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După prima parte a turului Diviziei „A“ (1) de hanâ&al

doctor

B

Tovarășa academician 
inginer Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
prim viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, președintele Consi
liului Național pentru Știință 
și Tehnologie, a fost sărbăto
rită cu prilejul zilei de naștere 
și al îndelungatei sale activi
tăți revoluționare, în cadrul u- 
nei solemnități, care a avut 
loc, luni, 7 ianuarie, în sta
țiunea Predeal.

La festivitate, împreună cn 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
au participat tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Manea Măncscu, Con
stantin Olteanu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă
tau, Ștefan Andrei, Ștefan Bir- 
lea, Nicu Ceaușescu, Gheorghe 
David, Petru Enache, 
Giosan, Suzana 
Mureșan, Marin 
Postelnicii, Ion 
Ian, loan Totu, 
viu Curticeanu, 
du.

In acest cadru sărbătoresc, 
tovarășei Elena Ceaușescu l-a 
fost inminată Scrisoarea Comite
tului Politic Executiv al Comite

Nicolae 
Gâdea, Ana 

Nedelcu, Tudor 
Radu, Ion Sto
lon Ursu, Sil— 
Constantin Ra-

tului Central al Partidului Co
munist Român, de către to
varășul Constantin Dăscăles
cu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului.

Solemnitatea, de aleasă săr
bătoare, a pus pregnant in e- 
vidență înalta apreciere pe 
care partidul și poporul o dau 
bogatei și neobositei activități 
desfășurate de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului, stră
lucit om de știință, savant de 
renume mondial, spiritului pro
fund revoluționar și inaltei 
competente cu care acționează 
pentru înfăptuirea întregii po
litici interne și externe a 
dului și statului nostru.

S-a adus, și cu acest 
un cald omagiu muncii 
de patos revoluționar dusă de 
tovarășa Elena Ceaușescu, in 
cadrul conducerii partidului și • 
guvernului, in înaltele funcții 
de răspundere încredințate de 
partid și popor, contribuției 
strălucite Ia măreața operă de 
construcție socialistă în Româ
nia, la triumful dreptății și li
bertății, al cauzei independen
tei și suveranității patriei, bu
năstării și fericirii poporului.

Solemnitatea a reprezentat o 
dovadă elocventă a sentimente
lor de profundă stimă și alea
să prețuire pe care toți cetă
țenii patriei noastre le poartă 
tovarășei Elena Ceaușescu, pen-

parii-

prilej, 
pline

tru participarea sa activă, ală
turi de conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la înfăptui
rea măreței opere de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Evo- 
cîndu-se munca de înaltă com
petență și plină de abnegație, 
încununată de strălucite rezul
tate a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceausescu 
pe tărimul cercetării științifi
ce, rodnicia eforturilor in dez
voltarea științei, învăț amin tu
lul și culturii românești. s-a 
subliniat larga recunoaștere in
ternațională a acestei vaste și 
multilaterale activități, consa
crate progresului neintrerupt si 
prosperității patriei noastre so
cialiste, legării științei de ne
voile și aspirațiile societății, de 
cauza păcii și colaborării in
ternaționale, a edificării unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Animați de aceste înălțătoare 
ginduri și simțăminte ale în
tregului nostru partid și popor, 
tovarășii din conducerea par
tidului și statului, prezenți la 
solemnitate, au felicitat-o cu 
deosebită stimă pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. adresîudu-i, cu 
cea mai vie și profundă afec
țiune, călduroase urări de via
ță Îndelungată și sănătate, de 
fericire și multă putere de 
muncă, de noi $1 iot mai im
portante succese in întreaga sa 
activitate.

i

UN PRONUNJAT ECHILIBRU VALORIC 
ÎNTRE FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI

SCRISOAREA

într-un decor de iarnă boga
tă în zăpadă, duminica trecu
tă handbalistele din prima di
vizie a tării și-au desemnat 
campioana... de toamnă. A- 
ceasta este binecunoscuta for
mație Știință Bacău (antre
nori Eugen Bartha și Eugen 
Cucu), formație care domină 
de mai mult timp prima sce
nă handbalistică a țării. în 
prima parte a campionatului, 
studentele băcăuane păreau șă 
se desprindă net de urmări
toarele lor, dar in penultima 
etapă, „clacînd* la Iași, poate 
împotriva șanselor teoretice, 
au permis colegelor de la Chi
mistul Rm. Vilcea (antrenori : 
Ion Gherhard și Maria Ciulei) 
și Hidrotehnica Constanța (an
trenor: Codruț Hanganu) să se 
apropie la numai un punct A- 
ceastă situație se poate con
stitui intr-o primă constatare 
asupra turului campionatului 
in ceea ce privește echilibrul 
valoric accentuat Intre princi
palele candidate la titlul de 
campioană. O altă constatare. 
In aceeași ordine de idei, se 
referă la faptul că Rulmentul 
Brașov (antrenor: Remus Dră- 
gănescu) a pierdut „trena*, 
după ce In edițiile trecute riș
ti ga sau era mereu In primele 
rinduri ale luptei pentru titlu, 
în imediata apropiere a actua
lului podium de premiere se 
situează echipa Ieșeană TEROM 
(antrenori: Cornel Bădulescu și 
Mircea Pop), revelația ultime
lor etape, dar care prin startul 
mal puțin reușit se află acum

la o distanță mai mare decit 
o recomandă valoarea echipei 
în acest moment.

Partea inferioară a clasa
mentului adună — pe distanta 
a numai trei puncte — cinci e- 
chipe. Se poate spune că și 
aici există o nivelate, dar, din 
păcate, valoarea acestor echi
pe este prea îndepărtată de 
aceea a formațiilor care luptă 
pentru supremație. O consta
tare puțin îmbucurătoare este 
și aceea că toate cele trei e- 
chipe bucureștene — Confecția, 
Rapid și Progresul — situate 
în această ordine în clasament, 
sînt în pericol să ocupe cele 
două locuri retrogradante. la 
concurentă cu Textila Ploiești 
și A.E.M. Timișoara. Nivelarea 
la care ne refeream anunță o 
luptă acerbă pentru supravie
țuire In Divizia „A* în retu
rul campionatului, dar ceea ce 
trebuie relevat în primul rînd 
este faptul că la aceste forma
ții este mai mult decit evi
dentă lipsa unei pregătiri se
rioase, singura capabilă să con
ducă Ia performanțe superioare.

Se poate invoca, desigur, că 
schimbul de generații repre
zintă o cauză notabilă pentru 
scăderea randamentului, dar 
nici Întinerirea masivă și mai 
ales deodată nu poate fi so
luția salvatoare. Ne referim 
în acest sens în special la 
Progresul, unde, deocamdată, 
tinerețea ți elanul jucătoarelor

Mihail VESAComitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R. 
adresată tovarășei Elena Ceausescu» ș

distincții și titluri științifice ce v-au fost con
ferite de prestigioase instituții și foruri 
științifice, culturale și de invățămint din cele 
mai diverse țări ale lumii, constituie - spre 
mîndria noastră, a întregului popor — o 
firească și binemeritată recunoaștere a 
contribuției de mare valoare pe care, prin 
activitatea dumneavoastră. România socia
listă o aduce la îmbogățirea tezaurului uni
versal

Ne 
și cu 
care 
lume, 
de pace și progres, să servească 
bunăstării și fericirii oamenilor și popoare
lor, și nu războiului și distrugerii. Activita
tea dumneavoastră în fruntea Comitetului 
național român „Oamenii de știință și 
pacea* reprezintă o garanție că slujitorii 
științei din țara noastră, alături de întregul 
popor, își vor aduce și în viitor, în modul 
cel mai activ, contribuția la politica de 
pace, înțelegere și colaborare pe care o 
promovează cu consecvență neabătută Parti
dul Comunist Român, România socialistă.

Exprimînd gîndurile și sentimentele între
gului nostru partid și popor, vă dorim ca, 
împreună cu mult stimatul și iubitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului și președin
tele Republicii Socialiste România, să trăiți 
ani îndelungați și rodnici, în deplină sănă
tate și putere de muncă, spre a 
cu noi și noi împliniri bogata și 
dumneavoastră activitate pusă 
progresului și înfloririi patriei, a 
înaltelor răspunderi ce v-au fost 
țațe de partid și popor, a transpunerii cu 
succes în viață a Programului de făurire a 
societății socialiste muitilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, a is
toricelor hotărîri adoptate de Congresul al 
XlII-lea al partidului.

In această zi aniversară, de aleasă săr
bătoare și bucurie pentru întregul popor, 
vă urăm, încă o dată, stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, mult succes și multe sa
tisfacții în activitatea viitoare și vă adre
săm, cu toată căldura inimilor noastre, tra
diționala urare :

„LA MULȚI ANI I"
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Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Ne face o deosebită plăcere ca, la ani

versarea zilei dumneavoastră de naștere, să 
vă adresăm din toată inima, cu profunde 
sentimente de prețuire și stimă, cele mai 
calde felicitări, împreună cu urările noastre 
tovărășești de viață îndelungată și lumi
noasă, de multă sănătate și fericire, alături 
de mult iubitul și strălucitul conducător al 
partidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dorim să folosim și acest prilej sărbăto
resc pentru a vă aduce un profund omagiu 
și a vă exprima, încă o dată, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, aprecierea deo
sebită pe care noi toți, comuniștii și între
gul nostru popor o dau îndelungatei și 
multilateralei dumneavoastră activități pe 
care ați desfășurat-o și o desfășurați, cu 
înaltă competență și profund spirit revolu
ționar, 
statului, 
strucție 
noastră 
rea ei 
zație șl progres.

