
Sub Însemnele „Dacladci" an Ioc, In întreaga fard.

ATRACTIVE
SPORTIVE

COMPETIȚII 
DE MASĂ

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE EIZICA Șl SPORT

I ANUL XLI - Nr. 10 907 | 4 PAGINI - 50 BANI Miercuri 9 ianuarie 1985

Astă-seară, in cupele europene la volei

LA PRAGA: RUDA HVEZDA — DINAMO BUCUREȘTI
LA PIEKSAMAKI (Finlanda): N.M.K.Y. — STEAUA
Astă-seară sînt progcaniate 

partidele-tur din cupele euro
pene la volei, in care sint an
grenate și reprezentantele noas
tre masculine Dinamo și Stea
ua, in C.C.E. și, respectiv. Cu
pa cupelor. Echipele românești 
dispută prima manșă a penul
timului „act“ al competițiilor 
pe terenurile adversarelor lor. 
Iată ultimele amănunte privi
toare la meciurile de diseară 
ale reprezentantelor noastre:

PRAGA, 8 (prin tciefon). 
încrederea în forțele pro
prii și speranța obținerii unui 
rezultat cit mai bun în prima 
confruntare cu puternica si va
loroasa campioană a Cehoslo
vaciei, Ruda Hvezda Fraga, 
s-au menținut neștirbite in 
rîndul dinamoviștilor bucu- 
reșteni. care au efectuat marți 
un antrenament în saia care

Aurelian BREEEANU

(Continuare in pag 2—3)

Pe primul plan —concursuri specifice sezonuiui alb

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Ruda Hvezda Praga : Cernouțek, Novotny, Hora, Krejci, Brom, Rybni- 

cek. Rezerve : Voplatek, Drehl, Emmer, Bebnar, Novak, Fortunik.
Dinamo București : Cata-Chîțigo, Enescu, Girleanu, Pop, Vrincuț, Pău- 

șescu. Rezerve : Gheorghe, Slabu, Radulescu, Drăguțin și Bălan.
Arbitri : B. Nagel și H. Albrecht (ambii din R. D. Germană).

CUPA CUPELOR
NMKY Pieksamaen : Hokkanen, Kanicki, Kekonen, Parkkali, Kutuken, 

Liukkonen. Rezerve : Tahvanainen, Rotinen. Tarkiainen.
Steaua București : P. lonescu, Dascălu. Pentelescu, Pralea, Macavei, 

Șoica. Rezerve : Mina, Săniuță, Spinu, Constantin, Pădurețu, Dalacu.
Arbitri : Samedov și Cers (ambii din U.R.S.S.).

PIEKSAMAKI, 8 (prin tele
fon). Un interes deosebit stir- 
nește aici confruntarea de mîi- 
ne seară (n.r. astă-seară) din
tre formația locală și vicecam- 
pioana României, Steaua Bucu
rești, în cadrul „Cupei cupe
lor". Localnicii privesc acest 
meci ca pe un eveniment de 
seamă și am avut ocazia să 
auzim numai complimente la

rești, acum 8 ani. Toți amato
rii de volei iși amin iese de 
dramaticul meci din turneul fi
nal al C.C.E., cind dinamoviș- 
tii. cu Oros. Tutovan. Dumă- 
noiu încă în plină strălucire, 
au condus pe campionii Uniu-

Modesto FERRARINI

pei de masă a celei de a IV-a 
ediții a „Daciadei". în grupa
jul de mai jos — citeva re
latări.

Arenele „Daciadei" albe găz
duiesc, în aceste zile, atractive 
competiții si acțiuni organizate 
pretutindeni în tară, la spor-

Cu mic cu mare, spre frumoasele pîrtii de schi de pe Bucin 
(Mureș) Foto : Andrei CZERAN — Tg. Mureș

turile specifice sezonului. Mii 
și mii de copii aflați în va
canță iau cu asalt pirtiile, ti
neri și vîrstniei iși petrec tim
pul liber participînd la con
cursuri sportive, in cadrai eta-

MUREȘ. Iarnă plină pe me
leagurile mureșene — semn de 
belșug pentru anul care a în
ceput. Zăpadă mare pe dealuri

(Continuare in pag 2—3)
adresa voleiului românesc, 
frumos reprezentat aici, în a- 
ceeasi sală, de Dinamo Bucu-

PRIMELE STARTURI
ALE ATLEȚILOR NOȘTRI IN 1985
Osaka-15 ianuarie. Paris Dercij - 18 și 19 ianuarie
Startul atleților noștri in 

1985 v^i fi prilejuit de partici
parea la două mari competiții. 
Este vorba, mai întii. de cea 
din Japonia, de la Osaka, la 
15 ianuarie, și apoi, la 18 și 19 
ianuarie, de prima ediție a 
Jocurilor Mondiale de sală de 
la Paris-Bercy. în Japonia vor 
lua parte: Cristieana Cojocarii 
(400 m), Doina Melinte (800 
m). Anișoara Stanciu (lungi
me). echipa Iboia Korodi, Ni- 
colcta Vornicu, Maria Semutigi 
și Cojocaru (4X 400 m). Petru 
Drâgoescu (800 m) și Constan
tin Militară (înălțime). Condu
cătorul lotului este Eugen Ignat, 
secretarul responsabil al F.R A 
iar antrenor — loan Săter.

Trei zile mai tirziu. la Pa
ris-Bercy, la Jocurile Mondia
le, tara noastră va fi repre
zentată de: Cristieana Cojaca- 
ru și Maria Simeanu (800 m), 
Fița Lovin și Margareta Keszeg 
(1500 m), Mihaela Loghin
(greutate), Petru Drăgoescu 
(800 m sau 1500 m), Mihai 
Bran (triplu), Costel Ene (800 
m) sau Eugen Popescu (înălți
me). Antrenorul lotului este 
Nicolae Mărășescu, iar medic 
Eva Bancea.

La 9 februarie, la East Rut
herford. in S.U.A., va avea loc 
o cursă foarte interesantă pe 3000 
m. ale cărei protagoniste sînt 
Maricica Puică — campioana o- 
limpică 1984 și Mary Decker — 
campioana mondială 1933.

Laureații anului sportiv 1984

(Continuare in pag. 2—3)

LA ÎNCEPUT DE AN, 

BASCHETUL JUVENIL 

IN PLINA ACTIVITATE
• 135 de juniori și junioare s-au prezentat la acțiu
nea de selecție din sala Floreasca • „Recordmanii" 
de inălțime • Performerii de la Szekesfehervar și

„IA BIJCHi fill Dl MIDAlll -
DE IA «MOADIAlt», UAIVikSI IAIII» SI «IBROPffl»

- AM ADĂUGA! LAUkll OLIMPICI"
ne spune luptătorul ION DRAICA

— Așadar, Ion Draica. locul 3 
pe podium — in clasamentul 
celor mai buni sportivi ai a- 
nului 84 — care, firește, te o- 
norează...

— Am încheiat ’84 cu un 
succes deosebit de prețios : 
medalia de aur și titlul de 
campion olimpic. Mi-am îm
plinit un vis pe care, sincer, 
nu-l mai credeam realizabil. 
Aveam medalie de aur la 
campionatele mondiale. la 
„universitare*,  la „europene*  
(n.a. trei la număr), dar nu șt 
la Jocurile Olimpice. Mă tot 
gindeam că anii trec și voi 
pierde laurii olimpici, cei mai 
strălucitori și singurii care îmi 
lipseau. După calculele mele, 
îmi rămînea o singură șansă : 
la Los Angeles. Am muncit 
fără preget de-a lungul între
gului ciclu olimpic și, după 
cum știți, am reușit să urc pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de onoare.

