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Participare amplă, activă, la acțiunile de deszăpezire

PRETUTINDENI, Șl SPORTIVII SINT LA DATORIE!
Iarnă grea in întreaga țară, 

zăpadă mare — speranță de 
belșug pentru ogoare. Ninsorile 
abundente au pricinuit, insă, 
greutăți in .buna desfășurare a 
activității unităților economice, 
a transportului, in funcționarea 
normală a instalațiilor și in 
aprovizionarea populației. Pre
tutindeni, oamenii muncii, ti
neretul participă cu însufleți
re și înalt simț civic și patrio
tic la înlăturarea efectelor vis
colelor, ajutind ca, în aceste 
condiții grele, întreaga activi
tate economică și socială să se 
desfășoare normal. Sportivii, 
de la mic la mare, se află și 
ei in primele rinduri ale aces
tei acțiuni patriotice, cn hăr
nicia și entuziasmul care le 
«int caracteristice. Iată citeva

Sportivii clubului Steaua acționirtd cu hărnicie 
zăpezii de pe Calea Plevnei.

secvențe de la această partici
pare la acțiunile de deszăpe
zire :

SUCEAVA. Mori grupuri de 
sportivi, sub conducerea antre
norilor. au răspuns cu entu-

FLORETIȘTII Șl AU DESEMNAT 
FINALIȘTII CAMPIONATULUI NAȚIONAL 

deși învins... ciftigă !
9

Z. Husti (Steaua),
Ti.nărui floretist A File (can

didat pentru ediția 1SS a ..mon
dialelor" de tineret, din luna a- 
priilel s-a calificat tn finala de 
ont neînvins. Z. Husti a ajuns 
tn acest ultim act al concursu
lui de ieri, din sala Fioroasei 
din Capitală (care avea să de
semneze pe cel 24 de Coretăști 
calificați pentru etapa a doua a 
campionatului national Indivi
dual. din luna iunie rir.d se va 
decide titlul) după ce a fost ne
voit să treacă prin recalificări. 
Pierzi nd ia V. Costa Ia elimi
nările directe rS—!•>. Husti să-a 
luat revanșa la momentul -poe- 
tun. tn primul asalt din finală 
(10—4) Ajunglnd Insă fașă to fa
ță. tn semifinală. File (după ce 
a trecut de V. Georgescu) a dat 
totul tn primele patru tuse, a- 
saltul râmlnind apoi la discre
ția mal rutinatului său adversar, 
care n-a mal ratat n'.d o ac
țiune : 10—4.

tn cealaltă parte a tabloului 
finalei de opt. G. Oancea s-a 
Impus In fața colegului său de 
club R. Buzan, iar N. iile l-a 
întrecut cu un scor sever pe 
F. Bucur (10—I). Deși a tras tn 
această etapă cu febră. Oancea 
a trecut si de Ble tn semifi
nală. dar In ultimul asalt al con
cursului care avea să stabileas
că primul loc, n-a mal avut 
torta șl precizia necesare pen
tru a-1 învinge pe Husti. aces
ta din urmă adjudecîndu-șl a- 
saltul cu 10—?. Pentru locurile 
S—4: File — Iile 10—2 (!)

Privind lista celor 24 de Dore- 
tiști care și-au dobindit dreptul 
de a lupta in vară pentru titlul 
de campion național (Z. Husti
— Steaua, G. Oancea — Steaua. 
A. File — C.S. Satu Mare. N. 
Iile — Steaua. F. Bucur — Poli. 
Timisoara t> Buzan — Steaua, 
v. costa — c.S.S.M. V. Geor
gescu — Progresul C. Niculescu
— Progresul. Z. Kessler — ..Poli" 
Tim.. S. Roca — Steaua. Cs. 
Orban — c.S.U. Tg. Mureș. C. 
Zaharia — steaua. Gh. Pordea
— „Poli" Tim. B. Soroceanu — 