Este unanim recunoscut și se bucură de 
o înaltă prețuire din partea întregii țări 
rolul dumneavoastră de seamă — ca mem
bru al Comitetului Politic Executiv și prim- 
viceprim-mînistru al guvernului — în elabo
rarea și înfăptuirea în viață a politicii interne 
și externe a partidului și statului, la dezvol
tarea generală economico-socială a țării și 
înflorirea vieții materiale și spirituale a po
porului nostru, la afirmarea tot mai puter
nică a României pe plan internațional.

Apreciem, de asemenea, în mod deosebit 
activitatea dumneavoastră strălucită pe tă- 
rîmul cercetării științifice, contribuția de 
excepțională însemnătate pe care o adu
ceți, ca eminent om de știință și savant de 
renume mondial, la progresul științei româ
nești și la orientarea ei în direcțiile hotă- 
rîtoare pentru desfășurarea cu succes a în
tregii opere de construcție socialistă din 
România, la introducerea și promovarea 
susținută, în toate domeniile vieții economi
ce și sociale, a celor mai noi și valoroase 
realizări ale gîndirii științifice și tehnice 
moderne.

Largul ecou de care opera dumneavoastră 
științifică se bucură peste hotare, înaltele

în campionatul de hochei

DUNĂREA GALAȚI LA PRIMA VICTORIE

al cunoașterii științifice.
este deosebit de plăcut să apreciem 
acest prilej energia și hotărirea cu 

acționați pentru ca, pretutindeni în 
știința să-și afirme plenar vocația sa 

exclusiv

încununa 
neobosita 
în slujba 
înfăptuirii 
încredin-

în cadrul conducerii partidului și 
pentru înfăptuirea politicii de con- 
socialistă și comunistă în scumpa 
patrie, pentru progresul și înălța- 

pe trepte tot mai înalte de civili-

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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MIERCUREA CIUC, 7 (prin 
telefon). Cel de al treilea 
turneu al Campionatului na
țional de hochei a Început 
luni, în mijlocul unui interes 
deosebit, marcat încă din 
„runda* de dimineață de o 
mare surpriză : Dunărea Ga
lați a obținut primele sale 
puncte în acest campionat, tn- 
trecînd formația Viitorul 
Gheorgheni cu 8—3 (6—0, 1—2, 
1—1) 1 Firește, există și o ex
plicație a victoriei : formația 
gălâțeană a aliniat o serie de 
jucători noi ca. de pildă, Un- 
gureanu. Udrea și M. Raica, 
ceea ce a schimbat mult in 
bine fața echipei. De altfel. 
Dunărea a început foarte pu
ternic și în minutul 35 condu
cea cu 7—0! Spectatorilor care 
intrau in acele momente pe 
patinoar aproape că nu le ve
nea să creadă, fiindcă in cele 
două întîlniri anterioare. for
mația din Gheorgheni Învin
sese la scor. Avînd victoria 
ca și asigurată, jucătorii dună
reni au redus „turația* în ur

mătoarele două reprize, dînd 
posibilitate hocheiștilor de la 
Viitorul să o cîștige pe cea de 
a doua și să o încheie la ega
litate pe cea de a treia, dar 
aceasta nu a fost — firește 
— suficient, cu toate efortu
rile lor, pentru a îndrepta si
tuația. Cele 11 goluri ale 
partidei au fost realizate de 
Udrea 3. Berdilă 2, Marcu, Za- 
haria, Raica rite 1 pentru în
vingători, respectiv Gergely, 
Z. Antal și Korpos. Să adău
găm că Viitorul a evoluat fără 
doi jucători de bază : Șandor 
și Benedek. Mai notăm că. 
din cele două echipe, jucătorii 
Dimitriu (Dunărea) și E. Csa- 
ta (Viitorul) au fost sancțio
nați cu pedeapsă de meci șl 
astfel au primit cite o etapă 
suspendare. Au arbitrat M. 
Presneann — FI. Gubernu si 
Gh. Tașnadi.

Mircea TUDORAN

(Continuare In pag. 2—3)

Vacanfa este in toi, siniușul pe derdeluș — bucuria copiilor



Pentru prima oară la un circuit de turnee In S.U.A. Campion
—- ,

TENISMANA DIANE SAMUNGI A AJUNS 0 B»

PENTRU O ȘTIINȚA A SELECȚIEI, PREGĂTIRII In semifinala la port washington
Șl RECUPERĂRII ÎN SPORTURILE DE IARNĂ
La 35 de ani de la Înființarea 

sa, Asociația sportivă a Arma
tei din Brașov poate raporta o 
clară impunere in aria internă 
a sporturilor hibernale. Aceas
tă realizare s-a produs, in prin
cipal. in ultimii ani : la probe 
alpine, bunăoară, de la nici un 
titlu cucerit ta 1981. sportivii 
A.S.A și-au apropriat in 1984 7 
din cele 8 titluri : la biatlon. 
progresul a pornit de la un loc 
I. in 1981. la 4 ta 1984 : de la 
3 la 5 titluri, m aceiași ani- 
martor. pot fi raportate și la 
sehi fond, in timp ce la sări
turi. la ultimele .naționale*, 
zburătorii A.S.A. s-au impus ta 
5 din cele 7 probe, 
nea. 4 din cele 6 
ale celor mai buni 
români pe 1883—84. 
pin, sehi fond masculin, 
Ion și probe nordice — 
in frunte pe reprezentanții •- 
sociatiei militare brașovene.

Pornind de la această reali
tate indubitabilă — dominația 
destul de autoritară pe plan 
național — recenta adunare de 
dare de seamă și alegeri de la 
A.S.A. Brașov și-a axat lucră
rile pe depistarea eelor mai e- 
fieiente eăi pentru ea sporturi
le de Iarnă practicate tn cadrul 
acestei unități de performantă- 
etalon să înceapă să se afirme 
pe plan InternationaL Darea de 
seamă și indeoeeb: luă
rile de cuvint ale participanți- 
lor au relevat o seamă de mij
loace de augmentare a perfor
manței, printre acestea figu
rină sporirea volumului de 
muncă, mai buna organizare a

însemnări de la A. S. A. Brașov

„Confruntarea cu ciștigătoarea turneului a fost unul din cele 
ne spune antrenorul

De aseme- 
clasamente 
18 sportivi 
— schi al- 

Mat- 
ii au

procesului de pregătire. îmbu
nătățirea și continuitatea selec
ției primare. Concomitent insă, 
s-a arătat necesară ASIGURA
REA UNUI CARACTER ȘTIIN
ȚIFIC PERMANENT AL AN
TRENAMENTULUI care tre
buie să devină un factor activ 
al progresului la A.S.A. Brașov 
și- implicit, in sporturile de iar
nă din țara noastră. La acest 
capitol, s-au înregistrat ta ul
timii ani o serie de deficiențe 
care au grevat ta mod clar ob
ținerea marilor performante pe 
pian Internațional. Inexistenta, 
la vremea poțrvită. a unei co
laborări rodnice între antreno- 
rul-seleeționer șl medie a per
mis legitimarea, menținerea ta 
pregătire și forțarea unuia din
tre biatloniștii component! ai 
lotului național. Gbeorghe Ber- 
dar, care, la un moment dat 
n-a mai putut progresa, obiec
tiv. din motive de sănătate ! 
Unele acțiuni de reciclare, or
ganizate de CJ.E.F-S. Brașov 
pentru informarea antrenorilor 
despre noutățile de ultimă oră 
in sparturile de iarnă, n-au 
fast onorate prin prezentă eum 
se eurine. demonstrind o oare
care lipsă de apetență pentru 
tot ceea ce apare nou pe plan 
internațional din partea unor 
specialist: din secții. Cabinetul 
medical al A-S-A. nu și-a adus 
niri eL In măsura cuvenită, con
tribuția la convingerea sport:- 
vtke proprii asupra valorii tn- 
contestabile a susținătoarelor 
de efort românești. eu nimic

asigurat 
refacerii. 
Brașov a 

vreme, la

mai prejos decît cele similare 
din străinătate.

Resimțind, insă, necesitatea 
întronării unui caracter de ri
gurozitate științifică 
selecției, pregătirii, 
conducerea A.S.A. 
procedat, în ultima
organizarea unui cabinet meto
dic, condus de un specialist, 
profesorul Constantin Arghiro- 
pol, ale cărui inițiative au și 
început să-și arate roadele. Ne 
referim, in primul rînd, la 
schimbul de experiență pe care 
biatloniștii de la A.S.A. l-au 
avut, acum două săptămtai. cu 
multiplul campion olimpic și 
mondial Frank Ulrich din R.D. 
Germană, la studierea și pu
nerea ta practică a celor mai 
bune mijloace de recuperare 
după efort, la unele acțiuni de 
informare a antrenorilor asupra 
unora dintre recomandările 
Centrului de cercetări de la 
București, sau La stringerea re
lațiilor cu personalul medical 
al unei importante unități spi
talicești și Policlinicii pentru 
sportivi din Brașov. Să mențio
năm urmările benefice pe care 
toate aceste acțiuni (și altele, 
care vor urma, așa cum a reie
șit din adunarea de dare de 
seamă și alegeri), organizate cu 
seriozitate de A^S.A. Brașov, 
le vor avea ta vederea punerii 
bazelor unei științe Ia înalt 
nivel a pregătirii in sporturile 
de iarnă din țara noastră.