Costin CH1RIAC

(Continuare în oas. 2-3)

Zbor spre coș, demonstrat de trei dintre 
..gigantii*  (toți peste 1,95 m) prezenți ieri 

la selecția din sala Floreasca
Foto : Aurel D. NEAGU

Rakovnik s-au aflat - ca

A devenit o frumoasă 
tradiție ca in vacanța de 
iarnă antrenorii secțiilor 
de baschet ale cluburi
lor sportive școlare, clu
burilor și asociațiilor 
sportive să vină în Ca
pitală cu tot ce au mai 
valoros in momentul res
pectiv, cu adevărata lor 
producție, cu juniorii și 
junioarele de reală pers
pectivă, capabili să îm
prospăteze loturile na
ționale și echipele divi- 
vizionare „A“. Acțiunea, 
inițiată și organizată a- 
nual de F.R. Baschet, a 
întrunit de astădată (in 
sala Floreasca) nu mai 
puțin de 135 de eleyi- 
baschetbaliști (69 de fete 
și 66 băieți), cei mai

spectatori - la selecție

„vîrstniei" fiind născuți 
in anul 1967, iar cei mai 
tineri în 1970, ei repre- 
zentînd 30 de unități din 
Arad, Brașov, București, 
Cluj-Napoca, Mediaș, O- 
radea, Timișoara, Tg. 
Mureș și din alte cen
tre cu tradiție în acest 
joc sportiv, dar și din 
orașe mai rar intîlnite în 
baschetul de performan
ță, cum sînt Giurgiu și 
Călărași. Timp de două 
zile, juniorii și junioare
le și-au etalat calitățile 
fiziCe (prin probe de

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare
In oag 2—3)

Mtaiinle ei cmfaeințele ie icre ieșeană ?i 
șub smșuăL uaței nșicaliiâți£g activitatea viiteaxe

PASIUNEA PENTRU SPORT DĂ VIAȚĂ PROIECTELOR
„Policolor44Ceea ce au caracterizat adu

narea de dare de seamă și 
alegeri din cadrul asociației 
sportive „Policolor" din Capi
tală au fost seriozitatea și spi
ritul analitic al dezbaterilor. 
S-a pornit de la ideea afir
mată pregnant in numeroase 
pasaje ale dării de seamă, că 
atragerea unui număr cit mai 
mare de participanți. in cadrul 
acțiunilor sportive 
deci lărgirea bazei 
sportului constituie 
complex, ale cărui 
au implicații atît asupra miș
cării sportive. în general. și 
mai ales asupra eficienței fie
cărui om la locul său de mun
că. „în acest an — ne spunea 
președintele nou ales al 
ciațiel sportive, ing. 
Caloiescu — aniversăm 
deceniu de activitate 
ciației. Eram .cîțiva 
atunci, care practicam 
gularitate sportul ; in 
peste 400 de muncitori, tehni
cieni. ingineri participă la ac
țiunile sportive organizate, in

însemnări de la București
din

de- 
ca-

are.

organizate. 
de masă a 
un proces 
consecințe

aso- 
Vasile 

un 
a aso- 
oameni, 
cu re- 

prezent.

timp ce peste 85 la sută 
personal practică gimnast'ca in 
producție. Diferența de un 
ceniu, insă, nu este numai 
litativă, ci șj cantitativă".

într-adevăr. asociația
acum, sportivi de performan
ță. ca de pildă canotoarele 
Elisabeta Oleniuc, campioană 
olimpică, și Năstaca Iureca. 
amindouă fiind componente ale 
echipei Olimpia-Policoior. Tot
odată, echipa de fotbal — al 
cărei animator este un vechi 
fotbalist, care cu ani 
a jucat sub steagul 
lorului", 
Mihai - 
care în campionatul municipal, 
în fine, o echipă de tenis de 
masă, antrenată de secretarul 
asociației sportive, strungarul 
Ștefan Enache, fost fotbalist in 
Divizia C, va trece, foarte pro
babil, în „Onoare". Se mai 
practică și minifotbalul. desore 
care strungarul Marin Neg

in urmă 
„Polico- 

maistrul mecanic Ion 
are șanse de califi -

spunea că este „un mic fotbal 
care te ajută să faci orice alt 
sport", handbalul și voleiul, 
discipline sportive la care aso
ciația „Policolor" a ocupat pri
mul loc în ediția ’84 a ..Cupei 
Chimistului", organizată sub 
egida „Daciadei".

Firesc, extinderea bazei de 
masă a sportului implica ame
najarea unei baze sportive, tn 
ani — au trecut cîțiva de la 
punerea „pietrei de temelie" 
— pasionalii sportului de la 
..Poiicolor" au construit o ba
ză sportivă remarcab lă. Des
pre aceasta a vorbit, in cursul 
dezbaterilor, cu pasiune meca
nicul șef Emil Stănescu noul 
vicepreședinte al asocial iei 
sportive. A demonstrat cu ar
gumente mai mult decit rea
liste, că realizările de oină

Alexandru SOLOMONESCU

(Continuare in oag i—3)



In campionatul republican de hochei START IN FINALA ȘAHISTELOR

STEAUA SE MENȚINE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
MIERCUREA CIUC, ( 

telefon). — Revenim, la 
put, cu dteva notații 
meciul-derby al etapei 
gurale a acestui turneu

(prin 
Ince- 
după 
taau- 

_____ ___  . ti 
campionatului,. cel dintre S.C. 
Miercurea Ciue și Steaua, În
cheiat luni, la o oră foarte 
tîrzie, cu un rezultat de.™ fot
bal ■: 1—1. A fost un adevărat 
derby, ambele formații avînd 
• contribuție egală Ia reușita 
acestui frumos spectacol ho- 
ehelsitc, încheiat ta aplauzele 
publicului, un public recunos
cut ca bun cunoscător al ho
cheiului, care a umplut pină 
la refuz tribunele patinoarului 
artificial din localitate.

Trebuie să relevăm faptul că, 
ta ciuda dîrzeniei cu care cele 
două formații și-au apărat șan
sele și au căutat drumul spre 
victorie, partida s-a caracteri
zat prin sportivitate. Un exem
plu : dacă in primul med al 
etapei, Dunărea — Viitorul 
Gheorgheni (8—3). s-au dictat 
67 de minute de penalizare, iar 
ta cel de al doilea, Dinamo — 
Progresul Miercurea Ciuc (8—■ 
1), s-au consemnat 53 de mi
nute de penalizare, ta derbyul 
S.C. Miercurea Ciuc — Steaua 
*u fost numai 4 eliminări, deci 
an tola!
nallzarc.

In ce 
partidei, 
zâm că __
pot furtunos, in timp ce Stea- 
Mi a replicat calm și organizat

de 8 minute de pe-

privește desfășurarea 
este cazul ti pced- 
echipa locală a tnce-

LAUREAȚII ANULUI SPORTIV 1984
(Urmare din pag. IJ

— A fost, intr-adevăr, • ma
sa reușită. Și tocmai acum al 
părăsit salteaua de concur* * 1 
Nu-i prea devreme, la cd » 
de ani al tăi 7

• Vineri II ianuarie ac. se va 
desfășura prima tragere obiș
nuită LOTO din acest an, ded 
astăzi fi mîine stat ultimei* 
zile de procurare a biletelor ca 
numerele dv. preferata.

• în agenda dv. trebuie să 
vă notați că la sCrșitul acestei 
săptăminl. respectiv duminică 
13 ianuarie, va avea loc fi tra
gerea LOTO 2, de asemene* 
prima a acestui an, precum și 
desfășurarea unui nou șl atrac
tiv concurs PRONOSPORT, c« 
cuprinde următoarele 13 me
ciuri : 1. Ascoli — Inter ; 2. 
Atalanta — Sampdoria ; X Ave- 
llino — Verona ; A Florentina

— Cred că no. Din facultate 
fiLT. LE.FJS.) d din tot ea am 
citii pină acum, am reținut ed 
este mai înțelept ti ta retragi 
ta pBnd glorie. Poate cd at 
mai fi reufU id nccreta sa 
titlu, poate chiar două, da 
tampion la .europena“ fi «atos- 
diale*.  Dar daci — ața ras « 
foot ta *23,  tan ta elfi ent — 
aș trece pe banca eUminațOoT?

— Neîndoios, toți ochii stat 
«țintiți spre cd mal buni. To
tuși, nu ne putem Împăca ea 
tdeea renunțării, «vtad ta ve
dere că alți luptători aa obți
nut performanțe de răsunet fl 
ta M de ani.

— fa aportul luptelor greeo- 
tomane este foarte greu sd t*  
manții printre fruniajt Am fast 
pa salteaua de concurs aa mai 
puțin de 19 anL Apar marea 
tineri talentati, dornici da •- 
flrmare, cărora le fad față tot 
east greu. Firețte, experiența 
ft tehnica de concurs dobta- 
£te de-a htr.gui atUer sal 
mt-ar permite *4- ari eeoitaci 
msecesele, dar did sș taritai 
adversari redutabili, ra experi
ență, poate că m-aț vedea ne- 
uoit td mă taclin. Tocmai de 
aceea cred ed s fost soi ta- 
telept sd cedez locul tiurdlor, 
ața cum sa făcui ți alți sper- 
fist tMloroși.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
FRAGA

(Urmart din pag. I)

va găzdui partida. Arsurii *■  
Hniază un pachet de jucători 
experimentați, eu vechi etate 
de serviciu, ci ți va dintre d 
fiind cunoscuți componratt at 
naționalei acestei țări. Desi
gur meciul de mltae seară 
(nj-. astă-eeară), care va În
cepe la ora 19,30 (ora Bueo- 
reștiului), ta sala Ruda Hvez- 
da, in cuplaj cu meciul femi
nin Ruda Hvezda — Olimpya 
Ravenna (Italia), se anunță ex
trem de greu pentru băieții lui 
Will Schreiber și toată lumea
este conștientă de acest lucra,
mai ales după ce i-am văzut
ta lucru pe campionii cehoslo
vaci, care impresionează prin 
forța de atac a unui Novotny, 
Krejci, Rybnicek, prin clas*  
ridicătorului Cernoușek, prin 
excelenta orientare a execuți
ilor ta funcție de blocajul ad
vers și buna acoperire a te
renului in linia a doua. Totuși, 
dinamoviștii au la rindul tor 
titeva atuuri cu care speră să 
pună probleme serioase gazde- 