ziasm ,.prezent" la chemarea 
organelor și organizațiilor de 
partid de a participa la înlă
turarea zăpezii deosebit de mari 
de pe căile ce acces spre lo
curile de muncă. Vole.balistele 
de la întreprinderea textilă 
..Zimbrul" din Suceava și-au 
dovedit vrednicia parLcîp'.nd la 
acțiunile de normalizare a ac
tivității unității in cere mun
cesc. Patinatorii. hocheiștii. 
a'.ți iubitori ai sportului au 
repus in funcțiune patinoarul, 
deschizind căile de acces spre 
eL La Rădăuți, tinerii luptă
tori. fotbaliștii, spor'.vii sec
ției de tir cu arcul s-au evi
dențiat și ei in asemenea ac
țiuni. La Vatra Domri. printre 
tinerii partiopanțl la înlătura
rea zăpezii și iumalîrzreu ac-

la înlăturarea 
Foto : lorgu BĂNICĂ 

tivității s-au aflat ți rugbjȚili 
de la C-S.Ș. Suceava, canctoz- 
reie de la AS. ,T:aere*e3" Făl
ticeni. atletii de ta CSSL Su
ceava. cu toții aBati la pregă
tire in această cuaoscntă sta
țiune.

IEfj. FL Mealae - Progre
sul O. Gogoașe — Progresul 
M. Mareo — C.TAS. C. Kăduta
— C.T A S. A Marevsrt — Pro
gresul. *L Predesco — CT AS. 
E. ri^o — Progresul. B. Maica
— CTA.S. Șt ălexto — 
IEF.S). surprinde doar absenta 
eompenentilor lotului de pers
pectiva. iunl-.rti Eder sl Baesodl 
care eu au putut depăși turul 
n al preliminariilor.

Paul SLAVESCU

„Turul României" — de la care vă 
prezentăm această imagine realizată 
in ediția de anul trecut — reprezintă 
ji in '85 unul dintre principalele o- 
biective ale rutierilor noștri, pentru 
care și-au inceput cu sirg pregătirea. 

Foto : Aurel D. NEAGU

— Ce e uoa ta riritam. 
tovazdee seertsar resooasa- 
bU al FJt. Ciclism Gbeor- 
ghe Stlad ?

— ta ciuda— nămeților.

ie. La 4 taaoarie. locul na- 
tiotu1. aici mit era toed

tinescu Costtcă Parnscntv. 
Constantin Cărutasa Gh. 
Lăutaro. Csracl Nlooîae — 
de la Dinama. Criutlan 
Neagoe. Olimpiu Cetea Oo- 
tavlan Tjd?rache Ga. Vâ
slim. Mlhal Aidu.ea Do
rin Sandu. Coetri Popa — 
de la Steaua. Nloclae Al- 
dulea. Ga Bulâreanu. Va
sile Apostol șl Dumltracne 
Ologu — de la Metalul Plo- 
penl. s-a reunit la Constan
ta pentru un stagiu de pre
gătire oină la II Ianuarie.

— Dar Mircea Romașca- 
nu t Ce este cu eL a a- 
bandonat ciclismul ?

— Nu. El a cerat Insă să 
se pregătească separat, la 
club. $1 am fost de acord.

— Multi cicliști tineri tn 
acest lot national de șosea. 
Cine și-a asumat responsa
bilitatea oregătirii lor ?

— Am desemnat un cuplu 
de antrenori care, sl el. are 
aceeași caracteristică: tine
rețea. Este vorba de foștii 
rutieri de orlmul pluton, 
acum tehnicieni Ion Arde

CRAIOVA. Sportivii și spor
tivele din cluburile și asocia
țiile municipiului au participat 
cu hărnicie la degajarea căilor 
de acces spre Stadionul Central, 
spre marea bază sportivă E2ec- 
troputere, spre alte principale 
terenuri și săli de sport. 
Printre cei care f-au evi
dențiat in mod deosebi: s-au 
numărat voleibaliștii Niea Slo 
ian ți Augustin Daha. bandba- 
llțtii Gheorghe Dumitru și Ște
fan S.laghi. fotbaliștii Liviu Fi. 
răaesca ți Xi colac Zamfir «tr

TIMIȘOARA. Ală-vr; de oa
menii nmocti in ar-niripicl Jt 
pe Bega. care parij-ipă la ac
țiunile de înlăturare a efectelor

Grupaj recuzat de
VasBe TOFAN 

Vferri TONCEANU

rCcnaaavs b Md 2—21

DOINA MLLINIE ALEAROĂ 
PRIN NĂMEȚI €1! OÎNDLL
LA CLRSELE DIN TARĂ

N.nge rirtos. stratul de Den se Im jr—H parcă rărind 
eu cetiri acoperind tocat ea ca covor pufeo. ir-»—--1»* 
Poteca făcută ieri, de pa» alergătorilor. rad aa se m»i 
vede, ața că «scări. i=îr-o pocă ri de antrenament, 
totul se ia de b capăt.

