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Duminica, in cupele europene de handbal

~STEAUA, ȘTIINȚA BACĂU
Șl H.C. MINAUR BAIA MARE, 

PRIMUL ASALT PENTRU 
CALIFICAREA ÎN SEMIFINALE!

Echipele noastre de club se 
află în febra ultimelor pre
parative pentru meciurile tur 
din sferturile de finale al* 
cupelor europene. Se știe, din 
cele 6 formații românești par
ticipante la ediția 1984/1985 au 
mai rămas In cursă trei :

Vasile Stingă — jucătorul cel mat eficient al echipei Steaua și 
al ..naționalei" — încearcă să șuteze spre poarta adversă 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

Steaua (m) șl Știința Bacău (f) 
— in „Cupa campionilor eu
ropeni", H.C. Minaur Baia Ma
re (m) — in „Cupa I.H.F.".
Celelalte trei — Dinamo Bucu
rești (m) și Chimistul Hm. Vtl- 
cea (f), în „Cupa cupelor", șl 
Rulmentul Brașov (f), in „Cu
pa I.H.F.* — au fost eliminate 
în optimi.

Duminică este programată 
manșa tur a sferturilor de fi
nale Steaua evoluează in de
plasare, la Sabac, urmînd să 
întîlnească pe campioana Iu
goslaviei, Metaioplastiea. Me

LOTURILE ROMÂNIEI PENTRU CONCURSURILE 
OFICIALE DE BOB Șl SANIE ALE SEZONULUI

la vederea participării la oele 
mai importante concursuri ofi
ciale ale sezonului, F.R.B.S. a 
definitivat următoarele loturi : 
pentru Campionatele mondiale 
de bob (Cervinla, 19—27 ianua
rie): Dorin Degan (pilot), Gil- 
do Tudor, Adrian Ciobotaru, 
Gheorghe Peptea ; antrenori : 
Dragoș Pamvtescu și Done! 
Oristudor ; Campionatele euro-

Laureafii anului sportiv 1984

„in marile Întreceri internaționale aspir
LA CUCERIREA UNUI TITLU DE CAMPIOANĂ ABSOLUTĂ"...

- ne declam ECATERINA fZABO,
multipla campioana olimpica de gimnastica

— La mulți ani, Ecaterina 
Szabo, și cit mai multe succe
se și in anul 1985, pentru tine 
personal și pentru gimnastica 
feminină românească I

— Mulțumesc pentru urare și 
vă asigur ci eu și colegele 
mele vom lupta, ca și in acest 
an — cu multe ti importante 
obiective competiționale — »i 
obținem rezultate cit mai bu
ne, să facem sd crească con
tinuu prestigiul școlii româ
nești de gimnastică, urcat pe 
cele mai înalte culmi de marea 
noastră predecesoare Nadia 
Comăneci, al mișcării sportive 
din patria noastră socialistă.

— Cum ai petrecut Revelio
nul, Cati ? Cu ee gînduri ai 
intimpinat sosirea Noului An?

— Toate componentele lotutai 
reprezentativ am beneficiat de 
citeva zile de odihni, astfel 
că am folosit prilejul pentru 
a ne afla ta mijlocul familiilor 
noastre. Eu m-am deplasat, 
deci, la Zagon, ta județul Co- 
vasna, unde am și petrecut 
Revelionul eu părinții, eu sora 
și cu fratele meu și ne-ans 
bucurat eu toții de succesele 
anului trecut, făcind planuri 
pentru 1985... 

clul este programat la ora 18 
(ora României) și va fi con
dus de cuplul norvegian Sjong- 
Ludwigsen. Campionii Româ
niei au pregătit cu atenție di
ficila intîlnire cu handbaliștil 
iugoslavi. Ei au studiat pe 
video ultimele evoluții ale e

chipei din Sabac șl, de dte- 
va zile, s-au deplasat la Ti
mișoara pentru a completa pre
gătirile cu meciuri in com
pania valoroasei formații lo
cale, Politehnica. Antrenorii 
Radu Voina și Otto Telman 
dispun de toți jucătorii șl — 
firesc — doresc să-și asigura 
la Sabac (ca și in etapa an
terioară, la Minsk) posibilitatea 
obținerii succesului final.

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2—3) 

pene de bob-tineret (Innsbruck, 
20 ianuarie. 3 februarie) : Csa- 
ba Nagy, Radu Vaslle (piloți). 
Marin Colceriu, Cristian Cotea - 
nu ; antrenor : Ioc Dumin eci 
Campionatele mondiale de sa
nie (21, 27 ianuarie, Oberhof) : 
dubloul Ion Apostol — Lauren- 
țiu Bălănoiu, Li via Gheorghiță 
șl Gabriela Haja ; antrenor : 
Valentin Paiuc.

— Ești mulțu
mită cu ceea ce al 
realizat in 1984 in 
planul performan
ței sportive? Ți-ai 
îndeplinit obiec
tivele pe care ți 
le-ai propus ?

— Am toate mo
tivele să fiu mul
țumiți de bilanțul 
meu sportiv pe 
anul trecut și nici 
n-ar putea fi alt
fel de vreme ce, 
după cum bine se 
știe, la Jocurile 
Olimpice de la 
Las Angeles am 
cucerit patru me
dalii de aur, ast
fel că tot de atitea 
ori tricolorul ro
mânesc a urcat pe 
cel mai înalt ca
targ la Pauley Pa
vilion, ta aplauzele a zeci de 
mii de spectatori.

— Ai și vreo insatisfacție 
eu eare ai încheiat anul 1984? 
Al avut vreun obiectiv pe care, 
dintr-un motiv sau altul, nu 
1-al realizat?

— Firește că am. Sint supă-
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In sala Floreasca,

de azi plnâ duminică

FLORETIȘTII Șl SABRERII
DESCHID SEZONUL 

COMPETIȚIONAL
Noul sezon competitions! in

tern de scrimă debutează as
tăzi, in Capitală, gazdă fiind, 
prin tradiție, sala Floreasca.

Pe planșe se vor afla, pină 
la sfîrșitul acestei săptămlnl, 
floretiștii și sabrerii. Astfel, 
azi vor Intra in concurs flore
tiștii, pentru a-și disputa, tn 
cadrul primei faze a campio
natului național individual, 
cele 24 de locuri care vor asi
gura calificarea pentru finala 
ce va desemna, ulterior, lau- 
reații actualei ediții. Vineri se 
va disputa proba individuală a 
sabrerilor.

Ultimele două zile, rfmbătă și 
duminică, sint destinate Între
cerilor pe echipe, urmînd a se 
desfășura etapa I a Diviziilor 
naționale „A" și „B“, 1a flo
retă masculin și sabie.

In Parcul Tineretului din Capitala

PÎRTII PLINE, LA SCHI
Carnet de

Slmbită ți duminici, școlarii 
bucurefteni aflați In vacanța 
de iarnă vin la întrecerile or
ganizate — sub genericul 
„Daciadei* — in Parcul Tine
retului. Vin cu schiuri ți sănii, 
cu dascălii Ier de sport, spre 
a se alinia la startul diferitelor 
concursuri programate nan-stop.

Cea mai atrăgătoare întrecere 
rimtne proba de sanie 2+1, 
mereu cu multe echipaje pe 
toate derdeluțurile. Ce prevede 
regulamentul acestei nemai
pomenit de atrăgătoare între
cere de săniuș 1 La o cerce
tare atentă, nu precede nimic! 
Are si prevadă, poate, la con
cursurile următoare. Deocam- 

rată pe mine că nu am reușit 
td cuceresc titlul de campioa
nă olimpică absolută, de care 
am fost foarte aproape și pe

Constantin MACOVE1

(Continuare In pag. 2-3)
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Aseară, In campionatul de hochei

UN DERBY VIU DISPUTAT:
S. C. MIERCUREA CHJC - DINAMO 5-4

MIERCLREA CIUC, 9 (prin 
telefon). Campionatul național 
de hochei, prima grupă valori
că. continuă in localitate in 
mijlocul aceluiași interes mani
festat Încă de la începerea 
competiției. Cea de a treia run
dă a programat, miercuri, par
tida derby S. C. MIERCUREA 
CIUC — DINAMO BUCUREȘTI 
la cane a afaistat o sală arhipli
nă, med Încheiat cu scorul de 
5—4 (0—1, 2—2, 3—1).

Dar să începem cu... începu
tul, adică cu meciul disputat In 
cursul dimineții, intre STEAUA 
BUCUREȘTI și DUNĂREA GA
LAȚI. Bucureștenil au cîștigat 
cu 10—2 (4—0, 4—1, 2—1), prin 
punctele înscrise de Nistor 2, 
Hălăueă 2, Gliga 2, Gerczuly, 
Chiriță, Huțanu, Sofron (Steaua), 
Moldovan șl Bineață (Dunărea), 
ultimul prin șut de penalitate, 
in mln. 59. tn ciuda scorului 
sever, partida a plăcut, in pri
mul rînd pentru că gălățenii au 
făcut tot ceea ce era posibil 
pentru a stăvili avtntul atacu-

vacanță
dată profesorul Gheorghe Du
mitru, care s inițiat întrecerea 
amintită, nu are timp de re
gulamente. El, președintele 
C.E.F.S. — Sectorul 4, umbli
— de la un derdeluș la altul
— înfășurat cu cite două fu
lare ta jurul gulerului de la 
palton, desfășurarea probei de 
sanie 2+1 cerind alergătură, 
organizare perfectă și imagi
nație. Se înscriu, spre exem
plu, 50 de echipaje la concur
sul de sanie doui persoane. 
Dascălul de sport Victor Geor
gescu de la Școala generală 
nr. 93 stabilește starturile, 
fluieri puternic plecarea, pro- 
moroaca de pe mustața-i enor
mi zboară cit colo, zboară și 
prima Unie de săniuțe, între
cerea ia sfîrșit, dar vine pre
ședintele comisiei de organi-

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag. 2—3)