Meciul a avut Încă din primele 
minute cursivitate și rapiditate, 
remaretndu-se cel doi portari 
Neteda (Steaua), care ta min. 
6 a blocat pucul ta fața lui 
Gereb, aflat singur în fața lui, 
și Fekete (Sport-Club), care 
în min. 14 a apărat două șu
turi consecutive ale iul K. 
Anta] (Steaua). Repriza fecun
dă a debutat cu o «bară“ a 
lui Popescu (min. 26), la care 
formația locală a ripostat cu o 
fază fierbinte, ta care Deme
ter, B. Nagy și L. Bartalis au 
ratat, pe rtad, deschiderea sco
rului. Puțin mai tîrziu bocheiș- 
tii de la Miercurea Ciuc reu
șesc să Înscrie : Justinian și 
Pogăceanu intirzie degajarea 
pucului în propria treime, Gali 
interceptează, pasează tal B. 
Nagy, care scutură plasa porții 
(min. 31). Egalarea a survenit 
ta min. 41, in ultima repriză 
ctad, după o fază insistentă ta 
atac a echipei Steaua, Popes
cu a marcat. Să mai notăm 
ci N. Enacbe (Galați) a pres
tat la centru un arbitraj foar
te bun, el fiind bine ajutat de 
Em. Both șl M. Dino la cele 
două lin ÎL

tată rezultatele Înregistrate 
astăzi (n.n. ieri) : S.C. MIER
CUREA CIUC — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 14—2 (4—0. 
8—2, 4—0). Au marcat : Z. 
Nzgi 2, E. Antal 2, GaR 2. L. 
Barthalis 2. B. Nași 2, Gheor- 
gtiieze, Mikîoș, Demeter, Ts-

tor fl care să te mențină șansele 
poDtro na rezultat dt mal bua 
in deplasare, ca premisă a ea- 
Mflcăril, ta urma returului de 
peste o săptămină, pentru tur
neul final. După părerea noas
tră. cheia medului de aid stă 
ta felul cum va reuși blocajul 
lă-i anihileze pe puternicii ti 
rutina ții trăgători Novotny fi 
Krejci fi ta eficiența serridu- 
hri propriu. în acest context, 
ni se pare importantă forma 
ta care se va afla Glrieanu, o- 
mul numărul 1 ta două com
partimente esențiale: blocajul 
pe centru fi preluarea.

PIEKSAMAKI

(Urmart din pag. 1)

nil Sovietice cu 2—0 gi au pier
dut trofeul In cele din urmă, 
lăstnd Insă o impresie deose
bită. Prin aceeași prismă este 
privită acum fi echipa Stea
ua. Este drept că Pieksamaen 
este e echipă valoroasă. In fata 
căreia Steaua trebuie să dea to
tul pentru a e depăși in cele 

dor șl Bogoș pentru Învingă
tori, respectiv Salomon &

— DUNĂREA 7—4 
3—3). Au marcat: 
Solyom 2, Pisăru, 

Si Csata pentru 
respectiv Berdilă,

DINAMO 
(2—0. 2—1. 
Semensi !, 
Ghergbișan 
Învingători. 
Bineată, Marcu și Udrea.

STEAUA - 
GUEORGHENI 
3—1. 4—0). Au 
lăueă 3. Gliga

VIITORUL 
10—1 (3—0,
marcat 1 Hă- 

_ 2, Gerezuly,
Șotron, Jumătate, Nistor, Chi
ri ți, respectiv E. K6II3.

Clasamentul la zi : 1. Steaua 
22 p. 1 Dinamo 19 p, 2. 
S.C.M. Ciuc 17 p, 4. Viitorul 
1 p. 5. Progresul 4 p, 6. Du
nărea 2 p.

Programul de azi : ORA 1# : 
Donarea Galați — Steaua ; ORA 
16: Progresul Miercurea Cine— 
Viitorul Gheorgheni ; ORA 
18,34: S.C. Miercurea C!uc — 
Dinam*  București.

Mirceo TU DO RAN

AZI. LA BACĂU,
ȘTUMJA - TEXTILA LA.S. ZALĂU

Meciul dintre Știința Bacău 
fl Textila I.A.S. Zalău din pri
ma etapă a returului campiona
tului divizionar .A' feminin de 
handbal se va desfășura astăzi, 
tocepind de la ora 17, ta Sala 
sporturilor din Bacău. Progra
marea acestui med ta devans a 
fost necesară datorită faptului 
ei duminică, 13 ianuarie *-<■„  
Știința Bacău tatîlnește pe te
ren propriu echipa iugoslavă 
Badnicki Belgrad ta cadrul 
«Cupei campionilor europeni".

BASCHETUL JUVENIL IN PLINA ACTIVITATE

două manșe caro vor decide 
de*  se va califica in turneul 
final din Turcia, programat fa
na viitoare. Stebștil, deși an 
ajuns cu mare tntlrzies*  la 
tocul de desfășurare a medu
lui, stat botărițl să Joace, 
chiar aid. to victoria. Nu va 
fi deloc ușor. dar nici tanpo- 
Mbfl.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

De luni după-amîază, In sala 
polivalentă a hotelului Minerva 
din Băile Herculane, au Început 
întrecerile din cadrul finalei 
Campionatului național de șah 
al senioarelor pe anul 1984. Par
ticipă următoarele competitoa
re. in ordinea tragerii la sorți: 
1. Mădălina Stroe, 2. Iudit Chi- 
ricuță, 3. Cristina Bădulescu, A 
Viorica Ionescu, 5. Ligia jic
man, 6. Dana Nuțu, 7. Gabriela 
Olteanu, 8. Smaranda Boicu, 8. 
Eugenia Ghindă, 10. Marina Po
gorevici, 11. Gertrude Baum
stark, 12. Otilia Ganț, 13. Ga
briela Olărașu, 14. Elisabeta Po- 
lihroniade, 15. Mariana Ioniță.

Prima rundă a furnizat parti
de animate, numai două dintre 
ele încheindu-se remize : Boicu 
— Ghindă si Bădulescu — Poli- 
hroniade. Cu victorii au debutat

Din primele zile ale noului an

GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII FRUNTAȘI
AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

Gimnastica programează ta 
anul 1985 citeva competiții de 
maximă importanță, Intre care 
campionatele mondiale, europe
ne și Jocurile Mondiale Uni
versitare. Acesta este și moti
vul pentru care pregătirile 
gimnastelor și gimnaștilar ro
mâni au început de timpuriu, 
chiar din primele xile ale 
anului, atît fetele cit și băieții 
manifestînd dorința de a con
tinua tradiția succeselor școlii 
românești de gimnastică. La 
Bala Mare, la București, la Re
șița. la Onești. Soveja sau 
Bușteni vacanța de iarnă este 
folosită de către gimnastele și 
glmnaștii fruntași pentru îm
bunătățirea pregătirii fizice, 
pentru crearea acelui atît de 
necesar ruport care să per
mită o excelentă pregătire teh-

n (1,90 m, provine de Ia C.S.Ș. 
Tg. Mureș, antrenor Tiberiu 
Fodor), Daniela Rădulescu (1.90 
m. Progresul București — Ni- 
eullna Grigorescu), Ana Maria 
Botoș (1,87 m, Crișul Oradea — 
Adriana Niculescu). Constantin 
Papa (2.04 m, C.S.Ș. 4 Bucu
rești — Hora țiu Giurgiu), Sorin 
Smeu (2,03 m, CLS.Ș. 1 Con
stanța — Mărțișor Hondrilă), 
Rado Matei (2,01 m, C.S.Ș. De
va — Csaba Safar). Desigur, 
ar fi nedrept să nu amintim și 
de baschetbalișt! cu talie me
die, dintre care două fete au 
ieșit net in evidență : Simona 
Morar (1,73 m) și Margareta 
Vereș (1,78 m), ambele din pe
piniera C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca (antrenor Horia Pop).