Arata este 0 frig pătrunzător. ba scfU M ca viat 
rece care te zgribulește. Este tramps să stai la căldura 
camera s; să privești de b fereastră decorai ea de vb 
al FeLxulm. ia aceste sie de a tocepctal anului 13E5. 
Dar grupei de atieti st atjeCe. toQ alergători. vecrâ aici 
pentru ca surit stagiu de pregătire, la această vacantă 
de iartă, n-an t_=p să admire frumusețea incotr. pa rabdă 
a nature. El au venit să se pregătească fi pentru că in 
pregătire cuntraTă Secare după, ia ci uda ninsorii, a 
frigului ți-a vistului au pornit să .măsoare* ca nasul, 
ia alergare. Iritorartrit planificați pentru astăzi Si pi
cioarele se afundă țr-gret-r-d alergarea, dar efortul
ia plus i-.aramnă câteva suttad sau secunde mai puțin 
b reznltatete <Sa vară.

Sărăcana Doina MeCaie. earr.p-l-jjra naaFră oi im pică 
la cursa de BM st este st ea prezentă b această
tradipocaU in t Uni re. La Feiix. De fapt, ea a început

VI LAXA

fCoritiytor* ta pc< 2—2)

Doina Melinte. ta prim-plan, alături 
ie Valentin Bălașa, partenerul de antre- 
sirient. p-epitește ttartul viitoarelor 
competi^i Foto : Andrei NOURESCU

RUTIERII AU PORNIT DIN NOU LA DRUM
• ki lotul național — numeroși tineri • ion Ardeieanu ți Constantin Ciocan, antrenorii echipei 
pentru .Cursa Pocii* • .Tund României* »a ncepe sau se ra încheia la Buzău ? • O. Amza, 

președintele juriului de arbitri la campionatele taroi efin Rafia

O frumoasa comportare a tinerilor noștri

\ jucători de tenis de masă

OTILIA BĂDESCU SI VASILE FLOREA 
PE PODIUM LA „EUROPA TOP 12“
Călin Toma s-a situat pe locul 5

Anul 1985 a debutat în tenisul 
de masă internațional cu desfă
șurarea, la sfîrșitul săptămînii

Dubla campioană europeană a 
caietelor. duba Bădescu. a avut 
o bană comportare fi la ..Europa 
Top tt“ tn compania celor mal 
bvia junioare. dasindu-se pe 

locul 1

trecute. Ia San Marino, a pri
mei ediții a competiției -Europa 
Top 1T", rezervată celor mal

buni juniori șl junioare. Au luat 
parte sportivi situați pe locu
rile fruntașe ale clasamentului 
european pentru juniori pre
cum și primii doi din Jtopul* 
cadeților. Ca urmare a evolu
țiilor bune de la campionatul 
european șl de la alte compe
tiții Internaționale, la concurs 
au fost prezenți și trei jucători 
români : Otilia Bădescu, Vasile 
Florea șl Călin Toma. In dispu
tă cu cele mai bune junioare, 
dubla campioană europeană tio 
cadete, Otilia Bădescu, a avut o 
frumoasă comportare, situindu- 
se pe locul 3, poziție ocupatăgi de 
Vasile Florea in întrecerea bă
ieților. La rîndul Iui, Călin To
ma s-a clasat pe locul 5, con- 
firmîndu-se, astfel, că la nive
lul tinerel generații dispunem 
de elemente talentate și bine 
pregătite.

Amănuntele despre intrecerile 
de la San Marino ni le-a furni
zat antrenorul Virgil Bălan, ca
re l-a însoțit pe tinerii noștri 
reprezentanți.