„ȘOIMII" SIBIENI 
POT (și trebuie) SĂ ZBOARE

MAI SUS!
Reușiteie sportivilor 

sibieni din ultima perioa
dă de timp sint, fără în
doială, și rezultatul unei 
mai bune așezări pe toate planurile a întregii activități de masă
și de performanță, unei mai judicioase structurări a asociațiilor 
și cluburilor, astfel incit acestea să permită accesul spre marea 
performanță unui număr cit mai mare de tinere talente. Intre 
unitățile care au ca principală sarcină lansarea în circuit a 
elementelor de perspectivă se numără și C.S.Ș. Șoimii Sibiu, 
dub care constituie o verigă importantă in „lanțul" performan
tei din această zonă. Existența secțiilor de atletism, Judo, rugby, 
schi alpin și fond, fotbal și tenis de cîmp, cu corespondențe la 
secțiile de seniori ale altor cluburi locale, conferă „șoimilor"
sibieni o poziție de prim-plan, 
iar antrenorilor obligații sporite, 

în aceste zile, secțiile care 
merg cu „motoarele" In plin, 
sînt, evident, cele de schi alpin 
și fond. Este și normal, pentru 
că ne aflăm intr-o zonă tn 
care sporturile de iarnă nu pot 
Hpsi din nomenclatorul uniui 
club, iar munca ce se desfășoa
ră la CJ5.Ș. confirmă interesul 
major pentru dezvoltarea sec
ției. Dovadă că antrenorii Mi
hai Ungureanu șl LIviu Bis- 

J

rilor dezlănțuite ale campioni
lor. Dar. tn cele din urmă, di
ferența de clasă șl-a spus cuvin- 
tul, superioritatea Stelei a de
venit din ce în ce mai evidentă, 
așa cum se vede și din diferen
ța finală a scorului cu care s-a 
încheiat partida. S-au achitat 
foarte bine de sarcina pe care 
au avut-o E. Both (centru), M. 
Dinu și ȘL Enciu la cele două 
linii.

în cel de al doilea joc, PRO
GRESUL MIERCUREA CIUC 
și-a luat revanșa în fața for
mației VIITORUL GHEOR- 
GHENI, care cîștigase in pri
mele două tururi ale întrecerii. 
De data aceasta, jucătorii din 
Miercurea Ciuc au învins cu 
8—2 (3—0. 2—0, 3—2). Cele 10 
goluri ale partidei au fost în
scrise de Lămpi 3, Szentes 2, 
Ferencz, Salomon, Pețer (Pro

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag 2—3!

SI SĂNIUS
J a

Un nou start in concursul de 
schi organizat — sub genericul 
„Daciadei* — pe minipirtiUe 

din Parcul Tineretului
Foto : Aurel D. NEAGU

chin au refăcut selecția, au 
umbbt prin comunele montane 
pent™ depistarea de noi ele
ment», iar apariția în prim- 
plan a schiorilor Mihaela Fe- 
ra, Adriana Macrea. Alina Na- 
tanail. Ștefana Falada, Doris 
Bonfert (alpine), Alina Tuțulan

Emanuel FANTANEANU

(Continuare ta pag. 2—3)



Divizia „A“ ide handbal feminin Campionatele naționale de șah Alllltl IA CHtORGHf ÎN FINAL

ȘTIINȚA BACAU - TEXTILA ZALAU 37-21 (15-5)
bacău, 

Înainte cu . 
rea tur din cadrul sferturilor de 
finală ale C C.E. cu puternica 
echipă Radnicki Belgrad, Ști
ința Bacău a primit replica 
textilistelor din Zalău, contînd

9 (prin telefon), 
patru zile de Lntilni-

pentru prima etapă din returul 
Diviziei .A" de handbal femi
nin. încă din mln. 2, studentele 
preiau conducerea d, cu o dis
ciplină tactică bine 
joc, se detașează, 
victorie pe deplin 
Antrenorii Eugen

CUPELE EUROPENE

LA HANDBAL
(Urmare din pap. 1)

Știința Bacău traversează, 
chiar acum înaintea meciului 
eu campioana Iugoslaviei, Rad
nicki Belgrad, programat du
minică — de la ora 10 — in 
Sala sporturilor din Bacău (ar
bitri : " ~
R-D.
grea. După infringer ea de la 
Iași (in partida cu
a urmat o victorie fără panaș 
pe teren propriu (In medul eu 
Rulmentul Brașov) și, eu toate 
că a Încheiat turul Diviziei «A* 
pe primul loc, nemulțumirile 
suporterilor au atins punctul 
culminant. Antrenorul Eugen 
Bartha, artizanul ascensiunii e- 
chipei băcăuane pe prima 
treaptă a campionatului ta ul
timii ani, crede insă fără re
zerve ta capacitatea jucătoa
relor sale de a-d regăsi ca
dența in partida tur a atatu- 
rilor de finală din .Cupa cam
pionilor europeni*. Socotim eă 
in aceste clipe dificile, echipa 
care a adus Bacăului atliea sa
tisfacții are nevoie — mai 
mult ca niciodată — de căldu
ra suporterilor săi. de ajutorul 
lor moral.

Tn fine. H.C. Minauz Baia 
Mare susține duminică, ta sala 
«Dacia* din capitala Maramu
reșului, ineepind de la ora 17 
(arbitri : Mosnicka a Horvath, 
din Iugoslavia), medul tur din 
sferturile de finală ale .Cupei 
I.H.F* cu formația cehoslova
că Lokomotiv Trnava. Sporti
vii pregătiți de antrenorii Las- 
eăr Pană și Petre Avramesca 
an beneficiat — înaintea aces
tui important med — de dte- 
va partide internaționale, aflln- 
du-se la startul turneului de 
Anul Nou de la Berlin (R.D. 
Germană) și, apoi, panici pind 
la un turneu in R.F. Germania. 
Medul de duminică va pune 
probleme serioase băimăreni- 
lor, formația cehoslovacă do- 
vedindu-și valoarea actuală ta 
«optimile* competiției conti
nentale .Cupa I.H.F.*, dnd a 
eliminat una dintre favoritele 
Întrecerii din acest an. pe S.C. 
Leipzig (R.D. Germană). Spe
răm. insă, că liderul campio
natului Diviziei «A*. H.C. Ml- 
naur Baia Mare, va ști să-și 
fructifice șansa fn partida de 
acasă că va putea contracara 
prin tehnică și tactică jocul 
aspru, de mare angajament fi
zic, al partenerilor de dumi
nică.

Disputîndu-și meciurile aca
să sau in deplasare, echipele 
noastre de club au datoria să 
lupte cu ambiție, cu ardoare, 
să-și pună In valoare Întreaga 
capacitate tehnică, tactică și fi
zică pentru a-și asigura duml- 
mlnică premisele certe ale ca
lificării In semifinalele cupe
lor europene, competiții care 
și-au căpătat un înalt presti
giu in lumea sportului.

aplicată In 
obținind o 

meritată. 
Bartha și 

Eugen Cuca au folosit Întregul 
lot de jucătoare, dîndu-Ie 
bilitatea de a se verifica 
tru jocul de duminică,

Golurile meciului au 
înscrise de Moszi lt, Oacă S, 
Lunca C, Ciubotaru 4, Danilov 
3, Cervenciuc 3, Hrișcă 2 pentru 
Știința, respectiv Morar 7, Bu
hai 6, Mihalyfalvi 4, Petrar 2, 
Chiroși și Niean cite 1. 
MANDLER, eoresp.).

posi- 
pen-

fost

a-

Pritzkow ți Ramp. din 
Germană), o perioadă PRIMELE REZULTATE

TEROM). CIVC, * (prin te-
mlcil patinatori.

SURPRIZE In finala feminină
La Băile Herculane au conti

nuat Întrecerile din cadrul 
turneului final al campionatu
lui național feminin de șah. 
încep să apară surprizele, in 
runda a 2-a, un? din favorite
le finalei, marea maestră Eli- 
sabeta Polihroniade, fiind în
vinsă (cu albele) de tlnăra 
maestră internațională Viorica 
Ionescu. In alte tntîlniri ale 
rundei, Dana Nuțu a invins-o 
pe Otilia Ganț, iar Marina 
Pogorevîei pe Smaranda Boi- 
eu. Remize s-au încheiat par
tidele Mădălins Stroe — Iudii 
Chiricuță, Gertrude Baumslark 
—Gabriela Olteanu, Mariana Io- 
nlță—Cristina Bădulescu și Ga
briela Olărașu — Lidia Jicman. 
în partida întreruptă din pri
ma rundă. Mariana Ioniță a 
dștigat la Iudit Chiricuță.

In clasament, după două 
runde, lidere sint Dana Nuțu 
și Marina Pogorevici, fiecare 
cu cite 2 p, urmate de Mariana 
Ioniță și Gabriela Olărașu, cu 
cite 1,5 p.

★

După patru runde în campio
natul naționajtpiaseulin de șah 
ce se desfășoară în aceste zile 
la Clubul întreprinderii 23 Au
gust din Capitală, în clasament 
conduce Constantin Ionescu — 
3 p, urmat de Ghițescu. Foișor, 
Grunberg și Pavlov cite 2,5 p. 
In runda a 4-a Ionescu a cîști- 
gat cu piesele negre la Joița, 
Ghițescu l-a invins pe Mărășes- 
cu, în timp ce partidele Foi
șor — Oltean, Grunberg — Ra
dovici și Hegheduș — Pavlov 
s-au Încheiat remiză.

DIN „CUPA ROMÂNIEI"I 1 LA PATINAJ VITEZA

Rezultate meritorii și-a trecut 
in palmares tinăra noastră ju
cătoare de tenis Aurelia Gheor- 
ghe (16 ani), participantă la 
turneul internațional 
Salgotarjan, în Ungaria, 
oara româncă a obținut 
carea în finală, după ce
mifinale cîștigase în fața re
putatei jucătoare maghiare Eva

de la 
Juni- 

califi- 
In se-

Rozs. 
nala, 
a ce 
Varș< 
Gheo 
ne c 
kova, 
toria, 
re lui

UN ELEV DIN SATUL
FINALISTII „COȘUL

• Turneele Diviziei școlar

baschet ^Clasamentele Divi

aproape două ore a primului start! 
In pofida faptului că gheața 

n-a mai putut fi refăcută, după 
zăpada căzută în cursul nopții, 
pista avînd astfel un coeficient 
redus de alunecare, majoritatea 
partid pan țllor la proba de 500 m 
au obținut rezultate promițătoare, 
fruntașii categoriilor de partici
pare reușind chiar rezultate re
marcabile pentru 
de sezon.

acest început

500 m, seniori 
(Petrolul Plo-

Iată rezultatele :
(f) — L L. Contau
Iești) 47,7, î. G. Sencovicl (C.S.M. 
CluJ-Napoca) «,5, 3. G. Voinea 
(C.S. Tractorul Brașov) 49,3 ; (b) 
— 1. D. Jenei (IMASA St. Gheor- 
gbe) 44J, S. I. Mlkloș (S.C.M.