în timpul meciurilor-test de 
ieri, In sală și-au făcut apa
riția loturile reprezentative de 
Junioare și de juniori care au 
Încheiat, duminică, prin per
formanțe lăudabile participarea 
la primele turnee internațio
nale din acest an. Prezența lor 
in rindul mai tinerilor prac
ticant! ai baschetului de per
formanță a constituit un sti
mulent pentru aceștia din ur
mă, care au fost impresionați 
de atenția cu care au fost !n- 
timplnați 
Liviu Călin
antrenorii 
elștigătoare

elevii profesorilor 
șl Horațiu Giurgiu, 
echipe! naționale 
a turneului de la 

Szekesfehervar (Ungaria). E- 
vident, ceilalți antrenori aflațl 
ta sală s-au interesat tadeamă- 
nunt despre desfășurarea tur
neului și, mal cu seamă, des
pre comportarea juniorilor ro

— Napoli ; 5. Juventus — La
zio ; 6. Milan — Como ; 7. Ro
ma — Torino ; 8. Udinesa — 
Cremonese ; 8. Cagliari — Pe
rugia ; 10. Catania — Pisa J 11. 
Empoll — Taranto j 12. Lecce
— Triestina ; 11 Padova — 
Bari.
• Tragerea extraordinară Pro- 

noexpres a Noului An, de astăzi 
8 ianuarie, se va desfășura in 
sala Majestic a Teatrului Giu- 
lești, din Calea Victoriei, cu În
cepere de la ora 18. Intrarea pe 
bază de invitații. 

junioarele Gabriela Olărașu și 
Otilia Ganț, învingătoare in în- 
tîlnirile cu Viorica Ionescu și, 
respectiv, Ligia Jicman. în alte, 
două partide, Marina Pogorevici 
a tntrecut-o pe Gabriela Ol- 
teanu, iar Dana Nuțu pe Ger
trude Baumstark.

I asta
I In

I★
în runda a 3-a a Campiona

tului republican masculin de 
sah ce se desfășoară ta Capi
tală, Constantin Ionescu a dș- 
tigat la Ghițescu, Oltean a' 
pierdut la Joița, iar partidele 
Mărășescu — Tratatovici, He- 
gheduț — Nicolaide, Pâvlov 
— Marin s-au încheiat remiză.

In clasament conduc Io
nescu, Nicolaide, Pavlov, Tra
tatovici și Joița cu dte 2 p.

I
I
I
I
I
I
I
I

nică, absolut trebuincioasă in 
toate concursurile cu miză ale 
anului.

Să amintim că primii care 
vor intra în focul marilor În
treceri vor fi reprezentantele 
și reprezentanții noștri la cam
pionatele europene de la Hel
sinki (fetele) și Oslo (băieții), 
in luna mai. Un examen Im
portant va fi, fără îndoială, 
și Universiada din Japonia, iar 
apoi, in toamnă, campionatele 
mondiale : gimnastica sportivă 
la Montreal, in Canada, iar • 
gimnastica ritmică la Valla
dolid, in Spania. Cum e șl fi
resc, participarea ta 
competiții importante 
o pregătire temeinică, 
laterală, ta care startul 
chiar In aceste zile.

I

at! tea 
solicită 
multi- 

s-a dat

mâni și au aflat că : «Lotul 
român a obținut trei victorii 
(80—73 cu Polonia, 113—76 cu 
” " 92—68 cu Cehoslova-

un singur insucces (82— 
Ungaria, printr-un coș 
de gazde în ultima se- 
și au ocupat locul I,

Lotul ti 
tuat vizit 
aceste zi] 
de lucru 
zon lnteij 
30 ianuar 
pan ia Po 
tru advt 
Franța.
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Mijloca 
ioni, Kl< 
Mateuț.

înainta: 
mătaru, 
tin.

După ' 
cele patr 
repr ezent 
jucători 
astăzi i 
Brașov, 
riior.

Vizita 
tablou di 
die după 
lungă as 
rare și n 
rea psihi 
toamna ‘

R.D.G., 
eia) și 
83 eu 
înscris 
eundă) 
fiind urinat de : 2. Polonia, 3. 
R.D.G., r - - - - - —
garia”. j 
declarat 
cători ai 
Toadcr 
progres, 
panouri, 
.capace" 
diu Muntcanu (coșgeter al tur
neului, cu 192 de puncte în
scrise), dar o comportare bună 
au avut și ceilalți jucători (A- 
lexandru Panaitescu, Robert 
Reisenbuchler, Mircea Ivanov, 
Bogdan Hoit, Mircea Cristes- 
cu, Iosif Lucaci, Costel Mos
cata și Mihai Iacob).

în turneul de junioare de la 
Rakovnik (Cehoslovacia), cla
samentul a fost următorul : 1. 
Bulgaria, 2. România (81—66 eu 
Ungaria, 114—56 cu R.D.Q., 
100—80 cu Polonia, 103—86 cu 
Cehoslovacia și 95—107 cu 
Bulgaria). Antrenorul Alexan
dru Moisc (secundat de Horia 
Pop) le-a evidențiat pe Anloa- 
neta Barbu, Aurora Dragoș, 
Gabriela Pelre, Enikg Tflnde 
și Roxana Ștefan, menționtad 
Insă că și Gabriela Pandrea, 
Iulia Alioman, Maria Ionescu, 
ndiko Manases șl Anamaria 
Gera și-au adus o Importantă 
contribuție la realizarea per
formanței.

4. Cehoslovacia, 5. Un- 
Antrenorul Călin ne-a 

că cei mal buni ju- 
i echipei au fost Eugen 
(aflat intr-un evident 
el a dominat ambele 
recuperînd, punlnd - 

1 și înscriind) și Clau-
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ClȘTlGDBILE CONCURSULUI 

PBONOSPOBT DIN 4 IANUARIE 
1383. Cat. 1 (13 rezultate) i I va
riante 25% a 34.270 leii cat. 2: 
(11 rezultate) : 16 variante M6% 
a 4.3M lei șl 114 variante 25% a 
1.097 lei ; cat. 3 (11 rezultate) 1 
209 variante 100% a 617 lei fl 
2.674 variante 25% a 129 leL Op- 
tigurlle de cat. 1 25% au tost ob
ținute de : ION SAMUILA dta 
Pitești care avtad două variante 
poate opta, la alegere, pentru un 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei), diferența in numerar fl sulta 
de premii de la cdetalite categorii 
aferente. Ceilalți ciștigătorl S DU
SAN JICHICI din Timișoara, EU
GEN PAPTTA șl respectiv ELENA 
GEORGESCU din București, pe 
Ungă cîștlgu! de la categoria res
pectivă primesc și sulta de pre
mii de la alte categorii.
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(ursul flc pcrkcflonorc a antrenorilor Divizionarele „A“ la sfirșitul turului

110811“ POfflSC IA DRUM PROBLEMELE PERIOADEI PREGĂTITOARE
rașov 21 de jucători
a efec- 
rart In 
Formula 
itul se- 
gepe la 
n com- 
al nos- 
pa din

i reți-

ulescu, 
ireanu,

lea, B5- 
iozeșan,

raș, Că- 
Augus-

vedea, 
ișe sînt 
■i 21 de 
să facă 
Poiana 
iregăti-

erit un 
țcă me- 
estul de 
recupe- 
retace- 

rile din 
t cazuri

greutatea a crescut peste nor
mal (Este vorba de jucători 
care nu figurează pe lista celor 
21). O sârpriză foarte plăcută 
a oferit tînărul Mateuț, care 
s-a prezentat cu indici de va
loare maximă pentru această 
perioadă. Dr. Nicolae Andrees- 
cu făcea observația că în cazul 
Iui Mateuț ai impresia că nu a 
întrerupt antrenamentul nici 
măcar o singură zi.

Sigur că lista celor 21 e doar 
una de lucru imediat, jucătorii 
de pe tabloul „celor 33“ șl nu 
numai ei avînd larg deschisă 
calea de revenire în echipa na
țională. Lipsesc din lot, printre 
alții, cei care s-au cam împă
cat cu situația de titulari (sau 
de „.convocabili) și care vor 
trebui să facă un efort special 
la cluburi, pentru a reciștiga 
dreptul de a juca în echipa na
țională.

Așadar, astăzi încep pregăti
rile la Poiană, cu un prim an
trenament la sosire. Urmează o 
perioadă de muncă intensă, care 
— mai mult ca oricînd — tre
buie să încarce bateriile ener
giei pentru un întreg. Sub 
semnul lui „a fi sau a nu fi în 
Mexic?"

ÎN CENTRUL
Cursul de perfecționare a 

antrenorilor divizionari „A" și 
.,B“ a continuat ieri. Cei pre- 
zențl au urmărit cu multă 
atenție expunerea conf. dr. 
I. Drăgan privind „Durata si 
intensitatea efortului In pregă
tirea Jucătorilor de fotbal de 
înaltă performanță".

Bazîndu-se pe bogata expe
riență a celor ce lucrează In 
cadrul Centrului de medicină 
sportivă, referatul a urmărit 
să ajute pe tehnicienii eșalo
nului de performantă in aceas
tă foarte importantă etapă, 
perioada pregătitoare.

Folosind permanent exemple 
adaptîndu-le la specificul an
trenamentului de fotbal, expu
nerea a stîrnit o serie de in
teresante intervenții decur- 
gînd, în majoritate, din propria 
practică, discuții menite să 
clarifice desfășurarea Întregu
lui proces de instruire al aces
tei perioade. Au luat cuvlntul 
antrenorii M. Pigulea, I. Mo- 
troe. C. Oțet, P. Gavrilă, pre
cum și membri ai Colegiului 
central — N. Petrescu, Șt. 
Covaci și M. Lucescn. Utilă 
și binevenită, expunerea eonf. 
dr. I. Drăgan.