Rodv T1MOFTE

moi frumoase meciuri ale turneului** ■ 
Tabăra;

ls start sint prezenți cei mai 
buni juniori din toate țările 
eu tenis dezvoltat. Diane Sa
mungi, cu talent și cunoștințe 
tehnice care s-au bucurat de 
o bună apreciere printre ziariștii 
și tehnicienii care au urmă- 
rit-o, a reușit o performantă 
excelentă, ajungind pînă în 
semifinala concursului de la 
Port Washington, tn această 
fază a întilnit-o 
Klurmann, 
cedat cu 
menționat 
condus cu

DIANE SAMVNGI
Tînăra noastră tenismană 

Diane Samungi (15 ani), cam
pioană națională la categoria 
ei de vîrstă, precum și la 17— 
18 “ . - 
la

ani, se află in aceste zile 
un circuit de turnee în S.U.A. 
prima sa participare la con

cursuri alături de cele mai 
bune junioare ale lumii. După 
debutul de la Miami, unde a 
ajuns pînă la sferturi de fi
nală, Samungi a fost prezentă
— in cadrul circuitului „Rollex"
— la turneul de Ia Port Wa
shington.

Despre comportarea jucătoa
rei românce la Port Washing
ton ne-a relatat antrenorul 
Mihai Tăbăraj, care a însoțit-o. 
„Este cunoscut faptul că circui
tul de turnee „Rollex" îi supu
ne pe tinerii jucători unor tes
te de mare dificultate, intrucit

concursului 
în 

pe americanca 
fata căreia a 
4-6. 4—6. De 
că Samungi a 
3—1 și 4—3 în 

setul al doilea, iar in cel 
siv, la 4—4 la ghemuri a 
două mingi de 5—4, dar 
ratat. A fost una dintre 
mai frumoase partide ale între
gului turneu".

Completind detaliile oferite 
de antrenor, amintim că tur
neul de la Port Washington a 
fost cîștigat de învingătoarea 
din semifinală a lui Samungi, 
americanca * ‘ _ *
clasată in primele 30 de ju
nioare ale lumii. Sperăm ca 
debutul Dianei Samungi în tur
neele din S.U.A. — care în 
aceste zile continuă cu parti
ciparea sa la un concurs de la 
Los Angeles — să confirme 
(la scară mondială) talentul, 
puterea de 
tea acestei 
mane.

Campid 
culin de 
la clubul 
gujt“ diJ 
nuaț lud 
fost cons 
partide :] 
Tratalovl 
berg — 1 
viei, Fj 
Marin -i 
rupt pan 
Icscu. Gl 
ti da întrJ 
prima rj 
conduc d 
colaide șl 
cite 1,5 d

in
7—5. 
însă 
2—0,

deci- 
avut 
le-a 
cele

Klurmann fiind

muncă și seriozita- 
foarte tinere tenis-

Ion GAVRU.ESCU

JUNI
A

CO

în aced 
vea loc 
anului la 
concursul 
de echipe 
susține o 
gurale. i 
de tinere 
viitoare. I

în zilei 
nuarie va 
te un coi 
tru lotur 
juniori și

INTRE LABORATORUL DE FIZICĂ 
SI TERENUL DE TENIS

De miine, la Miercurea Ciuc

Ne minunam, dounăzi, 
descoperind Ia Slobozia a- 
proape o duzină de tere
nuri pentru tenis de ămp; 
adică acolo unde — cu un 
deceniu în urmă — nid 
chiar fotbalul, aflat atit de 
aproape de inima tineretu
lui. nu avea o arie de răs- 
pindire prea largă... Vă ima
ginați ce surpriză a consti
tuit știrea că tot In Cîm- 
pia Română, fa vecinătatea 
județului Ialomița. Intr-un 
6a t. la Razvauii Câlirașitor. 
tenisul. cel de eimp. a cu
cerit copiii. înainte? altor 
sporturi, prin pa
siunea Ieșită din 
comun a unui pro
fesor care predă 
in școala 
rală din __ ______
Precizăm: fizica și nu edu
cația fizică. Numele său. 
Gheorghe Constantin—

Instructorul (voluntar) de 
tenis de dmp n-a fost 
niciodată un nume ta acest 
sport L-a practicat sporadic, 
în copilărie, apoi ta 
tate. Dar dragostea 
rachetă l-a urmărit 
ani. Și, odată sosit 
tedră, ta Răzvani, a 
cat ceea ce poate nid nu 
spera, să transmit4 pasiu
nea Iul pentru tenis eopț- 
Qor.

A reușit I
Greu, dar a reușit
Nu i-au trebuit nid teren 

cu zgură, bitum sau mate
rial plastic de tipul tara- 
flex-ulut nid rachete cu 
mărci de mare faimă, nid 
aparate de Înregistrat sco
rul. Inițiatorul, Instructorul 
voluntar, pedagogul Înainte 
de toate, șl-a cucerit copiii 
pentru acest sport; le-a 
prezentat avantajele pentru

gene- 
localitate fi Tic»

n-avem 
de a-1 

pe orcL 
Constantin

CUPA ROMÂNIEI"
După cei mai mici alergători 

intră ta concurs juniorii $1 se
niori:. care se vor reuni 
miercuri și joi pe pista na
turală de dimensiuni olimpi
ce din Miercurea Ciuc. in ca
drai „Cupei României* la pa

LA PATINAJ VITEZA
tinaj viteză. Participă sportivi 
din Brașov. Tîrgu Mureș. Si
biu, București. Ploiești. Cluj- 
Napoca și alte centre. In pro
gram figurează probele inclu
se în poliatlonul juniorilor și 
seniorilor.

MICII PATINATORI DIN MIERCIREA €Il'€

99 CLPA r.R.P."

faeul- 
pentra 

peste 
ia ca- 
Iccer-

antrenor de tenis în ju
deț, la Călărași sau mai 
departe. eu toate că. da că 
am reflecta puțin, poate d 
ar rispur.de cu brio ur.ei 
astfel de îndeletniciri. Nu. 
prof. Constantin are secto
rul său de activitate. Eti
ca rămine domeniul său 
profesional de exprimare. 
Dorim numai să evidențiem, 
din nou. faptul că și In 
condiții mai puțin -specia
le” — dnd ai har. tind vrei 
stăruitor să realizezi an ln- 
eru, a poți face—

Un adevăr pe care 11 trec 
cu vederea tacă multi spe
cialiști intr-o ramură de 
sport sau alta, care nu ac
ceptă să lucreze dedt după 
ce colectivitatea le-a pus ia 
dispoziție, obligatoriu, lista 
integrală a unor materiale 
cit mai sofisticate. Un plus 
de modestie se Impune, in
diferent cu ce „carte de vi
zită” ne prezentăm in via
tă-.

Tiberiu STAMA

Pe pista 
viteză din 
desfășurat 
întrecerile 
tiții dotate cu trofeul 
FJLP.”. La start s-au aliniat 
peste 100 de copii din 13 clu
buri și asociații sportive, care 
și-au disputat mtiietatea cu 
ardoarea specifică vârstei. Pre- 
zentr.d un grup mai numeros 
și mai bine pregătit secția 
(LS-Ș. Miercurea Ciuc a reușit 
ii ocepe primul loc in clasa
mentul generaL Iată învingă
torii probelor care au figurat 
la programul primului concurs 
de patinaj al anului rezervat 
celor mai mici alergători:

Speranțe — Melania Tokoș 
(CS3 Miercurea Ciuc) 673 și 
Vilmoș Szekelv (S.C. Miercu
rea Ciuc) 64.7 la 500 m; copii 
II — Irene Engeleiter (CSlS. 
Sibiu) 53.8 și 1:47.6 to 530 și 
1000 m. Marius Vaida (CJS^. 
Petrolul Ploiești) 56,7 și 154,7 
la 500 
baiela
52,7 și 1:493 la 500 și 1000 m. 
Ramona Grigoraș (C.S Ș. VI-

naturală de patinaj 
Lunca Sucevei s-au 
timp de trei zile 
tradiționalei compe- 

.Cupa

și 1000 m; copii I —Mi- 
Stanciu (ClS^. Sibiu)

te
(C.S.Ș.

itoral Cluj-Napoca) 2:44,7 
1500 m. Nicolae Dicu " 
Sibiu) 47,8 și 1:42.4 la 500 si 
1000 m. Daniel Schwemn (C58- 
Sibiu) 2 35,7 la 1500 m.

Clasamentul pe echipe: L
CLS.Ș. Miercurea Cine 5® p, 2. 
C.S.Ș. Sibiu 32 
curea Ciuc 18

Organizarea 
fost asigurată
F.R.P. 
tate a

In

p. 3. S.C. Mier- 
P-

concursului a 
______ ireproșabil de 

și comisia de speciali- 
CJE-FS. Suceava.
MfNDRESCU — coresp.

CAMPIONATUL

In prima partidă a după- 
amiezii. așa cum era de aștep
tat. Dinamo București a între
cut Progresul Miercurea Cine, 
cu 6—3 (2—1. 3—1. 1—1). după 
un joc viu disputat dar fără 
virtuți tehnice. De nemarcat

PROGRAMUL DE AZI :

TITLUL DE CAMPION A
G. Tănase, unu! dintre cel mal 

renumițl antrenori români, șl-a 
recucerit titlul de campion, pier
dut eu un an In urmă. In fața 
eternului său rival, M. Ștefănes- 
cu, care deși a avut un final pu
ternic nu a mal reușit declt un 
merituos loc IT. la numai o vic
torie de ciștigător. Campionul a 
reușit această performanță grație 
formei arătate de pensionarii săi 
In a doua parte a întrecerii, cînd 
Trudln, Trifoi, Orslna și Janeta 
au obținut prețioase victorii. Deși 
a terminat In trombă, M. ștefă- 
nescu nu a mai reușit să intre 
In posesia titlului, dar dacă ul
tima reuniune s-ar fi disputat, 
poate ar fi reușit această perfor
manță, deoarece in clasamentul 
final a avut doar o victorie mai 
puțin declt campionul.