Ciuc) 
Cluc) 
Timiș 
47,4, 3. L Bogozi 
48,8, 3. C. Bologa 
494 ; (b) — 1. E. 
Tg. Mureș) 41,4,
(C.S.Ș. Triumf Buc.) 42,4, 
Madarasz (Mureșul Tg. Mureș) 
42,4 ; juniori II (f) — 1—2. I. Cle- 
țeșteanu (Pionierul Constanța) și 
C. Hordobețiu (C.S.S. Sibiu) 48,0, 
3. M. Dascălu (C.S. Tr. Bv.) 49,1 ; 
(b) — L C. Popa (C.S.Ș. Triumf 
Buc.) 454. 2. E. Popa (Petrolul 
Ploiești) 48,4, 3. Z. Lacko (Mure
șul Tg. Mureș) 48,4.

41,7 3. I.
42,1 ; juniori 

(Viitorul
Tbrbk (S.C.M. 
I (t) — L M.
Cluj-Napoca) 

(S.C.M. Clue) 
(C.S.S. Sibiu) 

Cseh (Mureșul 
i. O. Crlstea 

3. C.

Troian IOANIȚESCU

PIRTII PLINE, LA SCHI SI SĂNIUS
J .J

• 25 de comisii județene șl cea 
a municipiului București au a- 
nunțat F.R. Baschet Analiștii 
..Coșului de aur*. Printre aceș
tia se află șl un reprezentant al 
mediului sătesc : Cătălin Lungu, 
elev In clasa a »-a a Școlii ge
nerale Vaduri (comuna Vllșoara, 
județul Neamț). Felicitări Iul Că
tălin, dar șl profesorului de edu
cație fizică al școlii, Vlrgll Zaha- 
ria, care lșl Îndeplinește cu pa
siune menirea. Amintim că fina
lele vor avea loc 
șl 3 februarie, in

In zilele de S 
Capitală.
pînă miercuri

3. C.S 
sibiu 
11 P.
7. C.S 
Deva 
C.S.Ș. 
torul 
Vîlcea 
P 5. 
c.s.ș. 
reștl 
S p ; 
Bucurr 
19 P, 
C.S.Ș. 
Botoșa 
10 p, 1 
Bucure

zare s cosrisrsxlul, prof. 
Gheorghe Dumitru ri cere re
petarea' cursei.

Vine eu aițt SC de eopu a- 
flcfi așa, la joacă, te Parcul 
Tineretului, după staturi p 
mărimea căciulilor, preșcolari. 
Cursa se repetă in rnunl ci 
fiecare echipaj ia bl sanie cite 
o fetiță ori as băiețel. Mai se 
repetă o dală pe motiv ei noii 
veniți, .plușii', a-au fost te- 
călziți pentru concurs, apoi ta
că o dată pe considerentul ei 
echipajele nu au avut timp 
suficient pentru omogenizare, 
după care urmează manșa lu
th, asanșa s doua, arbitru bat 
din picioare, echipierii bat din 
palme, pe derdeluș e mare ve
selie !

Imștarțial, cronicarul tnire- 
eerilor sportive școlare o~pa- 
nizate te vacanța de israă ba
te și din atitei și din șncioare. 
La cererea micilor participastți 
se o-gamzează o manșă. Cla
samentul e din nou viscoUi de 
cifre, . ____
Cornel Steriade, Ionuț Apos- 
tol + Gabriela Ionescu (toți, 
chiar din blocul 
peste drum de Parcul Tinere
tului), ciștigi șt echipajul șco
lii generale nr. 115. venit tocmai 
de pe Calea 13 Septembrie, dui 
Sectorul 5, .plusuf nimeria- 
du-se a fi tot din acea parte 
a Bucur ești ului, de la grădi
nița ^Metrou* — ciștigă toată 
lumea I

Cei de la C.E.FJ. — Sector 
4 eu un stoc de premii ți di
plome demn de tnvidiat. To
tuși, le dau cu zgircenie, die

pini U

d< vizări, do

0 GENERAȚIE TINARA DE EXCEPȚIE
HIPISM

Efectivul de cai trăpași exis
tent pe hipodrom posedă exem
plare de mare valoare, ca Per- 
jar (rec. 120,0/km), Hernduț, 
actualul campion, cane are pre- 
(fitecție pentru alergările de 
fond (de altfel a șl dștigat Cri
teriul de Fond, noul său antre
nor pnezentându-i Intr-o formă 
de zile mari). Trifoi șl Ma
nne, ambii reușind valori ex
celente (1:23,9 și 1:24,0/km). De 
la aceștia doi din urmă aștep
tăm in acest an nod perfor
manțe pe măsura posibilități
lor, în special de la Trifoi, a 
cărui origine selectă (Tu.tana) 
II obligi De asemenea, trebuie 
să-1 amintim pe Intim, ciștigă- 
tortri Derbyulud 1984. cel care 
a reușit la Moscova performan
ta die 1:21.6/km șl pe care 11 
așteptăm la întrecere cu cei 
de mai sus.

Generația de 4 an* ni se pare 
mal puțin valoroasă, deoarece 
Boc, campionul generației, a 
avut un final mai slab, la fel 
ea și Tlncuța, singurul care a 
reușit un real progres, fiind 
Comișon, trăpaș eu o confor
mație excelentă și de la care 
așteptăm confirmarea.

in schimb, generația tinără ni 
se pare * li o generație de 
excepție, latrucR are In com
ponența ed elemente ca Meletin 
{rec. 1:30,5/km), cu mari resur
se, micuțul armăsar amintin- 
du-ne de excepționalul Avion, 
ca Știi și acțiune, Viena, cu un 
trap ce impresionează. Olan
deza, o reușită fiică a Or'ettei, 
Coran, cu o conformație 
stil de campion. Soarta, 
asemenea, un produs de pers
pectivă, 
un trap 
această 
alipirile 
turfului

In 
de

șl Viclean, un minz cu 
frumos. Considerăm că 
generație posedă toate 
pentru a face cinste 
românesc.

A. MOSCU

La atrăgătoarele 
Cațmală. pxdaru 
fiecare zl

întreceri de same din Parcul Tneretului din 
afiațl In vacanța de iarnă participă mai In 

Foto : Aurel D. NEAGU
derdeluș, dor tenis de masă. volei, handbal 

ți baschet organizate In licee, 
patinoarul de pe Șoseaua Ol
teniței, cluburile de vacantă 
din scoli etc. Zăpadă bogată, 
activitate bogată !

• De duminică 
se vor disputa primele turnee ale 
Diviziei școlare și de juniori, In 
orașele Tg. Jiu, Deva, București, 
Piatra ...................... — -
gheni, 
București (fetele). Partidele 
Capitală vor fi găzduite de sala 
Construcția, zilnic “ ‘ 
8,30 și 20. înaintea 
nee, clasamentele 
astfel : MASCULIN 
C.S.Ș. Mediaș 14 p, 
biu
1210 p, 5. C.S.Ș. TIrgoviște 9 p, 6. 
C.S.Ș. Tg. Jiu 9_P._7* C.S.Ș. Bra- 
șovia
9 p ; 
torul
14 p, 
iiuri 13 p, 3. 
Timișoara 12 p, 4. C.S.Ș.
11 p, 5 C.S.Ș. Deva 10 p, 8.
C.S.Ș. Satu Mare 9 p, 7. Lie. „Pe
tru Maior- Gherla 8 p, 8. C.S.Ș. 
1 Oradea 7 p : seria a IlI-a : 1. 
C.S.Ș. 4 I.C.E.D. București 14 p, 
2. C.S.Ș. Craiova 12 p, 3. C.S.Ș. 
Steaua București 12 p. 4. C.S.Ș. 
. ............... p, 5. C.S.Ș. 1 București

Lie. matematică-fizică 
9 p, 7. Carpați Bucu- 
8. Automatica Alexan- 
seria a IV-a : 1. C.S.Ș.

______ _ 13 p, 2. Dinamo 
București 13 p, 3. Rapid Bucu
rești 11 p. 4. C.S.Ș. Piatra Neamț
10 p. 5. C.S.Ș. Bacău 10 p, 6. 
C.S.Ș. 2 București 9 p, 7. C.S.Ș. 
Botoșani 9 p, 
Politehnica 
seria 1:1. 
versltatea CluJ-Napoca 
C.S.Ș. Brașovia
Mediaș 11 p, 4.
19 P.
C.S.S.
Dej 9
ria a
ghe 12 p, 2. C.S.Ș. 2 Oradea 12 p,

Neamț (băieții), Gheor- 
Satu Mare, Tulcea șl 

din

12 p, 3. 
P, 4.

între orele 
acestor tur- 

se prezintă 
seria I : 1.

2. C.S.Ș. Si- 
C.S.Ș. Pitești 

C.S.Ș. 2 Oradea

9 p, 8. C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
seria a II-a ; 1. C.S.Ș. Vil- 
Universitatea CluJ-Napoca 

2. C.S.Ș. Lie. „Bolyai- Tg. 
C.S.Ș. Comerțul 

Arad
5. C.S.Ș. Deva 10 p.

P1olești 11 
10 P, 8. Constanța 
reștl 9 p, 
dria 7 p ;
1 Constanța

8. C.S.Ș. Unirea 
Iași 9 p ’ FEMININ 
C.S.Ș. Viitorul Unl-

* " 14 p, 2.
13 p, 3. C.S.Ș. 