Interesantă și la obiect a 
apărut și „Masa rotundă" con
dusă de prof. V. Stănculescu, 
la care au fost invitați trei 
dintre cei mal reputat! tehni
cieni ai unor sporturi care 
s-au distins în arena interna
țională prin sportivi excelent 
pregătiți pe plan fizic. Este 
vorba de C.' FI o reseu (cano
taj). L. Baroga (haltere) și 
V. Dumitrescu (atletism), care 
și-au axat luările la cuvint pe 
cite un factor specific : re
zistența. forța și. respectiv, 
viteza-detenta. O ingenioasă 
șl, sperăm, utilă Inițiativă a

DISCUȚIILOR>
Colegiului de antrenori de a 
Încerca un „transplant" din 
metodica unor discipline con
sacrate în materie. Important 
este ca tehnicienii fotbalului 
să dovedească inventivitate și 
preocupare in găsirea soluțiilor 
specifice sportului in care sint 
specializați. Numai astfel acest 
schimb de experiență se va 
finaliza prin creșteri calitative 
vizibile, la capitolul pregătire 
fizică, mai cu seamă In lunga 
șl solicitanta întrecere care 
rămîne campionatul

Oprindu-se asupra unul su
biect de mare actualitate, „As
pecte ale munci, S> personali
tății antrenorului de fotbal", 
antrenorul emerit Ștefan Co
vaci a Înfățișat într-o expune
re vie, colorată, bazată pe o 
Îndelungată practică personală, 
marile și dificilele sarcini care 
stau astăzi In fața antrenoru
lui de fotbal, chemat nu nu
mai să rezolve, printr-un vo
lum impresionant de activități, 
pregătirea nnei echipe, ei să 
intervină, in mod creator, ea 
personalitatea Ini. cu pregăti
rea, cu permanenta Ini infor
mare asupra a tot ee este noo 
In diversele aspecte legate de 
întreaga viață a nnei echipe 
de fotbal.

Astăzi. în ultima zi a cursu
lui, sint prevăzute următoarele 
teme : „Aspecte noi in dinami
ca atacului in fotbalul actual", 
„Obiectivele șl sarcinile de 
reprezentare internațională ale 
fotbalului nostru in anul 1985, 
sarcinile și răspunderile con
crete eare revin antrenorilor 
divizionari „A" «i ..B". Tot 
astăzi se va face repartizarea 
temelor de cercetare pentru 
antrenorii principal! al divizio
narelor „A".

ȘTIRI O ȘTIRI O ȘTIRI O ȘTIRI O ȘTIRI O ȘTIRI

tn cursa dură a... velaergemetruluL In 
ți Ungureanu Foto : Aurel D. NEAGU

• NOI ANTRENORI PRIN
CIPALI LA DIVIZIONARELE 
„A". Patru divizionare „A" și-au 
schimbat, in perioada de între
rupere, antrenorii principali. 
Astfel, la Universitatea Cralsva 
conducerea tehnică va fi asigu
rată de Florin H al agi an, secun
dat de S. Stănesen ; la Rapid. 
Viorel Kraus a devenit antre
nor principal, Iar la F.C. Bihor 
a trecut ea principal responsa
bil tehnic, fostul antrenor al 
rapldiștilor V. Stănculescu. A- 
cesta va fi secundat deL Naom, 
în fine. Politehnica Timișoara 
are ca nou antrenor prim pe 
Ion Dumitra.

• LA FOCȘANI, in sala po- 
Mvalentă, s-a disputat tradițio
nalul turneu de minifotbal dotat 
eu .CUPA UNIRII", la care 
s-au Întrecut 18 echipe de copii 
din Pitești. Bacău. Piatra 
Neamț. Mediaș și. evident. Foc
șani. Competiția organizată de 
A.S. Gloria Focșani a fost clști- 
gată de echipele Unirea Dina- 
ma Focșani (grupa I — jucă
tori născuți In 1970) și C.S.S 
Bacău (grupa a II-a — jucători 
născu ti In 1372). Golgeteri au 
fost FI. Jelea (Unirea Dinamo 
Focșani) — cu 19 goluri șț D. 
Procorodie (Arioile Pitești) — 
M goluri. CV. MANOUU — eo- 
resp).

UN PROGRES DE UN... PUNCT
• Echipa antrenată de Ion 

Czako și Madocsa Kiss a por
nit Ia drum in noul campio
nat o dată cu meciul susținut 
tocmai In compania echipei 
campioane. Dinamo, pe tere
nul acesteia. Fără prea mari 
speranțe de a „călca cu drep
tul*.  cum se spune, fapt care 
s-a și văzut prin ancorarea in 
defensivă, prilejuind, Insă, o 
comportare excelentă ultimilor 
doi apărători — portarului 
Naște ducătorul nr. 1 al par
tidei) și fundașului central 
Ispir (decanul de virstă — 35 
ani — al echipei din Tg. Mu-

tabilă", cum nota, atunci, cro
nicarul. De altfel, și în meciul 
cu F.C. Olt, după cum spun cel 
care au văzut partida, A.S.A. 
putea cîștiga ambele puncte pu
se în joc. Pe teren propriu, 
Insă, cu excepția confruntării 
cu F.C. Bihor și Universitatea 
Craiova (în acest din urmă 
meci, televizat, A.S.A. a atins 
punctul maxim al evoluției sale 
In turul campionatului, jucăto
rii arătînd, în fata camerelor de 
luat vederi, reala lor capacita
te). echipa a fost în criză de 
inspirație, chiar dacă a domi-

8. A.S.A. TG. MUREȘ 17 5 6 6 15-17 16

• Puncte realizate acasd : 14 (a pierdut cite unul cu F.C. Baia 
Mare, Steaua» Gloria Buzdu șl Sportul studențesc).
• Puncte obținute in deplasare : 2 (cite unul cu Politehnica Timi

șoara ți F.C. Olt).
• GoIgeterii echipei : Both H, Muntean. C. Mie» L. Marton, Ctorcerl 

fi Szabo — cite 2 goluri, Botezan, Fodor și Gali — cite 1.
• Jucători folosiți : 19 ; Szabo, Jenei, Ispir, Fodor și Muntean — 

dto 17 meciuri, Both II șl Ciorceri — cite 16, Botezan și L. Popa — cite 
15» Fonici, L Marton și C. Iile — dte 14, Naște 13, Varo și Gali — 
cite 5. Varga 3, Ivanov, V. Marton șl Moldovan — cite 1.
• A beneficiat de o laviturâ de la 11 m, transformata de Muntean.
• Jucători eliminați : nid unu!.
• Cartonașe galbene : 10 ; cele mal multe : Both II 3.
• A expediat 185 de șuturi (121 ocasâ — 64 in deplasare), dintre 

core 88 pe spațiul porții (55 ocasâ — 33 in deplasare).
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ATRACTIVE COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA
(Vrmart din pap. 1)

și coline, spre bucuria iubito
rilor sporturilor „albe*.  în sta
țiunea Bucin, cu minunatele ei 
pîrtii de schi și săn.ius, se des
fășoară zilnic concursuri popu
lare, la care participă Iubitori 
ai sportului din Tg. Mureș, Se
rata, Sîngiorgiu-de-Păduie 
din alte localități, 
ență și pe pârtiile 
Călimanului, unde 
tori de sport din
Reghin, GheorgbenL Pe plrtia 
Cinege (Singiorgiu-de-Mureș) 
s-a desfășurat primul concurs 
organizat de _comișia de spe
cialitate 
(V.T.M.).

si 
Mare afiu- 
din munții 

urcă iubi- 
Tg. Mureș.

a C.J.E.F.S. Mureș.

SUCEAVA. Moderna plrtls 
de schi de curind amenajată pe 
„Deia", în lungime de 400 m, 
este populată zilnic de schiori, 
nerăbdători să-i Încerce cali
tățile. Deocamdată — con
cursuri populare, organizate 
ad-hoc. Mare animație cunoaș
te și complexul pentru spor
turi de iarnă din cunoscuta 
stațiune Vatra Domel. Pe Dea
lul Negru funcționează — ire
proșabil — un telescaun.

în același timp,' patinoarul 
artificial din Suceava se dove
dește neîncăpător pentru elevii 
aflați In vacanță. Șeful bazei, 
loan Bunescu, ne spunea; in
să, că se străduiește Să facă o 
planificare cit mal riguroasă, 
astfel ca toți copiii ai elevii 
să se poată bucura de partici
parea la întrecerile din faza 
de masă a „Daciadei". (I. MIN- 
DRESCU — coresp.).

