, 
organizează anual o mare an- 

I chetă pentru atribuirea pre
miului „Oscar" la șah. Lau
reatul anului 1984 este marele 
maestru internațional Anatoli 

I Karpov, deținătorul titlului 
de campion mondial. Este 
pentru a zecea oară că lui 
Karpov îi este atribuit acest 

I prestigios trofeu al șahului 
internațional. Locurile urmă
toare ale clasamentului pe 
1984 sînt ocupate de : 2. Garri 

1 Kasparov (U.R.S.S.), 3. Viktor
Korcinoi (Elveția), 4. Jan Tim- 
man (Olanda), 5. Aleksandr 
Beliavski (U.R.S.S.), 6. Zoltan 

| Ribli (Ungaria), 7. Anthony
Miles (Marea Britanie), 8.

1 Mihail Tal (U.R.S.S.), 9. Ro
bert Hubner (R.F.G.), 10. Eu
genio Torre (Filipine) etc.
• Ziarul moscovit „Pravda" 

‘ l-a desemnat pe săritorul cu 
. prăjina Serghei Bubka cel 

mai bun sportiv al anului 
1984.
• Campionul olimpic la ma- 

Iraton și recentul cîștigător al 
tradiționalului cros „San Sil
vestro" de la Sao Paulo, aler
gătorul Carlos Lopez, a fost 

I ales cel mai bun sportiv din
lume 
unei 
presă 

Iurma
Cari

Platini (Franța), John McEn-

în anul 1984, în urma 
anchete a Agenției de 
portugheze ANOP. în 

lui Lopez sînt clasați : 
Lewis (S.U.A.), Michel

roe (S.U.A.), Niki Lauda (A- 
ustria).
• Agenția „Canadian Press" 

a ales, la Toronto, pe cei mal 
buni sportivi canadieni ai a- 
nului trecut. Cîștigător a fost 
înotătorul Alex Baumann, 
campion olimpic la Los An
geles la 200 m mixt — 2:01,42 
și 400 m mixt — 4:17,41, am
bele performanțe reprezentînd 
noi recorduri mondiale. El îl 
precede pe patinatorul de vi
teză Gaetan Boucher, dublu 
campion la „Olimpiada albă" 
de 1? Sarajevo. La femei, pri
ma a fost Sylvie Bernier, me
daliată cu aur la Los Angeles 
în proba de sărituri de la 
trambulină.
• Ghenadi Litovcenko (21 

ani), căpitanul echipei Dnlepr 
din Dniepropetrovsk, a fost 
desemnat cel mal bun fotba
list a! anului ’84 de revista 
„Fotbal-Hochei". Echipa sa. in 
care evoluează ca mijlocaș, a 
fost campioană unională în 
1983 și s-a clasat pe locul 
trei în ediția trecută a cam
pionatului. în clasamentul re
vistei „Fotbal-Hochei", Litov
cenko est© urmat de Mihail 
Biriukev, portarul noii cam
pioane, Zenit Leningrad, și 
Iuri Gavrilov, mijlocaș la 
Spartak Moscova.
• Ziarul „Sport" din Bel

grad a organizat o anchetă 
pentru desemnarea celor mai 
bune formații de fotbal euro
pene : 1 Franța 375 p, 2. Da
nemarca 254 p, 3. Spania 204 
p. Echipa „ideală" a conti
nentului : Schumacher (RFG) 
— Amoros (Franța), 
(Spania), 
Briegel 
(Franța), 
Chalana
Larsen
(Țara Galilor), K. H. Rumme- 
nigge (RFG).
• „La Gazeita dello Sport" 

din Milano a stabilit lista ce
lor mai buni baschetbaliști 
europeni din 1984 : 1. Arvidas 
Sabonis (19 ani, component al 
formației Jalghiris din Kau
nas). 2 Juau Antonio Epifa- 
nio (Barcelona), 3. Juan Cor- 
balan (Real Madrid).