C.S.Ș. 1 Oradea
5. C.s.ș. Cîmpina 10 p, 8. 
Gheorgheni 9 p, 7. C.S.Ș. 

p. «. C.s.ș. Arad 8 p ; se
n-a : 1. C.S.Ș. Sf. Gheor-

ASPIR LA CUCERIREA UNUI TITLU DE CAMPIOANA ABSOLUTA
(Urmare din pag. 1)

care, fără falsă modestie, ate
rizam si-l dobindese, așa după 
cum sa arătat finalele pa s- 
parate ale Jocurilor Olimpice 
de la Los Angeles. Am scăpat 
de a șa -zisul complex la bimi, 
probi in care m-am mobilizat 
la maximum ți te care am a- 
vut evoluții bune, dar am ratat 
copilărește la paralele, astfel 
ei apoi a fost foarte greu si 
-ecuperez...

— în sport sint și victorii, și 
nereușite.' Tu trebuie să fii 
oricum mulțumită că satisfac
țiile au fost mult mal nume
roase decit insuccesele. Cum 
abordezi anul eompetițional 
1985, care sint cele mai grele 
examene pentru care te pregă
tești cel mai serios ?

— In gimnastică nu există 
examene ușoare ri grele. Toa
te concursurile sint, fără exa
gerare, la fel de importante. 
Ce se poate spune despre 1985, 
în care sint programate Cam
pionatele europene de la Hel
sinki, Jocurile Mondiale Uni
versitare din Japonia ți Cam- 

mondiale de la 
se vede, 

cu tntre-

pionatele
Montreal? După cum 
1985 este un an greu, 
ceri de virf. Mi-ar plăcea, da
că va fi posibil, si concurez in 
toate cele trei mari competiții, 
pentru a îmbogăți zestrea de 
medalii a gimnasticii feminine 
românești. Eu ți colegele mele 
avem datoria de a concura la 
înalte cote valorice, pentru a 
răspunde astfel grijii părintești 
pe care ne-o poartă conducerea

de partid 
tovarășul 
secretarul 
lui, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții noastre 
politice și sociale, savant de 
renume mondial.

— Crezi, că, de data aceasta, 
poți ataca cu succes și un titlu 
la individual compus ? Pregă
tești lucruri noi 7

— Firi îndoială ci da. Mi 
pregătesc cu asiduitate ți cred 
rd in acest an pot ataca cu 
succes și un titlu la 
compus. El ar putea fi obținut 
In oricare din cele 
întreceri ale anului. Știu ei 
va trebui să înving adversare 
foarte puternice. Intre care 
sovieticele Olga Mostepanova 
și Irina Baraksanova sau Maxi 

■ Gnauck. din echipa R.D. Ger
mane, dar acum am mai multă 
experiență eompetițională, sint 
călită in 
ceri, am 
pregătire, 
căruia nu 
mie rabat, astfel ei am drep
tul sd doresc și să mă pregătesc 
pentru o victorie importantă 
In acest an eompetițional.

— Cu ce începe 1985 pentru 
tine și pentru celelalte compo
nente ale lotului reprezentativ, 
sub aspectul pregătirii ?

— Vom folosi perioada

ți de stat, personal 
Nicolae Ceaușei cu, 
general el partidu-

individual

tre! mori

focul marilor intre- 
un bun program de 

de la îndeplinirea 
voi face nici cel mai

de 
vacanță școlară pentru o de
plasare la Baia Mare, unde 
accentul va fi pus pe pregăti
rea fizică, dar nu vor fi negli
jate nici antrenamentele de

• CL 
Uneiet 
tur : 1 
șov M 
reștl li 
P, 
9.

4. <
Com

11. Jiul 
Electric
1. Mob
2. C.S.
3. Unlv 
Cluj-Nî 
Sf. Gh 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 1 
C.S.Ș. < 
Focșani 
tul stuc 
P.T.T. 
Iul C.S. 
itructoi

„?0
(i

sală. Noile exerciții impuse, ca 
ri îmbunătățirea programului 
de exerciții liber alese ne cer 
un efort considerabil ri toate 
sintem hotărâte si fim la biil- 
țime. Am mare încredere In 
colegele cu care am concurat 
împreună anul trecut — Lavi- 
nia Agache, Cristina Grigoraș, 
Simona Păucă, Laura Cutina, 
Mihaela Stănuleț, Mirela Bar- 
bilată — ca ți in noile venite 
In lot, dintre care mari pers
pective se întrevăd, mai ales 
pentru Camelia Voinea, Daniela 
Silivaș ri Aurelia Dobre. Pro
mitem tuturor celor
bere gimnastica ri ne urmăresc 
activitatea că tx>m
toate forțele noastre pentru noi 
succese ți victorii de prestigiu.

care in

lupta cu

(fond), 
republic 
niori, 6 
tivi^ti

afirma,; 
conduce 
poate n 
Condiții 
tails di: 
zăpada 
mente 
tezisă ș 
luni. R 
cum vo 
sosirea 
sitrieni.

Dacă 
află in 
— fără 
oferă și 
țle. Un 
tare es< 
mație i 
tența a 
(cu un 
profilat 
și preț 
și pasiu 
Ioan Lu 
Marines; 
In obțin 
mițărtooa 
sportivi

ADMINISTRAȚIA Df STAT LOTO PROMO
• ASTĂZI — ULTIMA ZI pen

tru procurarea biletelor la pri
ma tragere obișnuită LOTO din 
acest an, ce va avea loc miine, 
vineri 11 ianuarie, în sala Clu
bului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Staicovici nr. 
42, cu începere de la ora 17,15.

primii n 
început

• Vă mai informăm că se a- 
flă in vînzare bilete și pentru 
tragerea LOTO 2, de asemenea 
prima in acest an, ce se va 
desfășura la sfințitul săptâminli.

Folosiți prilejul ce vi-1 oferă 
aceste trageri și nu scăpați oca
zia de a vă număra printre

• Info 
participa 
tragerea 
EXPRES 
ianuarie 
lor masl 
determin 
ți ca urm 
iertării s 
In timp 
relor eiș 
tă pentn 
la ora 1 
str Doai



TARJAN
8—3. Fi

rn repetare 
recent )a 

pe Aurelia 
i tenisma- 
ina Marsi- 
! greu vie
ții de ma-

I
I
I
I

INTRE
R"
i/or/ la
tineret

I p, 4. C.S.Ș. I Tg. Mureș 
lOradea 10 p, 
I p, 8. C.S.Ș. 
k IlI-a : 1.
I p, 2. Trac- 
I C.S.Ș. Rm. 
L Craiova 10 
fete 10 p, 8. 
voința Bucu- 
la București 
11. Progresul 
S.Ș. Focșani 
ău 12 p, 4.

p, 5. C.S.Ș. 
S.Ș. Ploiești 

8 p, 8. Rapid

liziei „B“ de 
le primului 
I C.S.U. Bra- 
Itica Bucu- 
iBucurești 18 
lovlște 18 p, 
Imlșoara 18 p, 
b, 7. Carpațl 
l^BLotehnica

Rm.
I brașov 14 p, 
hani 14 p, 12. 
|; FEMININ : 
u Mare 20 p, 
Ploiești 20 p. 
J.S.Ș. Viitorul 
Voința C.S.Ș.

5. Robotuf
L 8. Unirea 

p, 7. Textila
l p, I. C.S.Ș. 
tehnica Spor- 
heștl 16 p, 10.
p, 11. Meta- 

i p, 12. Con- 
alați 13 p.

MUNCA ANTRENORILOR
Șl REPERELE El INTERNAJIONALE

Ieri, s-a încheiat Cursul de

I perfecționare a antrenorilor. 
Ultima ședință a fost consa
crată dezbaterii orientărilor 

Inoi in fotbalul international, 
așa cum au rezultat din tur
neul final al Campionatului 
european. Referatul a fost I prezentat de directorul tehnic
Mircea Lucescu și a avut ca 
bază un studiu apărut sub I semnătura sa în revista France
Football, la solicitarea aces
teia.

(Referatul a cuprins o gamă 
largă de probleme legate de 
toate aspectele jocului.
Au fost făcute referiri la mo- 

Idificările de esență intervenite 
în joc. Acestea au fost pre
zentate — pentru o mai bună I percepere — în comparație cu 
cele constatate la turneul euro
pean din 1980 (Italia), la care 

Iau participat opt antrenori ro
mâni în calitate de observatori.

Referatul a menționat uni
versalizarea tot mai accentuată 

Ia jucătorilor, capacitatea lor 
de adaptare la jocul In cele 
trei zone convenționale ale te- I renului, s-a vorbit, de asemenea, 
despre întărirea continuă a po
tențialului în zona de mijloc a I terenului, unde s-au constatat 
chiar concentrarea a cinci mij
locași (cazul Franței, al Portu
galiei), vîrful de atac rămas In 

Ifată avînd misiunea explora
torului de situații și a căută
torului de breșe. în cadrul I aceleiași idei s-a făcut obser
vația că noul tip de mijlocaș 
are obligații sporite, el fiind 

Iși jucătorul care pătrunde — 
finalmente — sub protecția ce
lorlalți, constituit! în brigadă 
mobilă pentru abaterea atcn- 

Iției. Totodată, s-a vorbit des
pre dispariția practică a sis
temului, dată fiind suplețea I deosebită a echipelor de va
loare din fotbalul european. în- 

Itre altele, s-au făcut referiri 
la dispariția extremei de tip 
clasic care așteaptă lansarea și I înlocuirea ei prin jucătorul 
care „țîșnește* din „grămada* 
mijlocașilor, Îndeplinind șl ro

IBIENI POT (și trebuie) SĂ ZBOARE MAI SUS!
■ pap. 1)

■ Întrecerilor 
I copii și ju- 
Itiiare a ac-
■ Șenile aces-
I

poate 
[fceunoștea și 
■lui, că „se
■ mai bine*. 
Ierite de pir- 
I precu m și 
L sint argu- 
Ictivitate im
ite in aceste 
B. să vedem 
Imetrați* la... 
fczon schiorii

I de iarnă se 
Llitate, altele 
fura sobei — 
Ite de discu- 
Lcțiile priori- 
Ltletism, afîr- 
6 și de exiș
ti și 15 grupe 
186 de elevi) 
rări, sărituri 
că. Eforturile 
tehnicieni — 
Maier, Vasile 

k materializat 
rezultate pro
movarea unor 
L dintre carne 
paradată, Mi-
Nleolae Pro- 

flonall de ju- 
ne®pect±v, a- 

frspectlvă bn-

nă, activitatea este susținută — 
ne spune directorul clubului, 
prof. Ovidiu Bucur —, dar™*. 
Din păcate, la această secție 
există și un „dar* care În
seamnă, In ceea ce-4 privește 
pe unii profesori, lipsă de in
teres, de pasiune. Iar sancțiu
nile au rămas fără efect ! Este 
cazul. In special, al antrenoru
lui Vasile Popa, Insă „și cei
lalți profesori, cu excepția ce
lor trei menționați, se complac 
în mediocritate*, ceea ce, desi
gur, iși pune amprenta nu nu
mai asupra rezultatelor la ni
velul clubului, ci „scurtcircui
tează* Întregul ansamblu, do
vadă că situația atletismului 
sibian este departe de a fi ln- 
fkxritoane. Prin urmare, se cer 
măsuri hotărî te și eficiente 
pentru a depăși actuala con
diție.