BRĂILA. Zăpada abundentă 
■ adus bucurii și pentru Iubi
torii de sport din orașul de la 
Dunăre. Dacă nu sint prea multe 
locuri pentru schi, tn schimb la 
mare preț se află aid săntușul fi 
concursurile organizata pentru 
copil. Nici crosurile na au fort 
uitate. La Școala generală nr. 
18 s-a desfășurat a V-a ediție 
a „Crosului Iernii", la earn au 
participat peste 800 da elevi, 
pionieri și șoimi a! patriei. 
(Tr. ENACHR — corespj.

ORADEA. De mart populari
tate se bucură, tn orașul da pa 
Criș, popicele. Pa arena Elec
trica. de pildă, a-au încheiat 
întrecerile din cadrul campio
natului municipal. Pe nrlmele 
trei locuri : Chimia, Olimpia gl 
FeraruL Totodată, pe arena 
Constructorul, *-a«  desfigurat 
Întrecerile din cadrul campio
natului județean. Pe podium — 
Constructorul, Alfa ri Sănăta
tea, toate din Oradea. <L GHI- 
ȘA -

țiere In patinaj și unul de În
chiriat patine, iar tn pădurea 
Breazu au fost amenajate fru
moase pirtli de schi și săniuș, 
pe care sint organizate zilnic 
Întreceri tn cadrul etapei de 
masă a „Daciadei" de iarnă.

Din păcate, mai există și u- 
nele locuri unde se manifestă 
• anumită comoditate. Un ex
emplu in acest sens: la pati
noarul artificial din 
piu. duminică, gheata 
curățată de zăpada 
ajun nici la orele 
motiv pentru care multi Iubi
tori al patinajului au fort ne- 
voiți să facă cale întoarsă spre 
alte locuri de destindere ri re
creare. (AL NOUR — coresp).

munlci- 
nu a fost 
căzută tn 
prinzukd.

reș). • I-am văzut apoi pe 
jucătorii din Tg. Mureș, aca
să. in compania formației oră- 
de.ne. și „fața" echipei era 
alta, cu Both n tn rolul con
sacratului conducător de joc 
de pină mai ieri (Boloni), 
A.S A evoluând cursiv și spec
taculos. chiar dacă linia me
diană resimțea absența unui 
alt titular de marcă (C. Ilie), 
care „cochetase" Intre cele 
două ediții de campionat cu 
un alt club. Mulțumiți. atit 
publicul cit și factorii respon
sabili al clubului, aceștia din 
urmi Insă, mai cu picioarele 
pe pămint, spunindu-ne că mai 
au destule probleme de rezol
vai in privința lotului și, mai 
ales, a cristalizării jocului echi
pei. • Temeri care s-au adeve
rit pe parcurusl primei părți a 
campionatului. Dacă linia de 
fundași * fost neschimbată de-a 
lungul Întregului tur — Szabo, 
Jenei, Ispir, Fodor — apărând 
In toate cele 17 meduri, fiind 
și cea mai sigură din ansamblul 
formației (doar 17 goluri primi
te, din care 5 tn ultimul meci, 
la Iași, adică aproape jumătate 
din dte primise In celelalte 
18—), compartimentul ofensiv, 
tn schimb, ori a făcut act de 
prezență, ari nu a valorificat 
deeit In mică măsură situațiile 
de gol create. Așa se și explică 
de ce tn trei partide disputate 
acasă — cu F.C. Baia Mare 
(1—1), Chimia Rm. Vîlcea (2—0) 
șl eu Gloria Buzău (0—0) —
jucătorii din Tg. Mureș au ata
cat fără orizont și luciditate, 
ca tn cele două meciuri Înche
iate la egalitate, sau au reușit 
ză transforme In gol doar a— 
zecea parte din șuturile pe spa
țiul porții adverse (20, in me
dul câștigat cu Chimia—). Si. 
totuși, doi titulari dintre jucăto
rii cu sarcini ofensive, Botezan 
șt Muntean, au fost selecționați 
In lotul reprezentativ de tine
ret Să-l așteptăm să se „coa
că" 1 • S-a creat, astfel. • 
situație paradoxală : A.S.A. s-a 
mișcat mal bine tn partidele 
susținute tn deplasare, mărturie 
rtlnd nu numai „egalurile" ob
ținute la Timișoara șl Slatina 
(care au mal compensat ceva 
din punctele cedate acasă, prin 
cele 4 „remize"), d și evoluția 
pozitivă din meciul eu Corvi- 
nul dnd „remiza era mai eehl-

nat (ca in meciul cu Sportul 
studențesc), chiar dacă a jucat 
pozițional (ca în meciul cu 
Steaua), chiar dacă a cîștigat la 
limită (ca în meciul cu F.C.M. 
Brașov)... • Din cei 12 jucători 
de cîmp, dintre c3re, de regulă, 
se alegeau titularii, pe lista

ISPIR

marcatorilor figurează 8. Arată 
aceasta un apetit colectiv de 

gol ? Doar aparent, pentru că 
liderii au înscris fiecare numai 
cite dou5 goluri ! • Dintre cei 
doi debutanți în actuala ediție, 
L. Fopa și V. Marton (nu în- 
timplător ambii mijlocași, linia 
mediană producînd griji ;nain- 
tea începerii campionatului), 
primul și-ă cîștigat titularizarea.
• Ispir a rămas pivotul apără

rii, figurînd printre cei mai con
stanți jucători ai campionatului
• S-a spus că A.S.A. este în 
progres în raport cu ediția an
terioară. Așa este, comparing 
poziția actuală in clasament cu 
cea de Iarna trecută (locul 8, 
față de 13), dar să nu se uite 
să acest pas înainte se dato
rează doar unui SINGUR FUNCTX 
IN PLUS. Așadar, să mai aș
teptăm puțin...

Poul SLAVESCU

UN PRILEJ DE FRUMOASE SATISFACȚII —
UN CADOU PLĂCUT ȘI UTIL!

cores».).

IAȘI. Zăpada căzută An 
belșug și Înghețul eu creat gi 
la Iași condiții bune pentru 
practicarea sporturilor de ier
nă. Edilii s-au Îngrijit din limp 
pentru a le oferi ospitalitate 
celor ce doresc să schieze, să 
patineze sau să participe le În
trecerile de sănfug. La ștrand, 
spre exemplu, luciul ghețn este 
curățat zilnic. Iar garderoba 
funcționează permanent. în a- 
eeste condiții numai rimb&figl 
duminică peste TOO de tineri 
șt— mai puțin tineri au „dțn- 
sat*  pe luciul gheții, bucurîn- 
du-se de binefacerile mișcării. 
La asociația sportivă „Voința" 
funcționează un centra de taL-

Agențiile Loto-Pronosport ți vinzătorii volanți 

din întreaga țară vă oferă în aceste zile posibilita

tea de a obține :

• AUTOTURISME „DACIA 1300“

• C1ȘTIGURI IN BANI (50.000, 10.000, 5.000 
lei etc.)

ÎNCERCAȚI Șl DV. ȘANSA DE A VA NUMĂRA 

PRINTRE MARII CIȘTIGATORI LA LOZUL ANULUI 

NOU I

tees CtlcSou Sfuobao *

UZII MM NN

âXITOTUIUSME «DACIA 
numeroase clșligurt 1» bem



ALTE ÎNSCRIERI LA JOCURILE MONDIALE SPORTUL TELEX • TELEX

DE ATLETISM IN SALA
marele concurs atle- 
Paris-Bercy, Jocurile 
indoor, alte federații 
au anunțat loturile 

Astfel, S.U.A.

Thacker, 
Ramona

1 bărbați 
Kovacs, 3000 m: 
lungime: Laszlo

greutate: 
Pagei.
69 m și

Pentru 
tic de la 
mondiale 
naționale 
de concurenți.
va fi reprezentată de următorii 
sportivi: 60 m: Sam Graddy, 
Mei Lattany, 200 m: Albert
Robinson, 400 m: Mark Rowe, 
Clarence Daniel, 3009 m: Don 
Clary, 60 mg: Milan Stewart, 
Cletus Clark, 5 km marș: Jim 
Heiring, prăjină: Dave Ken
worthy, Joe Dial, triolu: Char
les Simpkins; FEMEI: 60 m: 
Sandra Cheeseborough, Angie 
Thacker, 200 m: Mary Bolden, 
400 m: Diane Dixon, 3000 m: 
Pattiesue Plumer, 60 mg: Step
hanie Hightower, Pam Page. 3 
km marș: Teresa Vaill, înălți
me: Katrena Johnson, lungi-

me: Angie I 
Carol Cady,

UNGARIA: 
200 m: Attila 
Gabor Szabo, 
Szalma.

Cu prilejul 
Paris-Bercy vor avea loc 
două probe de marș, 
participant se vor afla mexi
canul Ernesto Canto, campion 
olimpic in 1984, la Dos Ange
les, și italianul Maurizio Dami- 
lano, campion olimpic in 19C0, 
la Moscova.

*
Potrivit regulamentului com

petiției, la fiecare probă pot lua 
parte cel mult cite doi atleți 
dintr-o țară.