— Datorită condițiilor meteoro
logice nefavorabile, ne-a spus 
pentru Început interlocutorul 
nostru, am ajuns la San Mari
no abia vineri după miezul 
nopții, concursul urmind să in-

Emanuel FĂNTANEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

leana d Con Ci arfe Ciocan 
Vor fi ajutoți de pref. N>- 
catoe Oteteana. de dr. An
drei CteegtMO d de ma- 
sorfl Angbel Marius d Do-

— Cum decurg sr.trepa- 
menteie ta oneste zile de 
iarnă grea T

— Bine, chiar mal btao 
dedt ne-am a așteptat. 
AlcL ia apropierea mărfi, 
șoselele stat praetieaMIe, tar 
temperatura este mal ridi
cată dreit tn oricare altă 
mă a tărfi. Raderii ac
ceptă entamul mare de 
nunei d ședințele de pre
gătire decurg Intr-o atmo
sferă stimulatoare De alt
fel referitor la antrenamen
te. trebuie «ă el spun că 
a rost Întocmit un plan de 
pregătire n o linie meto
dică nonă, plan care va fi 
comonlcat tuturor antreno
rilor din ciclismul nostru. 
Asta pentru ea. tn sftrșit, 
toți tehnicienii să vorbeas
că aceeași Hmb*. să acțio
neze la fel. Ctnd cicliștii 
vor veni la lot nu vor oe- 
slza nici o schimbare, va fi 
doar o continuare a activi
tății de la cluburi, la pa
rametri — desigur — mal 
înalță.

— Așadar, pregătirile au 
început. Care sînt însă o- 
blectivele competltlonale ale 
anului 1985 T

— încercăm să ne distin
gem tn trei Întreceri inter
naționale: ..Cursa Păcii",
Campionatele Balcanice șl 
„Turul RotnAnlei". dar — 
firește — raderii noștri vor 
mal lua parte șl la alte 
competiții, fie pentru pre
gătire tn vederea eoncursu- 
rilor-obiectiv. fie pentru a 
obdne locuri fruntașe tn 
curse traditionale.

— Aprooo de .Turul Româ
nia". a fost txat traseul T

— Avem in momentul da 
față trei variante. flecare 
dintre ele tnsntnind t eta
pe, eu o longlme de apro
ximativ 1 !M Km Două în
cep de la București, prima 
eu sosire tot tn Capitală, 
cea de a doua ca finiș la 
Buzău. O a treia variantă 
prevede startul din Buzău 
d sosirea Ia București. Pe
rioada o știți, desigur: 1—( 
septembrie, tn flecare din
tre eele trei variante, cara
vana ar urma să străbat» 
șoselele din 12—14 județe 
ale țării. Zilele acestea vom 
opta pentru una dintre va
riante.

— Mal sînt șl alte nou
tăți T

Hristache NAUM 

(Continuare in pag. 2—J)



Campionatele naționale ft șah

IJNHlliE JUCĂTOARE 
ÎN PilIM-PlAN

Tn finala campionatului na
tional feminin de șan, care se 
desfășoară la Băile Herculane, 
tinerele jucătoare continuă să se 
situeze în centrul atenției. Ast
fel în runda a 3-a, junioara 
Smaranda Boicu a reușit să 
cîștige în fața fostei campioane 
Gertrude Baumstark, iar intr-un 
„derby tineresc" Cristina Bădu- 
lescu a întrecut-o pe Mădălina 
Stroe Restul partidelor au fost 
numai remize și anume Eugenia 
Ghindă — Marina Pogorcvici, 
Gabriela Olteanu — Otilia Ganț, 
Viorica lonescu — Mariana Io- 
niță și Dana Nuțu — Gabriela 
Olărașu. întreruptă este partida 
I.igia Jicman — Elisabeta Poli- 
broniade.

Lidere ale clasamentului con
tinuă să fie Dana Nuțu și Ma
rina Pogorevici, ambele cu cite 
2,5 p. urmate de Cristina Bădu- 
lcscu, Mariana Ioniță și Ga
briela Olărașu, fiecare cu' ci
te 2 p.

•ir
în runda a 5-a a Campio

natului masculin de șah, Mă- 
rășescu a ciștigat la Joița, in 
timp ce partidele lonescu — 
Foișor, Tratatovici — Ghițes- 
cu, Oltean — Grunberg, Rado
vici — Marin și Bărbulescu — 
Hegheduș s-au încheiat re
miză. în clasament conduce 
Constantin lonescu — 3,5 p, 
urmat de Ghițescu, Tratatovici, 
Foișor și Grunberg — cu cite 
3 p.