Să mai adăugăm secțiile de 
rugby (cu tradiție : cu o echi
pă în formare ; cu un eșalon 
superior capabil să absoarbă tot 
ce-i bun clnd va fi bun ; cu 
doi antrenori harnici : Emil 
Sirbn și loan Stanriu) ; fotbal 
(nominalizată Intre primele M

INfOPMEAZA
dori ai acestui

I această cale 
p au jucat la 
nară PRONO- 
Lui AN din B 
(atorltă căderi- 
nadă, care au 
eri de trenuri 
isibilitatea eo- 
:ărîl unicatelor 
•agerea nume- 
a fost amlna- 

0 ianuarie a.c., 
i Clubului din

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

greșul), Gergely șl Lucacs. Jo
cul a fost presărat cu foarte 
multe neregularități, încheiate 
eu pedeapsă de meci pentru ju
cătorii Gabrielli (Progresul) șl 
Csata (Viitorul). Diferența eu 
care au Învins jucătorii de la 
Progresul este, poate, prea se
veră, tntrucît hocheiștil din 
Gheorgheni au avut foarte, 
foarte multe ocazii de șut, dar 
de cele mai multe ori, pucul • 
mers fie pe Ungă poartă, fie a 
fost deviat de portarul Progre
sului, Varodl. în orice- caz, par
tida a plăcut spectatorilor lo
calnici, datorită In primul rtnd 
fazelor create de favorlți atunci 
dnd, In primele două treimi 
ale jocului, aceștia au făcut • 
adevărată demonstrație de 
hochei rapid șl, mal cu seamă, 
eficace. De altfel, în această 
parte a meciului soarta victo
riei a înclinat definitiv Ia fa
voarea Progresului. Ultima re

lul extremei clasice de pe o 
poziție activă din care nu este 
exclusă — ba, dimpotrivă — 
participarea la defensiva acti
vă, adică acea care Începe cu 
presingul, procedeu scump da
nezilor, ca să nu mai vorbim 
de etalarea acestui procedeu in 
echipa Franței, Platini nefă- 
cînd excepție, in pofida ma
relui său rol la construcție și 
la finalizare.

Referatul a făcut legătura și 
cu expunerile zilei anterioare, 
cînd specialiști din afara fot
balului au tratat problema 
cheie a calităților motrice și 
mijloacelor de dezvoltare. Mir
cea Lucescu a subliniat că ju
cătorul modern trebuie să fie 
capabil de sprinturi mult mal 
lungi decît cele „caracteristice* 
plnă acum fotbalului (10, 20, 
maximum 30 de metri). El a 
prezentat exemplul unul Cha- 
lana (Portugalia), care a reali
zat un sprint de formidabilă 
intensitate, ÎN PRELUNGIRI
LE (!) meciului cu Franța, din
colo de minutul 110, pentru a 
Încheia această veritabilă cursă 
atletică cu o pasă de mare 
precizie, din care avea să se 
înscrie un gol.

Referatul a fost urmărit cu 
mare interes. în completare, 
antrenorul emerit Constantin 
Teașcă a cerut mai buna func
ționare a aparaturii care să 
permită asemenea studii.

După prezentarea referatului, 
Mircea Pas cu, vicepreședinte al 
F.R.F., a făcut o serie de re
comandări antrenorilor prezenți 
la curs.

In încheierea Cursului de 
perfecționare a hiat cuvîntul 
tovarășul Haralambie Alexa, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică șl 
Sport, care a cerut antrenori
lor să-și mobilizeze eforturile, 
să pună in aplicare cele Însu
șite in cadrul Cursului, să spri
jine pregătirea echipelor națio
nale cane slnt angajate în re
prezentarea cu cinste a sportu
lui românesc.

secții sportive ale M.E.I. ; fur
nizoare permanentă de jucători 
pentru CLS.M. ; Pompifiu Ni- 
eolescu, Eugen Boru, Alexandru 
Stoian, Virgil Lăcătuș — an
trenori capa băii), judo (cu sală 
bine dotată; profilată in pre
zent pe copil ; Gheorghe Coli
bei, Cornel Szeghedi, Ovidiu 
Bucureneiu, Dragoș Coman, Nl- 
eolae Pctrișor fiind cele mai 
recente „produse* ale prof. Ioan 
Bozie) și tenis de cdmp (se În
cearcă retrerirea acestui sport 
In Sibiu) completează „tabloul* 
unui club care se străduiește 
să ofere performanței libiene și, 
implicit, naționalei, acele de
mente necesare obținerii locu
rilor pe podium.

La prima vedere, totul este In 
regulă, fără fisuri. Totuși, tre
buie să constatăm șl faptul eă 
ni s-a vorbit de succesele tre
cute, de cele care vor veni, 
prezentul (ca toate exemplele 
oferite), rezumlndo-se la jse 
face*, „se muncește*.

Să ne Incredem, deci. In co
lectivul duhului șl să sperăm 
că vorbele do vor rămîne fără 
acoperire.

priză a fost mai echilibrată, 
dar se poate spună că dștigă- 
toril n-au mai apăsat pe accele
rator. în min. SO Pater (Progre
sul) a ratat un șut de pena
litate. Au arbitrat bine L 
Beeze, ajutat la cele două Unii 
de Fi. Gubernu șl T. Szabo.

In ujtfîna partidă a xT- 
lei. S. C. MIERCUREA CTDC 
— DINAMO 5—4 (0—1. 3—3,
1—1), după un med deo
sebit de disputat ta care Di
namo a condus cu J—0 In mln. 
27. Au marcat : Plsăru î, So- 
lyom, Csata (D), Gereb S, E. 
Antal 2, B. Nagy (S.C.) Au ar
bitrat bine N. Enache — M. 
Presneanu și Gh. TașnadL Du
pă acest joc, 6.C. Miercurea 
CJue a trecut pe locul secund 
ta clasament : L Steaua 24, 2. 
S.C. M. duc 19 (97—43), 1. Di
namo 19 (83—40), 4. Viitorul 8, 
0. Progresul 6, 6- Dunărea 2.

Joi este zi de odihnă. Compe
tiția se reia vineri.

Start In noul sezon competițional

„BULETINUL" PREGĂTIRILOR
D. vizionarele „A* au luat, la începutul acestei 

săptămini, startul pregătirilor no-ului sezon com
petițional. Iată programul celor 18 echipe din 
primul eșalon divizionar.

• STEAUA. După obișnuitul control medical 
și citeva antrenamente de readaptare în Capi
tală, va pleca La complexul sportiv de la Forban, 
unde se va pregăti pină la 24 ianuarie. • DI
NAMO. Mai grăbită, a efectuat primul antrena
ment La 4 ianuarie. O zi mai tîrziu. jucătorii 
echipei campioane au fost supuși unui exigent 
control medical. De două zile dinamoviștii și-au 
deplasat sediul pregătirilor sub Tîmpa. unde vor 
rămîne pină la 26 ianuarie, perioadă în care vor 
începe și suita jocurilor de verificare. • SPOR
TUL STUDENȚESC. A „sunat* adunarea la 7 
ianuarie, cînd a avut Loc și analiza turului cam
pionatului, După trei zile de antrenamente de 
readaptare la sală și controlul medical, „alb- 
negrii* se deplasează la Pinul Rece. • UNI
VERSITATEA CRAIOVA. S-a reunit luni. Cra- 
io-venii vor efectua pregătirea de bază la Her- 
culane, unde vor rămîne pină la 24 ianuarie, du
pă care vor susține numeroase jocuri de verifi
care și omogenizare. • GLORIA BUZĂU. Și-a 
adunat efectivul la 7 ianuarie. Pină La 11 ianua
rie, antrenamentele vor avea loc în localitate, 
după care pregătirea va continua la Nehoiu. • 
CORVINUL. Cu numeroși tineri promovați în 
lot, și-a început antrenamentele In localitate. 
După o săptămină, hunedorenii se vor deplasa 
la Hațeg, unde se vor pregălbi pină la sfirșitul 
lunii. • F.C. ARGEȘ. Iși va testa, medical, ju
cătorii astăzi. Vor urma patru zile de antrena
mente în localitate, in continuare pregătirile 
efectulndu-se ia Herculane. • A.S.A. TG. MU
REȘ. îșl va desfășura pregătirile In județ, la 
Sovata, unde antrenamentele zilnice vor fi du
blate de jocuri de verificare cu echipe de Divizia 
„B* : „U“ Cluj-Napoca, Avîntul Reghin. Chimica 
TȚrnăveni și Gaz metan Mediaș. • CHIMIA RM. 
VTLCEA. S-a reunit la 8 ianuarie. Pînă la 13 
ianuarie antrenamentele vor avea loc In „Ză
voi* apoi sediul pregătirilor se va muta la Olă-

Divizionarele „A“ la sflrșitul turului

SPECTACULOASA „TRIPLĂ" DIN START
• In căutarea unui punct de 

plecare în schițarea „radiogra
fiei* la zi a echipei vilcene am 
considerat că paralela cu linia 
de clasament din turul prece
dent este cit se poate de sem
nificativă Atunci situația era :

17 8 4 7 19—25 16
Acum situația este :

17 6 4 7 16—23 16
O paralelă aproape perfectă, 

trasă parcă la indigo, singura 
excepție constltuind-o golavera
jul, el gravitînd In jurul cifrei 
X Cu minus la golurile Înscrise 
și cu plus la cele primite. „Fo- 
rind* mai adine, observăm eă 
aceeași cifră 3 operează și In 
economia realizărilor parțiale : 

9. CHIMIA RM. VÎLCEA 17 6 4 7 16-28 16
• Punct* rMHzot* octnS : 13 (a plstdut douâ cu St*aua, unul ai 

Cord nul),
• Punct* obținut* in d*pla*ar* l 3 (cit* unul c« Poiltohnlco lad. 