RALIUL PARIS
Mașina românească ARO

DAKAR
pe locul 11

competiției de la

Printre

De citeva zile atenția iubito
rilor sporturilor auto este a- 
trasă de desfășurarea — nu lip
sită de peripeții și de mari di
ficultăți mecanice — a cele
brului raliu Paris — Dakar. în 
momentul in care redactăm a- 
ceastă știre concurenții se a- 
flă la Tamanrasset, în Algeria, 
după ce au parcurs una dintre 
cele mai grele etape: Im Am- 
guel — Tamanrasset. lungă de 
263 km și 
nai și o 
Aasekrem. 
bă a fost

care a avut în fi- 
probă ..speciala" la 
Această uViraă pro- 
cîștigată de echipa-

MOSCOVA, 8 (Agerprcs). 
Cea de-a 39-a partidă a me 
lui pentru tiilul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Gări Kaspa
rov, întreruptă luni, a fost con
tinuată ieri și s-a indiciat re
miză la mutarea 49-a. Scorul 
se menține 5—1 in favoarea lui 
Karpov, care in partida 46-a. 
programată Ia 9 ianu 
avea piesele negre.

MECIUL KARPOV - KASPAROV

jul belgiano-francez Ickx-Bras- 
seur (în fotogralie). pe o ma
șină Porsche 959, urmat de e- 
chipajul francez " “
pe Mercedes 280.

In clasamentul 
mașini pe primul 
perechea belgiană 
pes, pe Opel-Manta, cu 8h 02:36, 
urmat de francezii Foitgcrouse- 
Jacquemar, pe Toyota, cu 8h 
17:24 și de un alt echipaj fran
cez Pescarolo-Fourticq, 
Land-Pacific, cu 8h 31:59. 
bună 
mare competiție automobilisti
că o are și echipajul francez 
Avril-Rousseau, care pilotează 
o mașină de fabricație româ
nească ARO. Cei doi se află 
pe locul 11 cu timpul de 9h 
27:01, înaintea unor piloți foar
te cunoscuți, la volanul unor 
mașini cu renume cum sînt 
Land Rover, Toyota sau Mit- 
subishi-Pajero.

La motociclete, pe primul loc 
tn clasamentul general se află 
francezul Bacou, pe Yamaha, 
cu 14h 45:53, urmat d“ italia
nul Picco, tot Yamaha, cu 15 h 
14:00 și de francezul lalay, pe 
Honda, cu 15 h 28:45.

Jarier-Borie,

general la 
loc se află 
Colsoul-Lo-

pe 
O 

comportare în această

ATLETISM • Maratonul de Ia 
Houston a revenit americanului 
Marty Froelich în 2h 11:13, ur
mat de Ngatia (S.U.A.) 2h 11:4î 
șl Kriiger (R.F.G.) 2h 11:55. La 
femei a învins Silvia Riiger (Ca
nada) în 2h 28:36.

BASCHET Ș Turneul feminin 
de la Varșovia a fost cîștigat de 
echipa AZS Poznan care, in fi
nală, a dispus KPW Halle cu 
102—42.

BOB • Concursul internațional 
de bob-4 de la Innsbruck s-a în
cheiat cu victoria 
Austriei — 3:33,33 (4 
mat de cel al R. D. 
3:33,39.

CICLISM « Cea de 
pă a „Turului Tachira”. care ara 
loc în Venezuela, disputată pe 
distanța dintre San Cristobal și 
Tariba (122) km), a revenit lut 
E. Campos (Venezuela) în 3 h 
17:43. Pe primul loc în clasamen
tul general se află M. Morales 
(Venezuela) cu un total de 5 h 
47:55, urmat la o secundă de F. 
Correa (Venezuela) • După 4 zile 
de întreceri în cursa de 6 zile de 
la Bremen conduce cuplul J. 
Kirsten — H. Rinklin (R.F.G.) cu 
198 p.

HOCHEI • In meciul de dumi
nică. al optulea, dintre echipele 
Dinamo Moscova și Canada '85, 
care a avut loc la Calgary, vic
toria a revenit oaspeților cu 8—4 
(3—6, 3—2, 2—2).

SCHI • în cadrul „Cupei
ropei” la Berchtesgaden (R.F.G.) 
a avut loc un concurs de slalom 
special, în care victoria a revenit 
lui Marco Tonazzi (Italia) cu 
1 :26,59, urmat de Mathias Bert
hold (Austria) 1:26,65 șt de Armin 
Bittner (R.F.G.) cu 1:27:38. In 
clasamentul general al „Cupei 
Europei” după 5 probe, conduce 
Bernd Felbinger (R.F.G.) cu 40 
p, urmat de J.D. Deleze (Elve
ția) 38 p șl de M. Eder (R.F.G.) 
37 p. • La Kaprun (Austria), tot 
în cadrul „Cupei Europei”, s-a 
disputat un slalom special cîști
gat de Anita Wachter (Austria) 
în 1:34,11, urmată de Ursula Kon- 
zett (Liechtenstein) 1:34,50 șl 
Anja Zavadlav (Iugoslavia) 
1:34,61.

TENIS • Turneul feminin 
la Port Saint Lucie (Florida)

echipajului 
manșe), ur- 
Germane cu

Eu-

Stop cadru FAMILIA POSPIȘIL Al, OCAZIILE RATATE !

ae

acestei spectaculoase 
ramuri sportive, căci 
din 1965. de la primul
lor titiu moodial. cu-
cerit la Praga. și
pinâ asul trecut, la
CAL din Evetia. ei
au ci de IC ori
acest titlu de campi-

teren

Intre zecile de 
sportive la care t 
an de an. titluri 
pioni ai lumii s; 
feritelor continent 
una — ciclobalul. 
bucură de 
tate in Eurc 
fapt, acest i 
știi bine ci 
este, căci 
bicicleta, da 
minge... Se 
din doi jucă 
in sase (in 
un
și 70X50 m (in 
mărginit cu mantii 
gea din stofă (de 
gr cu diametrul 1 
poate fi jucată 
roțile bicicletei. : 
sine este o adev 
monstrație de v 
ciclistă. căc: nu este 
tiune deloc ușoară 
șezi mingea, s-o „ 
să șutezi la poartă i 
sau să aperi șutul 
ceastă vi 
monstrează.
moși 
frații 
șiL

Cei

uozitate 
iată, 

sportivi ci 
Jan

di- 
istă 

se

entrată. De 
al n;d nu 

de sport 
ractică cu 
folosește o 

in e.'hipe 
[in sală) și 
liber), pe

2 m (sală) 
aer liber) 

inele. Min-
• circa 506 
15—18 cm) 
numai cu

Sportul in 
rată de- 
tuozztate 
: o ches- 

sâ pa- 
. stopezi". 
(2X2 m) 
etc. A- 
o de- 

doi fai- 
ehoslovad. 

Jindrich Pospi-

doi Pospișil au scris.

fyropp de

oni ai lumii 
aș: ai aces 
pentru 
te bicicleta nu 
are nici un fel 
secret, nu mai 
tineri, căi

12 de ani. iar Jan 33.
Antrenorul loc, F.udoU 

Hartă a ținut, multă vre
me. o statistică a evoluției 
celor doi Pospișil. dar mult 
prea multele partide susți
nute l-au făcu: să le piar- 

cryvăf TotUSi d a—
firmă că intr-un an echipa 
„Pospișil*  susține circa 300 
de partide și Înscrise 7 go
luri. în medie, de med. Fâ- 
cind suma golurilor reali
zate in cei 20 de ani re
zultă impresionantul total 
de 40 000 !!

Dacă numărul partidelor 
ciștigate a fost pierdut, cel 
al înfrângerilor a fost păs
trat cu exactitate (NN. era 

La 
spre 
doar 
1983. 
cam

Cei doi
;ui sport, 

re rralmea- 
4a

sa

mai 
de 

sint 
; ndrich

ș: mult mai ușor !). 
campionatele mondiale, 
exemplu, ei au 
două partide, in 
iar in turnee 
două infringed 
meciuri !

Bicicleta este 
siune pentru familia Pospi- 

lui Jindrich. Jana, 
șasea la „mondia- 

eiclism artistic, iar 
Jan. Jan jr„ face 
el dintr-o echipă 

medaliată cu

pierdut 
1982 și 
revin 
la suta de

o mare pa-

șiL Fata 
a fost a 
lele*  de
Sul lui 
parte și 
de cidobaL 
argint la C.E. de juniori.