Bossis 
(RFG) — 

Platini 
(Portugalia) 
(Danemarca).

Maceda 
(Franța), 

Țigana 
(Franța), 

Elkjaer 
Rush

ultimul an de juniorat). Vasile 
Florea (care a urcat pe locul 
4 in „topul- european al ju
niorilor) și Călin Toma (pozi
ția a VII-a), dovadă, încă o 
dată, că la nivelul tinerei ge
nerații avem jucători de bună 
valoare.

Sistemul 
competiției 
pe tinerii 
ei, cu toate că au de făcut 
față unor jucători medaliați cu 
aur și argint la campionatele 
europene de juniori și la alte 
întreceri internaționale, sînt 
hotărî ți, după cum ne spunea 
antrenorul Virgil Bălan, să se 
comporte cit mai bine.

de desfășurare a 
va solicita din plin 
noștri sportivi, dar

• FEDERAȚIA DE CANO
TAJ din Canada a hotă rit 
ca. Inoepir.d cu acest an, să 
autorizeze folosirea cîrmacilor 
bărbați in echipaje feminine 
și invers. După cum se știe, 
pînă acum astfel de situații 
au fost extrem de rare în 
canotajul internațional. O ex
cepție de marcă a fost Sue 
Brown. „ cirm acea" echipaju
lui Universității din Oxford 
la întrecerea anuală, de pe 
Tamisa, cu cel din Cambridge
• FEDERAȚIA DE VOLEI 
din Zimbabwe are doar trei 
ani de existență, dar în a- 
cest scurt timp sportul cu 
mingea peste plasă a cunos
cut o dezvoltare 
prezent 
peste 2000 de jucători legiti
mați, 
ceput spune mult!
• LA FAIMOASA U- 
NIVERSITATE SOR-
BONA 
fost 
placă 
lejul 
versări a 
național Olimpic, care 
constituit în localul Sorbonei. 
La ceremonia inaugurării a- 
cestei p’.ăcl au fost de fată, 
între alții Juan Antonio Sa
maranch, președintele forului 
internațional olimpic, și He
lene Ahrweiler, rectorul pres
tigioasei instituții de învăță- 
mînt • ELVEȚIANUL CLAY 
REGAZZONI. fostul pilot al 
bolizilor de formula 1. care a 
abandonat activitatea compe- 
tițională, a decis ca. în vi
itor, să dea lecții de conduce
re unor handicapați fizic. • 
MARVIS FRAZIER este fiul 
lui Joe Frazier, fost campion 
mondial de box. Ca și 
său. el evoluează tot la 
goria grea și se pare 
calcă pe urme Nu de 
el a boxat la Londra 
compania lui Funso Banjo și 
numai printr-o minune brita
nicul a terminat meciul 
poziție... verticală, 
fusese transformat, 
te, într-un sac de
ment I O FOSTUL CAMPION 
OLIMPIC de box La categ o -

rapidă. In
există în Zimbabwe

ceea ce, pentru

din Paris a 
montată o 
comemorativă 
celei de a 90-a 

Comitetului

Canadianul Alex Baumann, dublu campion olimpic și re
cordman mondial Laserfoto : A.P. — Agerpres

ria cocos, finland-ezul Pentti 
Hamalainen (54 ani), a înce
tat din viață, La Kotka. El a 
cîștigăt medalia de 
J.O. de la Helsinki, 
1956, la Melbourne, 
medaliat cu bronz, 
categoria pană • 
TENTATIVA a forului 
tic american de... rea ma tori - 
zare a lui Renaldo Nehemiah, 
recordmanul lumii la 110 mg, 
și a sprinterului 
Gault, a fost respinsă 
derația internațională, 
consideră încheiată 
poveste !... • POȘTA 
PANAMA a emis un 
cu portretul lui Roberto Du

ma! bun sportiv din 
țară, fost campion 
de box la categoria 
• MECIUL ----------
din cadrul 
UEFA", de 
no, dintre 
Hamburger 
adus în . 1 
stadionului de la 