Politehnica Tlmlțoaro d Glcuta Buzâuj ■
• Golg*t*rtl *chlp*l ■ B ud uni d Gtngo - du 4 goluri, Botno 3, 

V*rgu, Varigeanu, Proda ți Ancvța — dt* 1, Raț (F.C. Bala Mar*) — 
«utogol.
• Jucâtori folodțl : 20 ; Batno, Prada d Buduni — dt* 17 neduri, 

Varpo d Olngu — dl* 14. Oncâ, Carabag*ac d LazSr — dl* 15, T«- 
loțpan 14, Ancuța 13, Mtrzeo, Udr*a, lovan d V*rigeanu — dt* 10, Pa
wl 7, Pal*a 5, Nleulcaa 4, Epar* 3, D*acon«rcu 2. Catrina 1.
• A bomfidat d* dooâ lovltirri d* la 11 m, ambele transformat* 

d* Basno.
• Jucâtori eliminați : Ancuța (etopa a 17-a).
• Cortonaț* galb*n* : 22 ; col* mol mult* : Carabagaac 5.
• A expediat 185 d* suturi (TI3 ocasâ — 72 la deplasare), dlntr* 

«ara 87 p* spațiul porții (45 aeosâ — 42 In deplasare).

pe teren propriu da fei ca și 
■shM trecut, o lnfringere și un 
egal) șl ta deplasare (tot trei 
„remize"). Cu alte cuvinte. Chi
mia a intrat în iarnă eu ace
eași „ootă 0* la „adevăr*, bă- 
ttaid, cum «e spune, pasul pe 
loc. • Privită ta ansambLu, 
evoluția elevilor antrenorilor 
Ion Oblemenoo și Dumfitra 
Anescu a avut două extreme, 
în start, o spectaculoasă „tri
pli*, cete trei remize din de
plasare atenulnd accidentul din 
meciul cu Steaua de pe pro
priul teren, iar ta final de sta
giune douâ contraperfonnanțe, 
egataM acasă eu Corvinul și 
•cel 0—7 de la București eu 
Sportul studențesc, «fin etapa a 
17-e, momentul lăsării cortinei 
gâsindu-i pe vîlcent cu ^capul 
plecat*, ei fiind „părtași* la 
scorul turului. • De fapt care 
este adevărata față a echipei T 
Jucătorii vficeni nu au ajuns 
tacă în Mnuația de a se deba
rasa de dăunătoarea mentalitate 
■ minimei rezistențe. Ajunși la 
+1 la „adevăr*, el au continuat 
eu un parcurs liniar, eu „iotul 
acasă*, uitind parcă aprecierile 
«fin partida de la Timișoara cu 
Politehnica șl aplautzeie de la 
Buzău, din medul cu Gloria. 
Au fost evoluții remarcabile, 
care au condus spre impresia 
că antrenorii Oblemenco și Anes
cu au croit o haină nouă echi
pei, ea re<xwisiderindu-și sub
stanțial optica asupra jocurilor 

în deplasare. Treptat, vilcenii 
parcă au uitat lecția, ei intrînd 
pe culoarul clasic al echipelor 
ile mijlocul clasamentului, fără 
prea mari pretenții, doar aceea 
de a găsi un loc călduț, fără 
griji. De griji însă nu scapă 
nimeni și Lat-o pe Chimia In 
retur cu nu mai puțin de trei 
mari pietre de încercare pe 
propriul teren, meciurile cu 
Dinamo, Universitatea Craiova 
șl Sportul studențesc. O „triplă* 
extrem de dificilă care ar pu
tea influența foarte mult zes
trea (finală) de puncte a vfl- 
cenilor. • Ar fi putut realiza 
mai mult Chimia In tur, pen
tru ea să fie la adăpost in 

perspectiva vizitelor celor „trei 
puteri* 7 Noi considerăm că da. 
Argumente 7 în primul rtnd, 
^ftachota.* atinsă La T* nișoara 
și Buzău, care ar fi trebuit să 
fie un mobilizator Început de 
drum. Apoi revenirea „omului 
de gol* — Gingu, uneori cu 
realizări hotărî boare. Ar mai fi 
integrarea tînărului Lazăr, de
venit o piesă de bază, un real

La jumătatea drumului în Divizia ,,C“

0 ECHIPĂ SĂTEASCĂ
In această serie o impresie fru

moasă a lăsat, ta prima jumătate 
a «sampionatulul, echipa sătească 
Carpați Gălăneștl. Dtîșl a promo
vat eu mal puțin de doi ani In 
urmă, ea a reușit să încheie tu
rul pe primul loc, cu toate că a 
avut printre principalele adver
sare și două foste divizionare 
„B*. Relonul Săvlneșt! și Minerul 
Gura Humorului.

Lidera seriei I este echipa U- 
nltățll agroindustriale din comuna 
Gălăneștl (jud. Suceava) și are 
ra antrenor pe I. Florea, care 
pregătește formația Carpați de la 
începutul turului. Printre cei mal 
buni Jucători figurează V. Stoica 
(golgeter cu 8 goluri), portarul
I. Sîrman. N. Constantin șl N. 
Băbălean. Președintele asociației 
sportive este Mircea Iftimie.

In sezonul de toamnă au mal

CELOR 18 DIVIZIONARE „A“ 
nești. Vilcenii au după aceea un bogat program 
de jocuri de verificare cu caracter de omoge
nizare. • RAPID. începe pregătirile la 12 ia
nuarie. In perioada 12—28 ianuarie feroviarii te 
vor antrena la Bușteni. • F.C.M. BRAȘOV. Are 
programat primul antrenament astăzi. întreaga 
perioadă pregătitoare se va desfășura în locali
tate, unde, așa după cum spunea antrenorul Ște
fan Coidum, jucătorii beneficiază de excelente 
condiții de antrenament și refacere. • F.C. BI
HOR. Rămîne la Oradea pînă la 13 ianuarie. 
Pregătirea centralizată de bază se va efectua 
apoi, pînă la 27 ianuarie, la Stîna de Vale. • 
„POLI* TIMIȘOARA. A testat medical jucătorii 
în zilele de 8 și 9 ianuarie. După patru zile de 
antrenamente „la domiciliu*, ^timișorenii se vor 
deplasa La Poiana Brașov, unde se vor pregăti 
pînă la 27 ianuarie. • F.C. BAIA MARE. Efec
tuează readaptarea la efort în localitate. în pe
rioada 14—30 ianuarie lotul băimărean se va de
plasa în stațiunea Izvoarele pentru pregătirea de 
bază. • POLITEHNICA IAȘI. S-a reunit la 8 
ianuarie. Pînă la 16 ianuarie, readaptarea la 
efort se va face în Copou, după care ieșenii se 
vor deplasa la Bușteni unde, pînă la sf'rșitul 
lunii, accentul va fi pus pe factorul fizic. Două 
noutăți în lot : fundașii Kerteși (revenit de la 
C.F.R. Pașcani) și tînărul Antoniu, de la Chimia 
Fălticeni. • JIUL. Deocamdată se află in căuta
rea unui antrenor. Și-a început pregătirile sub 
supravegherea portarului Caval. Pregătirile se 
desfășoară, la început, sub Paring, după care 
lotul se va deplasa într-o stațiune încă ne
desemnată. • F.C. OLT a efectuat timp de trei 
zile controlul medical. Mîine are loc analiza tu
rului, după care. In perioada 14—28 ianuarie, 
pregătirea se va desfășura la Herculane. ® 
S.C. BACĂU, neîmpăcată cu ultimul loc in cla
sament, s-a reunit la 4 ianuarie. Vizita medicală 
a fost succedată de antrenamente in local tate 
pînă la 10 ianuarie. în continuare, echipa se va 
pregăti, timp de două săptămini. la Slă-nic 
Moldova.

BASNO

cîștig. De asemenea, cristaliza
rea ideii de joc cu două vir
tual (Gingu și Buduru), care a 
avut deseori rezolvări eficiente. 
• Fără discuție, au fost ți 
unele „blocări* ale angrenaju
lui. Starea disciplinară, muLt în 
•uferință, a dat tonul. Din pă
cate, tocmai „creierul* echipei 
— Carabagcac — s-a situat ta 
prim-plan, fiind deseori exce- 
aiiv de nervoj, influențînd (ne
gativ) prin atitudinea sa și pe 
ceilalți coechipieri, deși avea 
sarcina să liniștească spiritele 
și, nu în ultimă instanță, să 
limpezească jocul echipei, care 
nu o dată in.tra pe făgașul în- 
timplării. A apărut și o ob
sedantă „ceață* în momentele 
finalizării, ratările ținîndu-se 
lanț Au fost și unelie nesiincro- 
nîizări ale defensivei (doar 
Basno a corespuns în bună 
măsură), iar linia mediană a 
avut și ea destule .sincope*, 
cu rezolvări unilaterale, uitînd 
că jocul actual are două faze. 
Important este însă ca echipa 
vîlceană și antrenorii ei să 
analizeze lucid ceea ce au pus 
în balanța, turului și să acțio
neze In consecință, astfel incit 
cele două „brațe* să ajungă la 
nivelul optim.