Revelația acestui campionat a

REVENIT LUI G. TÂNASE
fost de departe N. Nicolae, care 
a preluat formația de la valorosul 
N. Gheorghe abia la 1 august, 
reușind victorii de mare presti
giu (6 premii clasice), pensiona
rii sfii impunîndu-se cu autoritate 
șl arătînd valori de mare excep
ție (Hemeluș — campionul tur- 
fulul, Ogor, Meletln). în final, N.

ocupat un binemeritat 
numai douâ victorii de

Nlcolae a 
loc UT, la 
campion.

Pe locul 
un nume 
Încheierea 
pensionat,_______.___ _______
ttnărul G. Sudltu, de la care aș
teptăm să confirme performanța.

La ajutorii de antrenori, cam
pionul de anul trecut, N. Simlon, 
și-a păstrat locul, fiind urmat de 
R. Costlcă.

Titlul la appranti a revenit to

al IV-lea, de asemenea 
nou, F. Pășcă, care la 
acestei stagiuni s-a 
locul său fiind luat de

an lui C. Chlș. care a do
minat Întrecerea cu autoritate, 
din star* pînă la sosire, arâttod 
că tînăra generație are reprezen
tanți puternici, precum stnt șl 
C. Dumitrescu $1 G. Costeanu.

tn campionatul amatorilor avem 
de asemenea un nou campion, 
In persoana lui B. Manea, care 
merită cu prisosință titlul, el do
vedind o mare pregătire șl reu
șind victorii de prestigiu 
Krauss șl Vesel, cal pe care nid 
profesioniștii nu l-au condus mal 
bine.

Mal 
Și pe 
reușit 
Intim.

Ora 14 : Dunărea Galați — 
Dinamo București.

Ora 16.30 : Viitorul Gheor- 
gbenl — Steaua București.

cu

remarcăm dintre antrenori 
T. Marinescu, cel care a 
să ciștlge Derbyul 1984 eu

A. MOSCU

că Progresul a deschis scorul 
prin Szentes (mia. 3). dar na 
a putut rezista valorii de an
samblu a formației bucurește- 
ne. care a egalat după două 
minute șl a condus apoi cu 
5—1. Ceva mal animate au 
fost reprizele a doua șl a 
treia, ta care hocheiștli de la 
Progresul, puternic Încurajați 
de public, au încercat totul

„CUPA BRASOVIA" LA
Pe trasee amenajate in Poia

na Brașov s-a desfășurat „Cu
pa Brașovia" la schi fond. Ză
pada, căzută din abundență în 
ultimele zile, a fost excelen
tă, temperaturile optime, iar 
cei 120 de participant au con
curat la maximumul posibili
tăților lor. Iată i 
seniori, 15 km : 1. 
(Dinamo) 50,35, 2.
(A.S.A.) 50,41, 3. A. 
namo) 51.13 ; juniori 
1. C. Boitiș (A.S.A.) 
Crișu (A.S.A.) 50,22. 3. C. Kope 
IDinamo) 50.25 ; juniori II, 10 
km : 1. M. Șerban (A.S.A.)
33.27, 2. I. Diaconescu (C.S.Ș. 
Rișnov) 34.20. 3. E. Panko (C.S. 
Ș. Gheorgheni) 
5 km : 1. Li vi a 
18,36, 2. IuTana 
ral) 19.11, 1 
(Tractorul) 19,50 ;
L Angela Risncveanu (Tracto- 
rni) 19.48. 2. Gabriela Nilă (Di
namo) 21.06 : junioare II, 5 km: 
1. Liliana Eneseu (Dinamo) 
19,56, 1. Luminița Bășa (Dina
mo) 20,07. 3. Liliana Plăiașu 
(Dinamo) 20,09 ; eepii I, 5 km :
I. F. Cetea (Dinamo) 17,45, 2. 
P. Stancu (A.S.A.) 18,18, 3. L. 
Dogârel (Brașovia) 18,31 ; copii
II. 4 km : 1. I. Sloi an (Dinamo)
19.34, 2. C. D'aconescu (C.S.Ș. 
Rișnov) 19,36, 3. F. Andrei
(CiȘ. Rișnov) 2133 ; copile L 
5 km : 1—2. Ionela Bășa (Di
namo) și Cristina Catrinel 
(US.Ș. Brașovia) 19.44, 3. An- 
tonela Neamțu (C.S.Ș. Predeal)

rezultatele :
L Lungoci 

. G.
Csala
I, 15
49,47.

Kiss 
(Di- 
km : 
2. I.

35,18 ; senioare, 
Reit (Tractorul) 
Degan (Tracto- 
Elena Oncioiu 

junioare I :

DE HOCHEI
a reduce din handicap, 
au reușit

pentru 
dar nu 
ratat ocazii mari, 
cele ale lui Csiki 
Kocsis (min. 58). 
jocul a fost uneori 
ceea ce a făcut să se 
un total de 53 minute 
nalizare. Punctele au fost În
scrise de Bej an, Pisăm 2, Tu- 
reanu 2 și Z Kcmenesy pentru 
Învingători, respectiv Szentes, 
Jakab și Kocsis. Au arbitrat 
- - - “ și T.

deoarece au 
cum au fost 
(min. 57) și 
Din '

L Becze

păcate, 
nervos, 
dicteze 
de pe-

20,22 ; coi 
nuța Olt] 
2. M»J
11,27,
mo) l^M 
coresp.).
• „CUB 

slalom ud 
pe pîrtia 
10 și 
C.J.E.F.S. 
la probe 
zată pe ta 
în zilele ]

• în pJ 
alpin al ar 
pîrtie de 1 
teni-Babel 
de tineri 
s-au rem 
(Caraimatl 
lina Con 
Mihai Ma 
Cezar N< 
(Victor 7

BOI
PE

26 de 
ceput la 
tinua, de 
nic Mold 
derea pa] 
natele mJ 
luna sep 
reștl. Lot 
git cu bo

DIV
(V

n.u pot re 
comproni 

Există 
susțin ca 
dicată a 
Iul camp 
datora șl 
te. Fără] 
nuitatea 
cauză re; 
ral nostr 
mult dezi 
ta este c 
Insufîcien 
antren am 
iivelor, ti 
nă cu a

IN ORICE ANOTIMP, LII 01
OJ4.T. Litoral pune la dispoziția tuturor 

interesați, to cadrul totreprimderllor de ho 
șl restaurante Eforie Nord șl Mangalia, p 
odihnă șl tratament, In această perioadă a 
lui. 8.72Î de locuri to hoteluri confortabile i 
eălzite.

Eforie Nord șl Mangalia — pentru 
ment, Mamaia șl Constanța — pentru 
vă așteaptă pentru perioade de 11 șl 18 z 
șl pentru perioade mal scurte, la prețuri

rispur.de


șah

flOB a început

Divizionarele „K“ la sfirșitul turului

TEME PITEȘTENE DE
mas- 

fășoară 
,23 Au- 

conti- 
2-a. A 
în șase 
Oltean, 

Gr<In- 
Rado- 

țășescu, 
între- 

Bărbu- 
ît par
riel din 
sament 
rg, Ni- 
>ți cu

I CURSUL DE PERFECȚIONARE
I
I
I
I

HID I
I

LA I
I

A ANTRENORILOR DIVIZIONARI

MEDITAȚIE
in lupta di- 
măcar „pe- 
urma frun- 
Acum tre-

vor a- 
eri ale 
irba de 
telor 36 
ire vor 

inau- 
natiilor 
tămîna

I

Ieri, la Centrul „23 August*, 
a început cursul de perfecțio
nare cu antrenorii principali și 
secunzi ai divizionarelor „A* și 
cu antrenorii principali ai for
mațiilor din eșalonul secund. 
Cursul iși propune ca obiective: 
perfecționarea cunoștințelor de 
specialitate la nivelul cerințelor 
și obiectivelor Internaționale 
care stau în fața fotbalului 
nostru în anul 1985 ; conecta
rea tehnicienilor Ia aspectele 
noi apărute prin dinamica pre
gătirii fizice in perioada pre
gătitoare și pe parcursul anu
lui, ca bază de perfecționare a 
jocului Ia nivelul fotbalului ac
tual ; dezbaterea și stabilirea 
obiectivelor șl sarcinilor de re
prezentare internațională pe 
care trebuie să le îndeplineas
că fotbalul nostru în acest an; 
repartizarea unor teme de cer
cetare aplicativă fiecărui an
trenor, urmind ca acestea să fie

esențială pentru asigurarea 
unei pregătiri superioare fot
baliștilor chemați să apere cu
lorile tării.