peste 80 000 de 
plătitori. încasările 
un record in mate-

ran, oel 
această 
mondial 
mijlocie

cu pri- 
ani- 

Inter- 
s-a

tatăl 
cate- 

că-i 
mult 

în

în
deoarece 
realmen- 
antrena-

aur 
iar 
a 
dar

NOUA 
atle-

la 
în 

fost
la

Willy 
de Fe- 

care 
această 

DIN 
timbru

RETUR, 
1 „Cupei 
la Mila- 
Inter și 
SV, a 

tribunele 
de 

80 000
spectatori 
constituie __ _______ ___ ___
rie pentru un meci interna
tional în Italia. Municipalita
tea milaneză a apreciat însă 
că stadionul „Giuseppe Meaz- 
za“ este prea mic pentru 
nevoile actuale ale orașului 
lombard și se gin dește la mă
rirea tribunelor • STIRLING 
ALBION este o echipă de 
fotba1 oarecare din liga a 
în-a a campionatului scoțian, 
plasată undeva pe la mijlo
cul clasamentului. Performan
ța care a scos-o din anoni
mat este scorul cu care a 
întrecut echipa amatoare Sel
kirk, în cadrul turului al 
doilea al „Cupei Scoției", 20—0. 
înaintașul Dave Thompson fi
ind autorul a 7 goluri. Es1e 
cel mai mare scor înregistrai 
în Scoția, în acest secol în- 
tr-o competiție oficială. ” 
oordul este deținut însă din 
secolul trecut, mal precis din 
anul 1885. de la meciul dintre 
Arbroath și Bon Accord, cind 
scorul a fost de 36—0. Asta 
da rezultat !...

Romeo VILARA

Re-

I meridian

PĂRERILE LUI PELL
do Brasil", 
a publicat

Cotidianul „Journal 
din Rio de Janeiro, 
zilele trecute un interviu cu cele
brul Pel6, fost component al e- 
chipei Braziliei care a cîștigăt 
campionatul mondial (în 1958, 
1962 și 1970), fost jucător la F.C. 
Santos și „Cosmos" New-York. 
Ce spune Pele ? Iată cîteva frag
mente din răspunsurile date : 
„Este o rușine că reprezentativa 
Braziliei nu are un antrenor per
manent... Antrenorul Edu — fra
tele lui Zico (n.r. acum jucător 
la Udinese, în campionatul ita
lian) — a avut unele eșecuri, dar 
el nu a fost ruficient ajutat de 
federația braziliană de fotbal, 
fiind apoi sch’mbat ! (n.r. Tele
Santana, care a mai fost antre
norul lotului brazilian, își va re
lua postul de selecționer, în a- 
ceastă primă va. ă, dar tratativele 
cu federația din Arabia Saudită, 
unde deține acum funcția de di
rector tehnic, sînt m curs de des
fășurare). Pentru a alcătui o re
prezentativă puternică — a spus 
Pete — va trebui să apelăm ’a 
jucătorii noștri ?are activează 
peste hotare și, în special, in Ita
lia. Ei vor fi cu siguranță foarte 
utili în preliminariile C.M. și 
apoi, cu speranța că ne vom ca
lifica, în turneul final din Mexic. 
Sînt optimist în această privință 
și de aceea prevăd ca mari favo
rite al? ,,Cupei Mondiale" Brazi
lia, Argentina. Mexic și Franța. 
Mexicanii sînt foarte combativi 
pe teren propriu. Nu trebuie o- 
miși nici italienii, care rămîn o 
forță mondială în fotbal".

Referindu-se la grupa prelimi
nară a Braziliei, din care mai 
fac parte Bolivia și Paraguay. 
Pete a spus : „Firește, adversarii 
noștri au o valoare incontesta
bilă, dar trebuie să 'im optimist?! 
Echipa țării noastre a fost de 
trei ori campioană a lumii «- 
ceste succese sînt în măsură să 
ne încurajeze."
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