Adrian VASllESCU

ÎN FRUNTEA SERIEI I
fost în fruntea seriei I echipele : 
Relonul Săvineștl, Minerul Gura 
Humorului, Șiretul Pașcani ș.a. 
(T* R). s , .Dar iată clasamentul seriei I 
după încheierea turului :

1. Carpați Găl. 15 9 1 5 22-18 19
2. Relonul Săv. 15 7 4 4 28-10 18
3. Min. Gura. H. 15 8 2 5 24-16 18
4. Minerul V. D. 15 8 2 5 16-12 18
5. Constr. Iași 15 8 1 6 28-23 17
6. Zimbrul Șiret" 15 7 3 5 18-20 17
7. Șiretul Pașcani 15 7 2 6 29-19 16
8. Met. Rădăuți 15 6 4 5 20-13 16
9. Cetatea Tg. N. 15 7 1 7 21-17 15

10. Electro Bucecea 15 7 1 7 20-31 15
11. Expl. C-lung. 15 6 1 8 24-24 13
12. Celuloza Rozn. 15 5 3 7 20-20 13
13. Avîntul Frasin 15 5 2 8 18-25 12
14. ASA Cîmnulung 15 4 4 7 16-24 12
15. Luceaf. Bot. 15 6 0 9 16-32 12
16. TEPRO Iași 15 3 3 9 12-28 9
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Aseară, in cupele europene la volei

STEAUA (2-3 cu NMKY Pieksamaen) Șl A ASIGURAT 
MARI ȘANSE DE CALIFICARE ÎN TURNEUL FINAL
• La Praga: Ruda nvezda - Dinamo București 3 0

tur 
__ ______________r______ ________ __  _ start 
s-au aflat și reprezentantele noastre — Dinamo București, tn 
Cupa campionilor europeni (m) și Steaua — tn Cupa cupelor 
(m). Ambele au evoluat In deplasare, la Praga (cu Ruda Hvez
da) și — respectiv Pieksamaen (cu NMKY).

Partidele retur 
și Steaua urmînd

In cupele europene de volei s-au disputat ieri partidele 
ale ultimului act pentru calificarea in turneele finale. La

vor avea loe la 18 ianuarie, atît Dinamo 
să joace la București.

dt

9 (prin tele- 
a peste 1200 

umplut 
sălii

PIEKSAMAKI, 
fon). In prezența 
de spectatori, care au 
plnă la refuz tribunele 
sporturilor din localitate, vice- 
campioana țării noastre — 
Steaua București — a întîl- 
nit în prima manșă din cadrul 
„Cupei cupelor" la volei for
mația finlandeză NMKY Pieck- 
samaen. Rezultat final 3—2
(—12, 6, —11, 8, 14) în favoa
rea gazdelor. Jocul a început 
în nota de evidentă superiori
tate a bucureștenilor, care au 
condus permanent. în setul se
cund a fost rindul finlandezi
lor să se impună, egalînd si
tuația. în următorul set, ste- 
liștii domină din nou autori
tar fiind în repetate rînduri a-

Se 
________ . cel
de-al treilea set, dar n-a fost 
așa pentru că, pe de o parte, 
bucureștenil au scăzut *’ “*
de joc, iar pe de altă 
gazdele, cu atacuri în 
forță și mai ales cu 
din linia a n-a (!), au reușit 
să egaleze la seturi : 2—2. In
setul cinci și ultimul, steliștii 
au condus cu 9—3 și se îndrep
tau spre o victorie pe care ar 
fi meritat-o pe deplin. Finlan
dezii au egalat (9—9), după 
care egalitatea s-a menținut 
la 10, 11 și 14, victoria tn pre
lungiri revenind gazdelor. La 
fluierul arbitrilor suedezi R. 
Torsten și L. Bertfl, care an 
condus foarte bine, s-au aliniat

plaudați la scenă deschisă, 
părea că vor cișțiga și

ritmul 
parte, 
mare 

atacuri

echipele : STEAUA : Ionescu 
(Pădurețu), Dascălu (Macavei), 
Constantin, Pralea (Spînu), Mi
na, Săniuță (Pentelescu) ; 
NMKY Pieksamaen : 
nen (Tahvanainen), 
Nenonen, Parkkali, 
INatiunen), Liukkonen.

Modesto FERRARIN1

Hokka- 
Kanlckl, 
Rotinen

I

PRAGA, 9 (prin telefon). 
Seara tirziu s-a încheiat parti
da dintre Ruda Hvezda și Di
namo București. La capătul ți
nui med dominat clar de gaz
de, scorul final a fost de 3—0 
(9, fi, 2) tn favoarea voleibaliș
tilor de la Ruda Hvezda.

Semifondista sovietică Nadejda 
Raldughlna t>a lua startul, la > 
februarie, tn concursul atletic de 
la East Rutherford (3 009 m), ală
turi de Maricica Puică șl Mary 
Decker, tn circuitul de concursuri 
din S.U.A. tn luna februarie, tn 
afara Mariclcăl Puică, vor mai 
lua parte și Doina Mellnte, Flța 
Lovin, Anlșoara Stanciu fi Vall 

Ionescu.

• In etapa a 13-a a campionatului Greciei : Aega- 
leo — Aris Salonic 1—0, ApoUon — Heraklls 1—2, 
Do“ ~ A.E.K. 0—0, Larisa — Ethnlkos 2—0. O JJL 
— P.A.O.K. 3—1. Panathlnalkos — Panahalkl 3—o

— Pierikos 2—0. Pe primele locuri: P.A.O.K. 23 p, Panathlnalkos 1» p, A.F..K. 13 p.
* Cu un Interes major este așteptată întUnlre* 

pentru „Suparcupa Europei* dintre Juventus To
rino șl F.C. Liverpool, programată la 13 Ianuarie, Ia 
Torino. In duda timpului nefavorabil, biletele au 
fost puse tn vlnxare la t Ianuarie și s-au vtndut tn 
numai dteva ore dteva red de mil. Alte 25 000 vor 
fl puse la dispoziția abonațllor. Se speră eă timpul

TELEX. • TELEX
BASCHET • Competiții euro

pene : „Cupa cupelor- (sferturi 
de ttnalâ), grupa „A- : Kaunas
— Zaragoza 05—00, grup* „B* ■ 
A. S. Vllleurbanne — C.F. Barce- 
lona 04—85, Juventus Casetta — 
Hapoel Tel Avlv 108—®9 ; „Cupa 
Koracl- (sferturi de finală) : 
Steaua roșie Belgrad — Hapoel 
Haifa 112—75 • în finala turneu
lui masculin de la Prlevldza (Ce
hoslovacia) NKHG Ostrava — 
BC Wroclaw 113—100.

CICLISM • sovietica Erlka Sa- 
lumiae a Înregistrat la Moscova 
un nou record mondial pe pistă 
acoperită ou 6:39,565 pe 5 km (v.r. 
6:42,237 Galina Tareva — U.R.S.S. 
din 1982)

SĂRITURI • Marele premiu al 
orașului Las Palmas a fost clș- 
tlgat de : trambulină — 3 m « 
Frode Lund (Norvegia) 520,10 p, 
clasamentul general : Lund 970.73 
p, Thomas Christoffersen (Norve
gia) 898,25 p ; femei : platformă
— 10 m : Doris Pecher (R.F.G.) 
316,80 p, clasamentul general : Pe
cher 699,70 p, Silvia Ortas (Spa
nia! 647.50 d.

TENIS s La Madison Square 
Garden din New York a Începu» 
tradiționalul „masters-. In primul 
meci Anders Jarryd 1-a eliminat 
pe Henrik SundstrSm cu 6—4, 
6—1 șl va juca. In continuare, cu 
McEnroe. Intr-o altă partidă, Jo
han Kriek a dispus de Aaron 
Krlcksteln cu 7—5, 6—3.

se va ameliora șl meciul va putea avea loc In bune 
eondlțlunL
• La Assunclon (Paraguay) a început campiona

tul de juniori al Americil de Sud. Participă 13 
echipe Împărțite In două grupe : „A* : Peru, Ecua
dor, Paraguay, Uruguay șl Venezuela ; „B“ : Bra
zilia, Bolivia, Argentina, Chile șl Columbia. tn 
prima zl au avut loc două partide, la care a asis
tat șl președintele F.I.F.A., Joao Havelange : Peru 
a terminat la egalitate (1—1) cu Ecuador, Iar deți
nătoarea titlului. Brazilia a dispus de Bolivia, ou
3— 8. învingătoarele grupelor se vor tntîlnl tn fi
nala programată la 30 ianuarie.
• In finala turneului pe teren acoperit de la Based 

echipa vest-germană Bayern Mflnchen a întrecut cu
4— 2 (după executarea loviturilor de la 11 m) formația F.C. Basel.

Campionatele naționale intre doua sezoane
BAD KLEINKIRCHEM (Aus

tria). „Cupa Mondială* la schi a 
programat pe pirtla de la Bad- 
Kleinkircheim (Austria) o probi 
feminină de cobortre. In care 
victoria a revenit sportivei elve
țiene Mlchela Figini. cu timpul 
de 1 :43,23. Pe locul secund s-a

Aspect dlntr-o recentă intllnlre 
tntre echipele reprezentative de 
hochei ale Finlandei și R.F. Ger
mania, in care prima a ciftigat 

cu scorul de 6—3.
Telefoto : A.P.—AGERPRES

clasat coechipiera u Brigitte 
OertU — 1:43.SX

schladming (Austria). Proba 
de slalom uriaș a fost riștigată 
de elvețianul Thoma* Burgeler 
cu 2:36,65, urmat de Marc Glrar- 
delll (Luxemburg) 246.73 șl de 
Martin Hangl (Elveția) 2:33.33. In 
clasamentul „Cupei Mondiale* 
continuă ci conducă GtrardeUl 
CU 140 p.

KAPRUN (Austria). Sonja Stotz 
(R.F.G.) este clștlgâtoare* probei 
de slalom uriaș din cadrul „Cu
pe! Europei*. Ea a Înregistrat 
timpul de 2 42,43, fiind urmată de 
Matela Svet (Iugoslavia) 2ua,76 și 
de Elisabeth Walter (Austria) 
3:13,09.

budapesta. Rezultate din ca
drul turneului de hochei : Unga
ria — Iugoslavia 4—5 șl Franța — 
Danemarca 8—1.

BERCHTESGADEN (R.F.G.). 
Cei de al doilea slalom special 
organizat In această stațiune o-a 
încheiat cu victoria iul Christian 
Orlalnskl (Austria) — 143,59, ar
mat de Mathias Berthold (Austria) 
1:29,84 șl de Roland Pfeifer (Austria) 1 :»,M.