La primul punct din pro
gramul cursului, conf. dr. Nien 
Alexe a vorbit despre „Sarci
nile și obiectivele care revin 
mișcării sportive in general și 
activității fotbalistice in spe- 

docamentelnc 
Xlilie* al

eial. In lumina 
Congresului al 
P.CJL-.

ta continuare.
deral Cornel Drăgușin a pre
zentat „Considerațiile tehnice 
asupra desfășurării turului cam
pionatului 1S81-83- (A—B). Re
feratul s-a oprit asupra unor 
plusuri înregistra’.;. dar a stă
ruit. cum era $i firesc, ta di
recția deficiențelor semnalate. 
Cei care au luat cuvântul la 
dezbateri au insistat — Ia rân
dul lor — asupra unor proble
me de mare actualitate privind

antrenorul te-

• Eram obișnuit! s-o găsim 
pe F.C. Argeș mereu în zona 
fruntașă, dacă nu 
rectă pentru titlu, 
dalind* mereu ta 
tașelor plutonului,
buie să cobcrim puțin privirea, 
spre locul 7. unde piteștenii 
s-au clasat prin cele 16 Duncte 
obținute in tur. 0 Explicația 7 
Prima și cea mai importantă, 
masiva pierdere de 
din ultimele sezoane, 
putea 
ti-vă 
alinia 
numai 
lotului 
ridu) 
Ionașcu. Eduard — Bzrbulescu. 
Tnlpsm Roman — Băluță. Ra
du II. Turcu (Ralea). • Se în
țelege că succesivele remanieri 
ale lotului au influențat po
tențialul onsprezeceiui arge- 
șan. o fcrmn’ie care iși aro
gă. pe bună dreptate, un loc 
între primele rinei cluburi ro
mân es‘.• in clasamentul repre
zentări: internaționale. 0 în

să
că
o 
di 
său:

jucători 
care nu 

nu la«e urme. Gîndi- 
F.C. Argeș ar putea 
formație echilibrată 

n ex-corr.ponenti ai 
Speriata (Nițu. A- 

Signurean. M. Zamfir.

7. F.C. ARGEȘ 17

27 ia- 
rgoviș- 
e pen- 
ve de

Aspect de la cunul de perȘrct’.encre ■ exîrenerz^r c.
Foto : Aurel D. 5
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1. Le-

14,24,

ășura 
le de 
Cupa 
fond 

gani- 
Mică, 
e.
schi 

noua 
Buș- 

150 
care 
itaru 
ădă- 
nul), 
i) 51 
nul). 
!SP)-

I
I
I
I
I

din

Mir
ai

sa-
susținute la simpozionul 
luna mai 1983.

Cursul a fost deschis de 
cea Pascu, vicepreședinte 
F.R.F., care s-a referit la
rile obiective ale activității fot
balistice in anol 1985, lnsisttad 
asupra importantelor examene 
internaționale programate ia 
sezonul care urmează In primul 
rînd calificările pentru CM. din 
Mexic 1336. S-a subliniat ne
cesitatea sporirii contribuției 
tuturor tehnicienilor din eșa
loanele performanței, condiția

ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
)IALELE“ DE TINERET

ta- 
con- 
Slă- 
ve- 

pio- 
dln 

icu- 
tre- 
ria-

pe care F.R. Box le 
la sfirșitul

Pregătirile
pentru

lurile „ 
organiza la sfirșitul acestei 
lunL Pregătirile pugiiișzilor 
români pentru Campionatul 
mondial de box pentru tineret 
de la București au fost Încre
dințate unul colectiv de antre
nori coordonat de eonf. uatv. 
Eusiațiu Mărgărit.

DE HANDBAL (f)

1SÎ-

fermă a antrenorilor și condu
cătorilor de cluburi pentru rea
lizarea unei pregătiri La cel 
mai bun nivel posibil te află 
la originea stărilor de lucru 
nesatisfăcătoare. Handbalul fe
minin bucureștean este oare 
chiar asa lipsit de valori In 
prezent 1 Să nu uităm că, ta 
trecutul nu prea îndepărtat, de 
aid se ofereau loturilor repre
zentative numeroase jucătoare, 
că echipele bucureștene reali
zau performanțe Interne Si in
ternaționale de excepție. Altele 
stat cauzele șl ele trebuie gă
site cit mal urgent tot și numai 
ta calitatea pregătirii.

i).

ricin săptăminal* 
prof. V. Stăneu- 

T. Dima, prof. L

ăua a doua a 
re
de 

creștere a capacității de efort 
la fotbaliști*, „Metode și mij
loace de perfecționare a calită
ților fizice*. „Aspecte ale mun
cii și personalității in fotbal*.

GAZDĂ OSPITALIERĂ
l șl 85 leVzl/turist, reprezentlnd 
> tratament.
le de pe Litoral, tratamentul efec- 
etode moderne este executat de 
leal specializat In balneologie, Iar 

demonstrat câ tratamentul bal- 
țlunllor reumatismale este la fel 
i această perioadă ca și in tot
oficiază de mutt-lple posibilități de 
mnent șl excursii.

valoroși, legați de club, care 
au luptat din răsputeri spre 
a face față situației. ..Axul* e- 
chipei : Cristian — Stancu (un 
model de seriozitate și corec
titudine). Moiceanu (un al doi
lea Stancu). Toma, Iovănescu, 
Badea. Ignat și. în bună mă
sură. Nica și Jurcă au repre
zentat și reprezintă punctul dc 
sprijin. Așa a fost evitată o 
dereglare cu urmări și mai 
mari. 0 Intervine, la fel de 
decisiv in această operație de 
menținere a echilibrului, cura
jul promovării tinerilor, 
rea majoritate provenind 
școala fotbalistică 
Iliescu, Voicu, 
Bănuță. Bobaru, 
Ușa primei echipe 
larg deschisă, unii 
evoluind în tur în 
jocuri (Voicu. Tănase, 
Acum, a venit, deci, momentul 
să vorbim despre ..privirea me
reu înainte* a cuplului de an
trenori N. Dobrin—Constantin 
Cîrstea. mereu susținuți de con
ducerea clubului. Dacă despre

ma- 
din 

argeșeană : 
Tănase, Pană, 

Moromcte. 
le-a fost 

dintre ei 
peste 10 

Pană).
STANCU

contras tacului de care 
convins numeroase parte- 
de joc. 0 ta turul actua- 
campionat „desenul tac-

7 2 8

1. cu Steoua.

23-19 16
Universitatea Cra-

șl Nico - cite 4, 

șl Badea — citeStones. Moleeanu, Nîca
ne», Jareâ și Voicu — cite 14, Cristian si 
» 12. Fonâ 11. Fl. Moein 10. Constantin 9, 
5. Tosc 4. BSnuțS șl Nițâ - cite 3, Ploaie

tari de Io 11 ■ : uno transformata (Mol-

duda acestui handicap. peste 
care an se poete trece rind a- 
r = forța de aetâzi a echi
pei dm Trivale. trebuie sub
limat că efectele deselor mo- 
difîeări de lot au fost limitate 
la minimum posibil. după api- 
nia noastră. 0 Ce explicație 
găsim acestei capacități a clu
bului di» Pitești de a rezista 
(totuși) dificultăților prin care 
a trecut șt de a se menține la 
un nivel eaarabil? O Una din
tre _>cTcelo păstrării direcției* 
o reprezintă nucleul de jucători

ZARE, LA DINAMO
Ieri am avnt o scurtă discu

ție cu Vasile AagbeL vicepre- 
««dtatele etabutai D namo. te
ma eonsrituind-o. Crește, re
luarea pregătirilor campionilor, 
tatre altele, am vorbit și des
pre cei dțivs Jucători noi pe 
care Dm a mo bstenți'mează să-i 
alinieze

— Se 
rea la 
Zare—

— Da, 
tn transferul lui. »oi eedmda-l 
ia schimb Bihor-lui pe Ion 
Marin.

— Alte nume ?
— CUiva tineri de la Dinamo 

Victoria, Frineu. fundaș,. Ivan, 
mijlocaș și Riducann. vtrf, 
pentru care am depus de ase
menea actele de transfer.

— Nici un cuvint 
czaioveanul Ungureanu ? 
primit citeva telefoane 
dacție care ne întreabă 
acest eventual transfer.

— Simple zvonuri. La 
reaua nu ne-am gindit nicioda
tă — șl nici nu ne gindim — 
să-I propunem să se transfere 
la Dinamo, noi avind pe pos
tai de funda; stingă un jucă
tor de bază al echipei, pe Stă- 
nescu.

la primăvară.
vorbește despre veni- 
Dînamo a arădeanului

despre
Am 

la re- 
despre

Ungu-

Numai astăzi, 8 ianuarie 1985, mai puteți procura 
bilete cu numerele preferate I

MAI MULTE BILETE JUCATE, MAI MULTE ȘANSE 
DE A CIȘT1GA :
• AUTOTURISME „DACIA 1 300"
• EXCURSII IN U.R.S.S.
® MARI SUME DE BANI (variabile și fixe) 
FORMULA TEHNICĂ DEOSEBIT 

TAJOASĂ : 10 extrageri, în trei faze,
de 60 de numere.

Biletele de 25 lei varianta participă 
tragerile.