CALMUL Șl LUCIDITATEA AU DECIS 
REZULTATUL DERBYULUI

S.C. MIERCUREA CIUC-DINAMO LA HOCHEI
Competiția se reia astăzi

MIERCUREA CIUC, 10 (prin 
telefon). Partida așteptată cu 
cel mai mare interes în etapa 
a 3-a a campionatului de ho
chei a fost, desigur, cea care 
opunea formației locale Sport 
Club pe Dinamo București. 
Meciul a satisfăcut așteptările 
publicului mulțumit și de re
zultat (5—4 pentru gazde), dar 
mai ales de jocul în sine, ani
mat șt plin de neprevăzut. 
Antrenorii dinamoviști, Pană 
Si Herghelegiu, anticipând că 
Sport Club se va arunca în 
atac din prima secundă, și-au 
luat măsuri de rigoare, jucă
torii lor contraatacind peri
culos. Șt astfel, chiar în min. 
3. va fi 1—0 pentru Dinamo, 
gol marcat de Solyom. Cu 
toate că gazdele se vor men
ține in atac cea mai mare 
parte a meciului (portarul Hu- 
tan a fost în formă), Dinamo 
punctează din nou. Va fi 2—0 
si apoi... 3—0. în min. 26, di
ferență ce va rezista pînă in 
min. 36, cind Gereb, după o 
„voltă” prin întreaga apărare 
dinamovistă, înscrie spectacu
los, reducând diferența. După 3 
minute, același Gereb înscrie 
din nou. Este momentul psiho
logic al partidei, bucureștenii 
devin nervoși, ’n timp ce ele
vii lui Czaka și Bașa, bine 
îndrumați tactic, sprintează.

egalează (E. Antal) șl se des
prind în învingători (din nou 
E. Antal și apoi B. Nagy). Din 
cauza nervozității, dinamovlștii 
au mai mereu cîte doi elimi
nați concomitent, campionul 
fiind Solyom (pedeapsă de rea 
conduită). în total, Dinamo a 
adunat 32 min. penalizare față 
de 14 ale S.C. Miercurea Ciuc. 
In aceste condiții, sarcina ju
cătorilor localnici este ușurată, 
iar victoria finală nu le va 
mai scăpa. Cu 3 secunde îna
intea finalului, Pisăru reduce 
diferența la un gol. Pe scurt, 
un meci de angajament, de 
bună valoare, care a amintit 
— ca răsturnare de scor ! — 
partida disputată în primul 
turneu al campionatului, în 
octombrie trecut, la Gheor- 
gheni, cind Dinamo a condus 
cu 5—1 și a fost egalată la 
5—5.

Joi a fost zi dS pauză. Com
petiția se reia mîine (n.r. as
tăzi). Iată programul : VI
NERI : Viitorul Gheorghcni — 
Dinamo București, Progresul 
Miercurea Ciuc — Steaua, S.C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea 
Galați ; SlMBATÂ : S.C. — 
Viitorul, Progresul — Dunărea, 
și ultimul derby al turneului, 
meciul Steaua — Dinamo.

Mircea TUDORAN

DOINA MELINTE ALEARGĂ PRIN NĂMEȚI CU GÎNDUL LA CURSELE DIN VARĂ
(Urmare dtn t>ag îl

sezonul '85 cu multe 
și are, cum se spune, 
sute de kilometri, C- 
gata pentru a face 

față solicitărilor intense ale noului an, Încărcat 
de „starturi" în multe competiții de anvergură. 
Pentru Doina Melinte acest șir de mari con
cursuri începe în acest an parcă mai devreme 
decît altădată. La 15 ianuarie ea se va număra 
printre participantele la marele concurs interna
țional de la Osaka, unde va intilr.i pe câteva 
dintre cele mai bune alergătoare din lume. 
Urmează, in februarie, dteva concursuri în ca
drul „circuitului american" sub acoperișul unor 
săli in diferite orașe, toate avind ca scop prin
cipal „rodarea" pentru participarea la campiona
tele europene indoor din noua sală de la Pireu, 
din vecinătatea stadionului Karaiskakis. Doina 
nu uită că în 1982, la Milano, a fost campioană 
de sală a Europei la 800 metri, iar anul trecut, 
la Goteborg, a cîștigat medalia de argint (probă 
la care Cristieana Cojocaru s-a clasat a treia!), 
dar la Atena va concura la 1 500 m.