BERLIN. Meci amical de ho
chei : RD.G. — Uniunea Sovietică 
1—4 (1—1, 0—2, 0—1), prin punc
tele marcate de Kovln, BUjaJetdl- 
nov, Iașin șl Blkov, respectiv 
Gebauer.

THUNDER BAY (Canada). Ia 
penultimul său Joc din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde 
peste Ocean, echipa Dinamo Mos
cova a dispus de formația „Ca
nada ’85- CU 7—3 (1—1. 4—2. 3—3).

POLONIA: LEGIA REVINE DUPĂ 15 ANII
LezLa Varșovia rrvtaa ți termi

nă tvruX campionatului p« prtmuX 
loc dupd ea oca&rM porifW « •- 
vtrt-o, ultima oard, fn toamna a- 
n*Iui ma I iată deci «n frumoa 
rrvtrtmmx <2 •clipei tnCttcrt di»

CLASAMENTUL TURULUI
L LEGIA
2. Gonii Zato-tc
3. Lecb
4. Wldaew
5. Ra<3omlaJt
4. Zaglebla
7. GK3 Kattnrice
X. Slaak
a. Gorrrik Wbrx.

15. Motor
11. R ucCl
12. Pogon
11. B aJ ty k
14. Lek»
15. Leeîila
14. WUla

15 • 4 2 23- I B 
LS 9 3 3 13- 4 S
15 4 7 3 14-11 U
15 4 9 2 13- T 11 
15 5 5 4 15-13 15
15 4 T 4 11-11 15 
15 4 T 4 11-a U
IS 5 4 4 17-11 14 
15 4 4 5 L3-X1 14
1 H I 13-11 14 
15 2 7 5 13-15 13
15 5 3 7 15-34 13 
15 4 5 4 11-17 13
15 4 4 7 4-13 13
15 3 4 4 13-19 13 
a j 4 i îi-rr n

Varșoda, oar^ cal da-a rtndaf « 
trebuit ad evporta dominația 
formațU, ince ptod ca RucA CHor- 
zow, Lodg ți Lech Poznan

do ud
Avtnd bt Boncoi (fotbalixtuL anu
lai *33) un excelent coruluc^Ujr 
da joc, echipa antrenată da Jcrrg 
Kopa, a tneâpvt datul da ncrl^vr, 
dar din etapa a »-c a devenit 14* 

derd. Antrenorul naționalei, A. 
Piechniczek, remarca faptul cd, 
datorită deselor accidentări, Legia 
nu a etalat decît 70*/^ din poten- 
tialul ei reaL Pe lingi Buncol, 
remarcabil t-au mai comportat 
portarul Kazlmlerskl ți jucătorii 
de ctmp Kublckl, Wdowczyk, Ma- 
*ewskl (toți internaționali), a. Sikorski. Putek.

Gomlk Zabrze ette ți ea o echi- 
pd da tradiție, multiplă campioană 
ta anb 15C0—1374. După un an 
petrecut tn diviXia „B- (1912) a- 
eAtpa tn care e-a consacrat Lu- 
bansH. a revenit din nou în 
prim-plan. Gornik a reușit un 
punctaj maxim pa teren propriu, 
1dr& »d prtmească vreun gol ! 
Mqerf idol al suporterilor este a- 
taccntul Palasz, care, de altfel, 
eonduce tn clasamentul celor mai 
btne notați jucători ai campiona
tului ea 95 p (urmat de Prusik 
— Slack Wroclav, cu 94 p). Prin
tre cei mai buni jucători ai echi
pei antrenată de Hubert Kostka, 
aidîwt de Palan, figurează por
tarul Cebrat fi mijlocașul Maty- 
dk. Grupul fruntaș U încheie e- 
chtpele Lech Poznan (campioana 
ți deținătoarea „Cupei*, neînvinsă 
ta deplasare, victorie la Legia, cu 
2—1, dar cu oscilații Incredibile 
pe teren propriu — doar 7 puncte 
din tot atttea jocuri) ți Widzete 
Lodz, care beneficiază de Smola- 
rek ți de marea speranță a fot
balului polonez, atacantul Tadeusa 
Dzlekanowskl f22 ani). O fostă

O faza din meciul Legia - Slaslc 
(2—0). în dreapta Wdowczykow (Le- 

gia), urmărit de Prusik.

campioană, Wislq, încheie pluto
nul cu numai 10 puncte. Numă
rul de goluri a fost redus, 227 în 
120 partide, o medie de 1,89 da 
med, lucru oglindit și de lista 
golgeterilor, unde conduc 3 jucă
tori cu numai 6 goluri marcate 1

Traian MURZEA

1985 — Anul Internațional al Tineretului

EDUCAREA TINEREI GENERAȚII IN SPIRITUL MUNCII Șl CREAȚIEI
în acest an, care marchează Împli

nirea a două decenii de la adoptarea 
de către Adunarea Generală a OJi.U. 
a primului document privind tineretul 
(„Declarația cu privire la promovarea 
în rindurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și Înțelegere 
între popoare"), se desfășoară o amplă 
manifestare ce vizează intensificarea 
participării tinerei generații din în
treaga lume la eforturile generale 
pentru soluționarea problemelor cardi
nale ale epocii noastre. Este vorba de 
Anul Internațional ai Tineretului 
(A.I.T.) care, sub generoasa deviză 
„Participaie-Dezvoltare-Pace“, este me
nit, in concepția țării noastre — care 
a avut in cadrul O.N.U. inițiativa- 
lansării A.I.T. —, să răspundă cerințelor 
reale de afirmare a tineretului, ca pu
ternică forță socială a contemporanei
tății, implicată în edificarea unei lumi 
mai bune, bazată pe o nouă ordine 
economică mondială, pe justiție și pace 
în viața internațională. Pentru că, așa 
cum arăta secretarul general al parti
dului. președintele României socialiste, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
„în condițiile actuale, grija și 
preocuparea statelor și popoare
lor pentru formarea și educarea tinerei 
generații reprezintă o problemă de cea 
mai mare însemnătate pentru viitorul 
omenirii, pentru progresul necontenit 

al civilizației umane. Fiecare «tal, 
fiecare popor are responsabilitatea de 
a crește șl educa tineretul in spiritul 
muncii și creației pentru patria cărei» 
ii aparține, al nobilelor idealuri ale 
păcii și prieteniei, al respectului față 
de marile valori ale civilizației umane*.

Se sublinia astfel, încă o dată, per
manenta preocupare a partidului și 
statului nostru pentru pacea lumii, 
pentru soluționarea marilor probleme 
ale umanității, ale actualei generații 
și ale generației viitorului, in fapt, 
spiritul intregii politici a României so
cialiste, care a și constituit temeiul 
inițiativei lansării A.I.T. Proclamată 
ca atare în decembrie 1979, inițiativa 
românească a fost apoi urmărită cu 
consecvență principială și constructivă 
de țara noastră, pentru crearea unui 
cadra organizatoric corespunzător atin
gerii telurilor majore pentru care anul 
1985 a fost ales să marcheze această 
amplâ manifestare internațională. Iată 
de ce, apreciind această preocupare 
constantă a țării noastre pentru pacea 
lumii, comunitatea internațională a 
acordat reprezentantului României, 
tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar 
ai C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, președinția Comite
tului consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. 
Și astfel, în sesiunile acestui comitet 
s-au preconizat programe și inițiative 

valoroase care au întrunit adeziunea 
unanimă in organismele O.N.U„ arătînd 
și prin rezoluția adoptată in Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite (inițiată 
de România șl avlnd drept coautoare 
160 de state), că aceste programe răs
pund grijii comunității mondiale pentru 
rezolvarea viabilă a problemelor spe
cifice care confruntă tineretul de pre
tutindeni. Anul Internațional al Tinere
tului a concentrat atenția factorilor de 
decizie șl a opiniei publice, pe plan 
național șl Internațional, asupra acestor 
probleme care vizează, in forme spe
cifice, conform ultimelor studii și cri
terii O.N.U., 922 de milioane de tineri 
(intre 15 și 24 ani). In concepția româ
nească, A.I.T. trebnie să fie, cum sub
linia tovarășul Nicu Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., nu doar an 
an despre tinerei ei, mai ales, un an 
pentru tinerei. Care sâ contribuie efi
cient la exercitarea nestingherită a 
drepturilor fundamentale ale tinerilor 
la educație, muncă, cultură, informație, 
decizie.

Tinăra generație din țara noastră se 
implică cu spirit de inițiativă ți inaltă 
responsabilitate in promovarea Inițiati
velor A.I.T., pe primul pian aflindu-se 
participarea tineretului la procesul 
dezvoltării economico-sociaie a patriei, 
așa cum a fost aceasta prefigurată re
cent in documentele Congresului al 

XIH-lea al partidului, in indicațiile 
și orientările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Desigur că pe planul ac
țiunilor Înscrise nemijlocit in contextul 
marcării A.LT., țara noastră va găzdui 
fi prestigioase manifestări Internațio
nale, ca de exemplu : Conferința Mon
dială a Comitetelor Naționale de co
ordonare pentru A.I.T., intitulată 
„Tineretul anului 2000 — Participare. 
Dezvoltare, Pace“, Seminarul european 
al tinerilor ziariști, cu tema „Presa de 
tineret și studenti în slujba păcii, în
țelegerii și colaborării intre popoare**. 
Festivalul folcloric al tineretului șl 
studenților din Balcani.

De asemenea, râspunzind recomandă
rii Conferinței generale U.N.E.S.C.O. 
privind organizarea in cadrul A.I.T. a 
unei .Săptămîni mondiale a condiției 
fizice și a sportului**, în țara noastră 
se va desfășura o asemenea acțiune în 
perioada 23—30 iunie, înscrisă, firesc, 
in cadrul competiției naționale „Da- 
ciada*, care promovează educația fizică 
si «portul in rindul tuturor cetățenilor, 
pentrn păstrarea sănătății populației, 
creșterea și educarea tineretului patriei, 
conform preocupării permanente a 
partidului nostru față de formarea 
armonioasă a personalității umane.

Paul SLAVESCU