Un bilet Ia această tragere tradițională 
cadou plăcut pentru cei dragi I

■Kjbte : Tărvos», R. Marin,

primul e-a vorbit mai mereu, 
este cazul să lăudăm hărnicia 
și devotamentul față de club 
al „secundului*. • Jocul F.C. 
Argeșului are calitatea de a 
fi păstrat niște trăsături ce 
l-au caracterizat; chiar dacă 
alții sînt, acum, tatr-o anumi
tă proporție. ..actorii* acestui 
mai vechi scenariu, cine pri
vește un meci al „violetilor* 
recunoaște modul lor grupat 
de a se apăra și acea eficaci-

lului
tic“ piteștean n-a mai funcțio
nat însă, cu prolificilatea-i cu
noscută in jocurile din depla
sare, unde F.C. Argeș n-a ob
ținut decit un punct ! Dacă 
partidele pe teren 'propriu au 
vădit. în majoritate, o crește
re a forței de atac (vezi victo
riile concludente înregistrate, 
cu excepția partidelor cu Uni
versitatea Craiova și Dinamo), 
cele din deplasare n-au mai 
demonstrat gradul de pericu
lozitate al ofensivei, lată o 
temă (nu numai de meditație) 
pentru săptăminilc dc pregăti
re 1 • O temă de meditație 
propunem insă și spectatorilor 
piteșteni. care s-au cam 
tat de echipă, de parcă 
să vadă sau să audă 
suporterii mereu calzi.
prezenti in tribunele stadioa
nelor 
lăți, 
este 
lor o 
bin tele 
de ce 
ții. o i 
bunele 
să fie 
tătoare.
mult ?

denăr- 
nu vor 
despre 
mereu

din Buzău. Craiova. Ga- 
Ploiești © Dacă 
normal s-o facă) 
ofensivă susținută 

retur care se 
n-ar lansa și ei. 
ofensivă pentru 
stadionului din 
mereu pline și 
așa cum arătau nu de

cer (Si 
echipei 
in fier- 
anuntă. 
cu to

ca tri- 
Trivale 
tremă-

Chimie IONESCU

(HM ARGUMENTUL REVENIRII PI PRiMA SChA“
_ie declară Grifwe Brâncă, președintele ctebski Dunărea CSU Galați

Președintele clubului Dună
rea CS.U. Galați ne-a primit 
cu amabJitatea-i recunoscută. 
Avea toate motivele să fie și 
vesel intrucit. cum bine știm, 
fotbaliștii găiăteni conduc ta 
întrecerea divizionarele^ „B”. 
seria I- Bineînțeles că discu
ția noastră tot ta jurul fotba
lului s-a purtat

— Dunărea C.S.U. Galați a 
promovat cind ați preluat 
funcția de președinte, tot in 
această funcție v-ațl aflat cind 
s-a produs retrogradarea. Acum 
asistăm la eforturile care se 
fac pentru ca un centru atît 
de puternic cum este Galațiul 
să revină in prima divizie fot
balistică. Cum vedeți perspec
tivele returului campionatului 
secund in seria dv. ?

— Am foarte mare încredere 
tn Jucătorii noștri, în antre
norii noștri. Dispunem de un 
lot iinăr și antrenori capabili. 
Mareei Pigule» și O. Hagiogiu. 
în plus, cred eă și programul 
ne avantajează, Intrucit vom 
juca eu principala noastră ri
vală, ca Petrolul Ploiești, la 
Galați. Bineînțeles eă în con
figurația luptei mai pot ta-

fotbalul... nu duee 
vom fi în stare să re- 
pe prima scenă fotba- 
a țării. Avem un pu- 
imbold si in publicul 

mare Iubitor de

terveni multe eiemcnle-sar- 
prizi. Dar sini convins că. in
diferent de asemenea elemente, 
de care 
lipsă.
venim 
listieă 
ternie
gălătean, 
sport

— Care credeți că rămine ele
mentul determinant al reali
zării punctelor necesare pro
movării ?

— Sper 
fotbal și 
jurat in 
pionatului 
astfel vom realiza acele vic
torii in deplasare ce-ți asigură 
succesul. Dispunem de un grup 
de jucători cu experiență com- 
petițională — si aici mă refer 
la atacanți, precum Antobi sau 
Ral ea —, capabili să forțeze 
decizia în deplasare. Iată mo
tivele pentru care sînt opti
mist în privința șanselor noas
tre de a obține locul care dă 
dreptul de intrare in prima 
divizie.

Dumitru MORARU-SLIVNA

să putem realiza on 
mai ofensiv decit am 
prima parte a cam- 

pentru că numai

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ

la toate ex

9 ianuarie 19891 
tragerea extraordinara ]

ASTAZI ULTIMA ZI !

DE AVAN- 
cu un total

PRONOEXPRES
A NOULUI AN 4

M tMncri «C •

BANI. AiiTu TURISME. EXEUBSB

—

• Numai astăzi se mai pot pro
cura bilete la tradiționala tra
gere extraordinară PBONOEX- 
PRES A NOULUI AN, care va 
avea loc miercuri 9 ianuarie a.c.

Formula tehnică foarte avanta
joasă — 10 extrageri, cu un total 
de 60 de numere, vă asigură po
sibilități multiple de a obține cîș- 
tlgurl tn autoturisme „DACIA 
1300*, excursii tn U.R.S.S., pre
cum șl importante sume de bani 
de valori fixe șl variabile. Cîștl- 
gurlle de la faza a m-a supli
mentară se suportă din fondul 
special al sistemului Pronoexpres. 
Biletele de 25 Iei varianta parti
cipă Ia toate cele 18 extrageri.

Dacă doriți să vă numărați 
printre marii ciștigătorl la înce
putul acestui an, jucațl cit mal 
multe bilete la această mare și 
importantă tragere tradițională I

NUMAI CINE JOACA ARK 
ȘANSE DE CÎȘTIG 1



| N BASCHETBALIȘTII JUNIORI ROMÂNI AU CiSTIGAT
■ >■ TURNEUL DIN UNGARIA

ECHIPELE NOASTRE
DE HANDBAL

IN CUPELE EUROPENE
Echipele noastre de handbal 

vor evolua duminică în manșa 
tur a sferturilor de finale în 
cupele europene de handbal. 
Steaua, campioana țării, va ju
ca prima partidă din C.C.E. la 
Sabac, în compania echipei Iu
goslave Metaloplastica Sabac ; 
H.C. Minaur — participantă la 
„Cupa I.H.F." — va evolua la 
Baia Mare, în sala „Dacia", in- 
cepînd de la ora 17, in meciul 
cu Lokomotiv Trnava (Cehos
lovacia). în fine, campioana 
țării la handbal feminin, Știin
ța Bacău, primește vizita echi
pei iugoslave Radnicki Belgrad, 
întîlnirea, contînd pentru Cupa 
campionilor europeni, va fl 
găzduită de Sala sporturilor din 
Bacău, începînd de la ora 10.

Partidele retur sint progra
mate la 27 ianuarie, echipa 
Steaua urmînd să joace acasă, 
iar H.C. Minaur Baia Mare și 
Știința Bacău în deplasare.

ANCHETE TRADIȚIONALE DE SFÎRȘIT DE AN
Cei mai buni sportivi ai anului 1984

De-a lungul mai multor săptămîni am prezentat rezultatele a 
fel de fel de anchete întreprinse în lumea sportului, în 
țări. Punem punct astăzi relatărilor primite de peste 
prezentînd alte opinii 
merituoși din 1984.

in privința desemnării sportivilor

0 Agenția Iugoslavă 
„Tanjug* organizează 
anchetă menită să 
lista celor mai buni sportivi dta 
țările mediteraneene. Pe „po
diumul* anchetei anului 1984 s-au 
aflat fotbalistul francez Ml ehei 
Platini, urmat de cei doi atleți 

• ia 
Said Aouita (5068 
El Moutawaki (400

de presă 
anual o 

stabilească

marocani, campioni olimpld 
Los Angeles, 
m) șl Nawal 
mg fete).

Preced enții 
tel „Tanjug*

laureat! al anche- 
_ _ au fost: Pietro 

Mennea (Italia) — atletism in 
1979, Sara Simeonl (Italia) — at
letism fa 1980, Bernard Hinault 
(Franța) — dcllsm în 19»L Paolo 
Bossl (Italia) — fotbal in 1903 
șl Alberto Cova (Italia) 
tlsm fa 1983.

Battle Creek. Turneul Interna
tional de hochei din S.U.A. a 
fost cîștigat de Spartak Moscova 
care a învins, în finală, Univer
sitatea Michigan cu scorul de 6—3 
(2—0, 1—1, 3—2).

Furtwangen (R. F. Germania). 
Cursa de schi fond 7 km a reve
nit canadianului Pierre Harvey 
In 21:58, urmat la 8 s de vest-ger- 
manul Anzenberger. La femei, pe 
un traseu de 3,6 km, prima s-a 
clasat Edda Baumgarten (R.F.G.) 
cu timpul de 12:45 6.

probei au contat doar II concu
rențl. I au fost descalificați tar— 
62 au abandonat 1

Oslo. Concurs Internațional de 
schi fond desfășurat ta capitala 
Norvegiei: FEMEI — 5 km: L 
Brit Pettersen 19:04, 2—3. Berit 
Aunli șl Anne Jahren (toate Nor
vegia) 19:05 ; BĂRBAȚI — 16 km: 
L Andy Gritaenfelder (Elveția) 
42:25. 2. Ove Aunli 42:54, 3. Tor- 
Haakon Holte (Norvegia) 42:58.

diferite 
hotare, 

cei mai

sportivi0 Asociația ziariștilor .____
din Belgia l-a desemnat drept 
cel mal bun sportiv al anului 
pe ciclistul Claude Crlquielion — 
neașteptatul dștlgător al titlului 
de campion mondial de fond la 
„mondialele* din Spania (a fost 
urmat de un alt ciclist. Roger 
Ilegems, campion olimpic la Los 
Angeles, șl Andre Malherbe, cam
pion mondial la motocros la 
clasa 500 cmc). între femei, Dri- 
ma a fost desemnată 
Berghmans, ________
mondială la Judo (categoria 72 
kg șl open), cane a fost alea
să pentru a treia oară, consecu
tiv, ca fruntașă a sportivelor 
belgiene. A fost urmată de me
daliatele olimpice Ingrid Lem- 
pereur (200 ra bras) șl Anna 
Haesebrouck (schit).