Romeo VILARA

„Canodierw" Mont-eol este uno dintre c*U  aat faimoase echipe 
de hochei din America de Nord, da mo4 BulU decenii mereu 
printre fruntașele tuturor competițiilor da oore gură de peste Ocean. 
De altfel, formația montrealeză. ale cărei jocuri sint urmărite Ic 
„Forum" de zeci de mii de spectatori, este deținătoarea unui impor
tant record in hochei ui profesionist, fiind dștigâtoore de șase ori o 
„Cupei Stanley*,  care răsplătește echipa campioană a competiției Iul 
N.H.L. (National Hockey League),

Da Jo un timp Inso. „Canadienii*  dhi Montreat nu mai ore> 
teazâ Jocurile de calitote car, le-au odm atitea succese (camera 
de trofee a clubului este Impresionantă prin marea bogăție de 
cupe, plachete, medolil, diplome etc.) șl rtndurlle numeroșilor el 
suporteri au Început să se rărească. S-au căutat fel .de fel de 
soluții pentru ieșirea din cri ta prin core trece echipo : ou fost 
aduși Jucători noi (care au costal foarte mufțl dolarii), au fost 
schimbați tehnicienii care se ocupau de pregătirea hocheiștllor, ou 
fost luate șl orie măsuri organizatorice, fără insă co toote ocesteo 
să aducă revirimentul otlt de moft dorit Dar iată o ultimă - 
deocamdată 1 - măsură care, se speră, sa rezolva totul. In ofora 
antrenorilor obișmjlțl pentru pregătirea specifică a unor hochelștl o 
mai_ fost angajat umil, Georges Dronln. Acesta este Insă antrenor 
de... box (fost pugilist profesionist), șt a fost angajat, cu Inten- 

"eclaratâ. de a-l Învăța pe hochelștl să «..? bată, cu pumnii I 
Acum - se spune - „Montreat Canadieni*  poate vo redeveni ee-o 
fost. Chiar așa ? I...

Montreoi nu moi ore»

r. vil.
T

Ca de atitea ori pe 
teren. X i-a pasat min
gea lui Y, care a pătruns in 
careul advers, l-a depășit în 
viteză pe stoperul de mar
caj și a șutat puternic... dar 
mult in afara spațiului por- 
iți, spre necazul miilor de 
spectatori și, mai ales, spre 
disperarea antrenorului.

în imaginea noastră, iatâ-1 
pe Alexandar Ristic, antre
norul echipei vest-g.umane 
Eintracht Braunschweig, ma- 
nifestindu-și amărăcinuea la 
o ocazie (mare cit roata ca

rului !...) ratată însă copilă
rește.

Telefoto : AP-Agerpres

Campionatele naționale BELGIA: ANDERLECHT
între două sezoane

-. In 
tale, ti 
prea
derleeht... Formația 
xelles a produs 
marile surprize ale anului, fi
ind eliminată în turul al Hl-lea 
al „Cupei U.E.F.A.” de Real 
Madrid, care i-a administrat 
in partida retur, o infrirgere 
la un scor- (1—6) puțin obișnuit 
pentru un „11“ de talia lui

>amna trecută 
fericită pentru

coatinen- 
n-a fost 

An
din Bru- 

una dintre

Frankie Vercauteren (Ander- 
lecht), jucătorul belgian cu ce
le mai multe jocuri susținute 

în cupele europene

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •

• Internaționalul spaniol Fran
cisco Carrasco, in vîrstă de 26 
de ani (C.F. Barcelona), a sufe
rit un accident de circulație. în 
timp ce se îndrepta cu automobi
lul spre Zaragoza. Deși starea sa 
este critică medicii și-au expri
mat speranța în revenirea sa.

• Federația de fotbal a Belelei 
a pus la punct, în actualul sezon, 
un plan menit să ducă Ia îmbu
nătățirea arbitrajului. printre 
măsurile luate numărîndii-se un 
antrenament comun al ..cavaleri-

de 
în

de 
a 

fost cîștlgat de Catarina Lund
qvist care a dispus de Terry Hol
laday cu 6—3, 6—1 A Alt turneu 
feminin, cel de la Chicago, a re
venit Isabellei Demongeot în
vingătoare în fața lui Kristin 
Dreyer cu 1—6, 6—2, 6—4.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Stockholm a programat finala 
în care s-au întîlnit echipele Cu
bei și Suediei, victoria revenind 
primei formații cu scorul de 
3—0 (10, 9, 10).

DOMINA AUTORITAR
Ar.derlechL In schimb, pe plan 
intern, supremația formației 
„violeților*  este de necontes
tat și nu puțini sini cei care 
o văd. încă de pe acum, cu 
titlul de campioană, pe care 
nu l-a mai cucerit din 1981. 
Deși s-a aliniat la startul se
zonului 8485 fără unul dintre 
cei mai redutabili atacanți dm 
campionatul belgian. danezul 
Brylle, plecat in._ Olanda, for
ța echipei nu a avut nimic de 
suferit. Bloc omogen, cu multi 
jucători de valoare, caro de o 
bună bucată de vreme evolu
ează sub aceleași culori. Ander
lecht a dat dovadă de un 
tit ofensiv impresionant (53 de 
goluri). Chiar și princioala ur
măritoare, "aregem. a trebuit 
să se 
lider 
teste 
8—2 !

încline in fata actualului 
la un scor care ne scu- 
de orice alte comentarii: 
încerdnd să desprindem 

piesele de greutate 
lui pregătit de Paul Van HitnsL 
o fostă glorie 
gian a anilor 
tocmai facilă 
internaționali 
nu pot lipsi Munaron. Vercau
teren — căpitanul echipei, da
nezii M. Olsen și Arnesen. Van- 
denbergh și, bineînțeles. Scifo, 
„copilul teribil”—

Spre deosebire 
de această dată 
titlu angrenează, 
excepție (Bruges) 
puțin familiarizate cu o astfel 
de postură. Waregem. La Can- 
toise sau Liege fiind pînă mai 
ieri nume de... pluton. Dar în
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lor fluierului*  din primul eșalon, 
pregătire ce se desfășoară săptă- 
mînal șl ce cuprinde o ședință de 
pregătire fizică, efectuată 
conducerea unul specialist, 
cum șl un curs teoretic, tn 
se Insistă asupra aplicării 
forme a regulilor de joc.

13 teamu-

a fotbalului bel- 
60. alegerea nu-i 
intr-un lot cu 14 
..la zi*  ! Or.cum

de alți ani, 
lupta Dentru 
cu o singură 
formații mai

sub 
pre
care 
uni-

• Clubul 
Forest a 
antrenor 
ani) să-șl 
la „cîrma 
dori Insă

englez Nottingham 
cerut celebrului său 
Brian Clough (49 de 
prelungească prezer'a 
echipei*.  Clough ar 

să părăsească formația

pofida elanului și a generozi
tății, aceste ambițioase ferma- 
ții n-au fost în stare să dea 
o replică pe măsura celebrului 
lor rival. Surprind pozițiile mo
deste ale unor echine <je di
mensiuni europene ca Stan
dard, Lokeren sau Beveren, 
ceasta din 
„en titțe".
primelor două formații lucruri
le sint destul de limpezi, ele 
fiind nevoite, din motive dife
rite. să abordeze 
pionat cu loturi 
ce o privește pe 
ia este greu de 
plecarea golgeterului 
a diminuat intr-atit forța cam
pioanei !

Cea de a doua parte a cam
pionatului nu anunță o situa
ție prea liniștită nici 
cele două promovate (St. 
colas și Racing Jet), 
zona „nisipurilor

a- 
urmă campioana 
Dacă în privința

actualul cam- 
remaniate in 
cea de a tie- 
acceptat că 

Martens

pentru 
Ni- 

tiate in 
mișcătoare".

Mihai ClUCA
CLASAMENTUL TURULUI
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1. Anderlecht 17 13 4 0 58-15 30
2. Waregen 17 11 2 4 36-24 24
3. La Gantoise 17 10 3 4 41-21 23
4. F.C. Bruges 17 9 5 3 29-21 23
5. F.C. Liăge 17 8 6 2 32-17 22
6. Beveren 17 8 3 6 33-18 19
7. Anvers 17 5 8 4 19-22 18
8. Standard 17 6 4 7 23-21 16
9. Lokeren 17 6 4 7 26-33 16

10. Courtral 17 5 5 7 21-29 15
11. Seraing 17 5 5 7 19-27 15
12. Beerschot 17 5 4 8 26-33 14
13. Cercle Bruges 17 4 6 7 16-24 14
14. Malines 17 4 6 7 21-31 14
15. Llerse 17 4 4 9 15-30 12
16. St. Nicolas 17 3 5 9 19-33 11
17. Waterschel 17 2 7 8 7-21 11
18. Racing Jet 17 3 2 12 18-27 8

pe care a condus-o 10 ani și t-a 
propus ea succesor pe 
Clark, fosta extremă a 
acum antrenor 
J-a).

la Orient

Franck 
echipei,
(11 S3 a

Lazio 
etapă

• Partida 
din penultima 
campionatului italian, 
s-a disputat duminică __  _____
timpului nefavorabil din capitala 
Italiei, s-a desfășurat luni duoă- 
amiază. și a revenit formației mi
laneze cu 1—0, prin golul marcat 
de Virdis.

Milan 
turului 

nu
a 

care
din cauza
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