Ingrid
dublă campioană

0 Intr-o amplă retrospectivi 
consacrată anului fotbalistic In
ternational 1954, ziarul polonez 
„Przeglad sportowy* subliniază 
că echipa cea mal eficientă a 
anului trecut a fost formația 
Franței, cu 12 victorii ddn wt 
a ti tea partide disputate șl un 
golaveraj de 17—4 (jumătate dta 
goluri — 13 — fiind marcate de 
Mi chef Platini). Cele mal multe 
partide internaționale le-iu sus
ținut Polonia — 13 (8 victorii, 3 
jocuri egale și 2 tafrtageri). Da- neznarca “ . _ .
(5 4 4),

Dintrs ____________
cd mal apredați au fost, ta o- 
pinla cotidianului din Varșovia, 
olandezul Keizer ti scoțianul 
McGtalay.

(6—2—0 si Spania

arbitrii Intensa țlemsH

BUDAPESTA, 7 (Agerpres). 
Turneul internațional de bas
chet pentru juniori desfășu
rat la Szekesfehervar (Ungaria) 
s-a încheiat cu victoria selec
ționatei României — 7 puncte, 
urmată în clasament de for
mațiile Poloniei — 7 puncte 
(coșaveraj inferior), R.D. Ger
mane — 6 puncte, Cehoslova-

cu cite 5ciei și Ungariei 
puncte.

în ultima zi a competiției, 
tinerii baschetbaliști români au 
învins cu scorul de 82—68 (50— 
32) reprezentativa Cehoslova
ciei. Intr-un alt joc, echipa Po
loniei a întrecut la limită, cu 
scorul de 56—54 (24—26), for
mația Ungariei.

COMENTARII DOPA MECIUL
DE RUGBY ANGLIA
După meciul de rugby Anglia 

— România, disputat sîmbătă 
pe stadionul Twickenham, zia
rul „Sunday Times*, care pu
blică o fotografie mare cu Du
mitru (purtător de balon) și 

într-un mol, 
„Echipa Ro- 
mulți ani 

Twickenham 
ea că nu a

Murariu surprinși 
scrie intre altele : 
mâniei a așteptat 
pentru a juca la 
șl e păcat pentru 
reușii să-și strîngă rindurile... 
Merită să acordăm credit înain
tașilor români, care au revenit 
cu putere în repriza a doua, 
în special prin Caragea in mar
gini, Constantin și Leonte in 
jocul de cîmp*. în privința 
eseului înscris de englezi, cro
nicarul lui „Sunday Times* re
marcă : „Din grămadă, balonul 
a ajuna Ia Harding, care l-a 
pasat pe partea închisă lui 
Smith, Aldea l-a scăpat (n.n. 
pe jucătorul englez) și Smith 
s-a aruncat in colț, pe steag. 
Arbitrul de margine a ridicat 
fanionul, dar pe urmă l-a lă
sat in jos șl centralul a acor
dat eseu*. La rindul său, co
mentatorul de la .The Times* 
subliniază că „înaintașii ro
mâni au devenit tot mai im- 
petuoși pe măsura scurgerii 
timpului de joc*.

ROMANIA
în corespondența Agenției 

France Presse se scrie, printra 
altele : „Echipa Angliei a cîșii- 
gat la Twickenham primul sân 
med cu selecționata României, 
dar, departe de a fi fost un suc
ces total, această partidă-test a 
pus probleme jucătorilor en
glezi, eare își datorează reușita 
mijlocașului la deschidere Rob 
Andrew, el singur autor a 18 
puncte și despre care se poate 
spune că a salvat meciul și pres
tigiul echipei engleze... Echipa 
Angliei a trebuit să lupte mult 
pentru a se detașa in finalul 
jocului. De altfel, s-ar putea 
pune întrebarea dacă cu mai 
multă îndrăzneală românii n-ar 
fl putut să producă o mare 
surpriză chiar pe Twickenham, 
In acest „templu" al rugbyu- 
lui*. La rindul său, agenția 
Associated Press mențloneazăi 
„Englezii au obținut o victorie 
dificilă in meciul-test cu rug- 
byștil români".

Antrenorul Dick 
declara : „Această 
potriva puternicei
mâne ne dă încredere in vede
rea apropiatelor meciuri din 
Turneul celor 5 națiuni*.

Greenwood 
victorie im- 
echlpe ro-

Tamara McKinney a ctștzgat 
Maribor proba de slalom special 

din cadrul „Cupei Mondiale".
, Telefoto : AP — AGERPRES

Blschofshofen (Austria). După 
desfășurarea a opt concursuri de 
sărituri cu schlurile clasamentul 
„Cupei Mondiale* are următoarea 
înfățișare : L Andreas Felder 
(Austria) 115 p, 2. Jarl pulkkonen 
(Finlanda) 84 p, 3. Ernst Vettorl 
(Austria) 82 P. <• Mattl Nykae- 
nen (Finlanda) 71 p, 5. Jens w^" 
sflog (R.D.G.) * '*"■ "■
(Cehoslovacia) 
wald (R.D.G.)

69 p, •_ Jlrl Parma 
a -
57

p, 7. Klaus Os- 
p etc.

Pe pista olimpiciInn "truck.
din localitate a avut loc un mare 
concurs de patinaj viteză. Iată 
clștlgătoriL BARBAȚI-sprint-Se» 
m : Mey (R.D.G.) 39,06, 1 ooo
m : Rzadki (Polonia) 1:18,15, 
1 500 . m : Rzadky 2:00,84, clasa
ment general : Rzadky 118,075 p ; 
combinată-500 m : Magnusson 
(Suedia) 40,17, 1 500 m : Gustafs- 
son (Suedia) 2:02,84, 3 000 m: 
Brugmans (Olanda) 4:18,35, 5 000
m : Gustafsson 7:12,37, clasamen
tul general : Gustafsson 167,503 p; 
FEMEI-sprint-500 m ; 
Rothenburger (R.D.G.) 
1 ooo m : Andrea SchOne 
1 500 m : SchOne 2:10,32, 
ment general : SchOne

IRLANDA DE NORD VA JUCA CU SPANIA

, - - - ___ •• ■ ■

Carroz. Proba de slalom spe
cial, contînd pentru „Cupa Eu
ropei*, a avut pe podium pe ur
mătorii concurențl : 1. Torjus
Berge (Norvegia) 1:31.56, 2. Felix 
McGrath (S.U.A.) 1:32,76, 3. Jean- 
Jaqv>s Rey (Elveția) 1:33,42. De 
subliniat faptul că în clasamentul

Christa 
41,78, 

1.24,19, 
clasa- 

. ..........- 128,976,
Rothenburger 129,247 ; combinată- 
500 m : Aneta Janson (Austria) 
44,98, 1 000 m : Zhang Quing (R.P. 
Chineză) 1:29,57, 1 500 m : Qutag 
2:16,68, 3 000 m: Liang Xiaoping 
(R.P. Chineză) 4:58,55 ; clasamen
tul general : 1. Liang Xiaoping
188,077 p, 2. Aneta Janson 
188,853 p.

Reprezentativa Irlandei de Nord, eare face parte 
dta grupa a 3-a a preliminariilor C.M. (împreună 
cu selecționatele României, Angliei, Finlandd șl 
Turciei), va susține un med amical eu Spania. Jo
cul a fost fixat pentru 27 martie, probabil ta Va
lencia.

CAMPIONATE, ȘTIRI
0 In campionatul Spaniel, C.F. Barcelona își con

tinuă șirul victoriilor. In etapa a 19-a, catalanii au 
Învins, In deplasare, cu 4—2 pe Zaragoza devenind 
lideri autoritari, deoarece a doua clasată. Real Ma
drid, a pierdut un punct prețios, pe teren propriu, 
cu Gljon (0—0). O altă surpriză : Betls Sevilla — 
Murcia 0—2 I Iată celelalte rezultate : Malaga — 
Real Sociedad 1—3, Espanol — Valencia 3—2, Elche 
— Hercules 2—0, Santander — Valladolid 1—0, Athle
tic Bilbao — F.C. Sevilla 0—0. Pe primele locuri : 
C.F. Barcelona 31 p, Real Madrid 24 p, Atletico Ma
drid, Valencia, Betts, Gljon șl F.C. Sevilla eu cite 
21 p. Pe ultimele locuri : 17—18. Murcia șl Elche cu 
cite 13 p.

• în etapa a 15-a, fruntașa clasamentului din Tu-’ 
nlsia este E. S. Tunis cu 38 p, care duminică a în
vins cu 1—0 pe E.S. Sahel, clasată pe locul 5 cu 
33 p.

• Uruguay-ul va fl reprezentată la actuala edi
ție a „Cupei Llbertadores* de două formații : Pe- 
narol Montevideo șl Bella Vista. Aceasta din urmă 
a dispus eu 1—0 de echipa Central Espagnol ocu- 
pind locul al doilea in campionatul țării.
• Campionatul Japoniei pe anul 1984 a fost cîș- 

tigat de formația Hitachi, ca 
Antrenorul echipei este 
Gutendorf.

ți cu un an in 
vest-germanul

urmă.
Rudi

F.C.• Nu mal puțin de 5 
Nilrnberg (anul trecut tn 
liga a doua) au fost concedlați de către condu
cerea clubului, pentru că au avut o atitudine ire
verențioasă față de antrenorul lor, HOher. Printre 
cel 5 se află și un fost internațional, portarul 
Kargus.

jucători de la 
„Bundesliga*, acum in

Campionatele naționale
BULGARIA : NUMAI

Intre doua sezoane
LEVSKI-SPARTAK IN CURSA PENTRU TITLU ?

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX
atletism 0 Cursa de 10 km pe șosea disputată în localitatea 

Charlote (S.U.A.) a fost cîștlgată de Grete Waltz In 32:46,0, ea fiind 
urmată de Lisa Weidenbach (S.U.A.) Ia 50 de secunde

BASCHET > Turneul Internațional de Ia Varșovia a revenit echi
pei capitalei poloneze, care în medul final a dispus de echipa ora
șului Praga cu 100—91 (42—38). Alte rezultatei Moscova — Budapesta 
106—82 (15—51), Sofia — București 83—68 (45—38).

CICL'SM 0 „Turul Tachira*, care are loc anual în Venezuela, a 
programat prima etapă (100 km, pe străzile orașului San Cristobal), 
In care victoria a revenit columbianului Rafaeil Tolosa tn 2h 23:27,0, 
urmat de cubanezul Ricardo Salazar, cu același timp 0 Cursa de 
clcloeros disputată în localitatea spaniolă Vera de Bldassoa a reve- 
venlt cuplului ~ ‘ — - <->
care a parcurs

Bernard Hinault (Franța) — Inakl Malora (Spania) 
cele 25 de ture (1,2 km flecare) in m 06,31.

HANDBAL 0
19—25 (8—9).

Meci amical masculin la Gras : Austria — Bulgaria

de la Las Palmas : 
bras (m) Jobanssen

ÎNOT 0 Rezultate obținute la Marele Premiu
200 m liber (m) Drost (Olanda) 1 :58,06 ; 200 m
(Suedia) 2:36,25 ; 200 m spate (m) Stalman (Olanda) 2:12,56 ; 200 m 
liber (f) Verstapen (Olanda) 2:06,12 ; 200 m bras (f) van Staveren 
(Olanda) 2:45,95 ; 200 m fluture (f) Anema (Olanda) 2:21,84. 0 Alte 
rezultate din concursul de la Fayetteville : 400 m (f) Strauss (R.D.G.) 
4:13,58 ; 200 m spate (f) Slrch (R.D.G.) 2:15,94 ; 100 m fluture (f) 
Meagher (S.U.A.) 1:01,07 ; 200 m bras (m) Volkov (U.R.S.S.) 2:18,01.

ȘAH 0 Cea de-a 39-a partidă a meciului pentru titlul mondial 
dintre Karpov și Kasparov a fost întreruptă la mutarea 41.

TENIS o Finala turneului „masters* pentru jucătorii sub 21 de 
ani a revenit vest-germanulul Boris Becker care a dispus de sue
dezul Edberg cu 4—6, 6—3, 6-rl, 4—6, 6—3 0 Finala C.M. de dublu de 
Ia Londra : Flach, Seguso — Taroczy, Gunthardt 6—3, 3—6, 6—3,
6—0. 0 Primele rezultate ale turneului de la Auckland : Saltz — 
Cassidy 7—5, 6—3. Masur — Mustard 4—6, 6—3, 6—3, Meller — Wool
dridge 2—6, 6—4. 6—3, Miller — Fancutt 6—2, 6—1, Layendecker — 
Johnston 2—6. 6—1, 9—7.

volei 0 s-a încheiat turneul feminin de Ia Bremen, victoria re
venind echipei Cubei, care în finală a dispus de Sverdlovsk cu 3—2 
(—5. 12. 8. —9. 8) : pentru locurile 3—4 : R.F.G. — Coreea de Sud 
3—0, pentru locurile 5—6 : Canada — Olanda 3—1 șl pentru locurile 
7—8 : Franța — Cehoslovacia 3—0.

Campionatul bulgar a început 
tn vară cu... patru echipe din 
„B* I La sfirșitul campionatului 
trecut pe ultimele două locuri 
s-au aflat Haskovo și Lokomotiv 
Plovdiv, tn locul cărora promo
vaseră, automat, câștigătoarele 
celor două serii ale diviziei se
cunde : Spartak Pleven și Plrta 
Blagoevgrad. A urmat un baraj 
cu ocupantele locurilor 11—14 din 
prima divizie (Slavia, Cerno 
more, Belașița și Șumen) și echi
pele de pe poziția secundă in se
riile de „B* (Dunav Ruse și Ml-

așa, au mai că-

CLASAMENTUL TURULUI
1. Levski Spartak 15 10 3 2 37-17 22
2. Lokom Sofia 15 8 3 4 20-18 18
3. TSKA Sofia 15 7 4 4 36-14 17
4. Botev Vrața 15 8 1 6 24-21 17
5. Slavia Sofia 15 8 0 7 23-24 16
6. Minior Pernlk 15 7 3 5 20-23 16
7. Spartak Pleven 15 6 4 5 25-20 15
8. Plrin Blagoev. 15 5 5 5 21-22 15

9. Trakla Plovdiv 15 6 4 5 31-17 14
10. Etăr Tîrnovo 15 7 1 7 23-20 14
11. Sliven 15 6 2 7 20-20 14
12. Cemo more 15 5 3 7 16-25 12
13. Beroe St. Z. 15 5 2 8 20-29 11
14. JSK Spartak 15 4 2 9 14-25 10
15. Dunav Ruse 15 4 2 9 17-33 10
16. Cernomoreț 15 3 3 9 14-31 9

nior Pernlk). Șl, , .
zut două echipe de pe prima sce
nă (Belașița și Șumen) I 0 Un al 
doilea element nou 
rea nici unui punct 
tidelor încheiate cu 
Și chiar din prima 
ționarea" lui 0—0 a 
dele Beroe — Etăr ,
Levski Spartak jucindu-se, prac
tic... inutil. Aveau să urmeze a- 
ceeași soartă tn... afara clasamen
tului șl jocurile Spartak Pleven 
— T.S.K.A., Cerno more — Trakla 
Plovdiv, Trakla Plovdiv — Loko
motiv Sofia, toate încheiate cu 
0—0 0 Campioana de toamnă 
este... campioana ăn titre, Levskl- 
Spartak Sofia (antrenor Vasil Me- 
todlev) care a avut un finiș pu-

— neacorda- 
tn cazul par
uri scor alb. 

etapă, „sanc- 
operat, partl- 
și Minior —

ternic mai ales, după victoria ca
tegorică (5—0) cu Lokomotiv So
fia, o bună bucată de vreme 
neașteptat lider, după ce tn pri
mele opt etape obținuse... 15 p. 
0 Surprinde, desigur, rămtnerea 
la 5 puncte diferență a eternei 
candidate la titlu, T.S.K.A. Sep- 
tembrisko zname (de 23 de ori 
cîștigătoare a campionatului bul
gar !). Sigur, finalul echipei lui 
Mladenov, și, mai ales, ultima e- 
tapă (4—1 la Ruse) anunță o pri
măvară mai buni pentru formația 
antrenată de M. Manolov, care 
deține recordul celei mal bune 
apărări 0 Levskl-Spartak, echipa 
lui Iskrenov (care, accidentat, a 
jucat numai 7 etape), Gocev și 
Slrakov, are cel mai eficace atac, 
ceea ce, cu siguranță, ea repre
zenta un atu pentru retur, etnd 
se așteaptă revenirea lui Iskrenov 
la form. care l-a făcut celebru • 
Atrage atenția și poziția slabi o- 
cupată de J.S.K. Spartak-Varna 
care, tn campionatul trecut a ra
tat de puțin (la „masa verde", 
unde a cîștigat Sliven) participa
rea tn „Cupa U.E.F.A." 0 Mult 
sub așteptiri și comportarea altei 
echipe de pe litoral, Cernomoreț 
Burgas, anul trecut tn cursa pen
tru primele cinci locuri 0 Scoru
rile sezonului au fost Trakla — 
Cernomoreț 8—0, Ț.S.K.A. — Bo
tev 6—0, T.S.K.A. — Minior Per- 
nik 8—1 și Levski-Spartak — Be
roe Stara Zagora 7—2 (tn ultima 
rundă din toamnă) 0 Golgeterul 
turului, o surpriză, Ghetov, de 
la... promovata Spartak Pleven, 
cu 14 goluri în cont, pe următoa
rele locuri flgurînd, cu 11 goluri, 
Pașev (de la Trakla) și Arghirov 
(de la Etăr Tîrnovo), toți trei ju
cători mai puțin cunoscuțî, semn 
că internaționalii bulgari n-au 
avut un sezon prea productiv. 0 
De altfel, clasamentul celui mai 
bun fotbalist bulgar al anului 1984 
a avut un „podium" numai de 
apărători 1 1. Plamen Nikolov
(Levskl-Spartak) 95 puncte, 2. Mi
hailov (Levskl-Spartak) 42 p.; 3. 
Dimitrov (T.S.K.A.) 31 p. 0 Pri
vind podiumul laureațîlor, cu doi

Faza din meciul dintre Lokomotiv 
Sofia (tricouri în dungi), revelație în 
stagiunea de toamnâ, și promovata 
Pirin, care a revenit cu 3—1 formației 

din Capitala Bulgariei.

fundași șt un portar, top-ul unde tn 
ultimii doi ani li găseam pe Is- 
krenov șl Mladenov, privind și 
clasamentul golgeterilor de toam
nă, credeam că internaționalii din 
linia ofensivă a fotbalului bulgar 
își simt orgoliul rănit și vor în
cerca revanșa tn noul sezon — 
care va începe la 23 februarie. 
Care sezon înseamnă, printre al
tele, și meciul cu campioana eu
ropeană, Franța, la Sofia, unde 
— zice antrenorul naționalei Vu- 
țov — se vizează biletele pentru 
Mexic ’86 I tn aceeași grupă re
prezentativele Iugoslaviei și R.D. 
Germane visează și ele la soa
rele mexican...

Mircea M. IONESCU
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