„Sezonul în aer liber, spune Doina Melinte, 
va fi la fel de greu ca și cel de anul trecut.

pregătirea pentru 
săptămîni în urmă 
tn picioare, âteva 
ind, de pe acum,

deși se spune că un an post-oîimpic este, ori
cum, mai ușor. In calendarul lui ’85 figurează 
.Cupa Europei" (obiectiv, locul I Ia 800 m), poate, 
due știe, .Cupa Mondială" Ia Canberra, ca și 
starturile ia cadrul primei ediții a poli-competi- 
țid dotate eu .Marele Premiu", a cărui finală 
va avea loc la Roma. Și mai sint încă destule 
alte concursuri, în care adversarele se vor stră
dui să obțină un rezultat cit mai bun in fața 
campioanei olimpice. Ele n-au nimic de pierdut, 
eu împreună eu soțul meu, Dorin
Melinte. eăruia-1 datorez succesele ultimilor ani, 
am gindit pini Ia nivel de amănunt pregătirea 
noului sezon *85 și am convingerea eă va fi 
ți el un an bun. eu succese și rezultate de va
loare, dorind să realizez 1 :5«3« pe 800 m ți 
3 :59,» pe 15M m. rezultate firești, sub nivelul 
celor de anul trecut, dar la vară dne știe— 
In altă ordine de Idei, am fost impresionată de 
căldura prietenească eu care am fost sărbătorită 
de colegele si colegii mei la 27 decembrie, cind 
am împlinit 28 de ani*.

Doina Melinte mai soarbe o gură din ceaiul 
aburind— Se grăbește să-și usuce echipamentul, 
pentru un nou antrenament Și afară continuă 
să ningă, să ningă—

RUTIERII AU PORNIT
f rmare din na o I)

— Apreciatul arbitru interna
țional Octavian Amza a fost nu
mit de Uniunea Ciclistd Interna
țională președinte al juriului de 
arbitraj La campionatele mon
diale de amatori si profesioniști 
din Italia. Tot el va fi și pre
ședintele Juriului Campionatelor

DIN NOU LA DRUM
Balcanice din Iugoslavia. Ați a- 
flrmat cindva că Amu este so
cotit cel mai bun arbitru de ci
clism din lume si — lată — a- 
vețl confirmarea.

— Ne bucură
Cicliștii. harnicii cicliști. au 

pornit La drum chiar din prime
le zEe ale lui ts. Drum lung și 
greu, acoperit dc zăpadă sau bă

tut de ploi, cu vînt rece șl frig, 
apoi cu căldură caniculară, tn 
care singura bucurie o repre
zintă aceie clipe ale sprintului 
ffn.i mumii arii, marcați mal 
ales de performanta Iui Gh. Lău- 
taru la Universiada de la Ed- 
mocton (medalie de argint in 
proba de adițlune de puncte, pe 
velodrom), au fost din ce in ce 
nui buni pentru soortul nostru 
cu pedale. Hărnicia rutierilor ne 
asigură că următorii vor fi și 
mal buni.

PARTICIPARE AMPLĂ LA ACȚIUNILE DE DESZĂPEZIRE
(Urmare din pag. I)

acestei ierni deosebit de friguroase, se află și 
numeroși sportivi din marile cluburi și asociații. 
Cu toate forțele, cu tot elanul, ei participă la 
deblocarea căilor de acces în unitățile economi
ce și spre bazele sportive. Printre aceștia se 
numără sportivii de la Industria linii, de la în
treprinderea «13 Deoembrie", U.M.T. și C.F R.

BUZĂU. Ninsorile abundente și viscolul s-au 
abătut și pe meleagurile buzoiene. în municipiu, 
mii și mii de cetățeni participă cu însuflețire 
la acțiunile de normalizare grabnică a întregii 
vieți economice șj sociale. Cum este și firesc, 
printre cei din primele rînduri se află și tine
retul sportiv, cu o exemplară dăruire. La bazele 
sportive s-au constituit adevărate comandamente 
care acționează sub conducerea activului 
C.J.E.F.S., a antrenorilor șl profesorilor de edu
cație fizică. Astfel, peste 400 de tineri de la 
A.S. Relcon — handbaliștl, voleibaliști, fotbaliști 
— au degajat căile de acces către Sala sportu
rilor. Lor li s-au alăturat șl luptătorii de la 
A.S.A., judoka de la Metalul, sportivi din alte 
asociații. Un mare număr de luptători de la 
C.S.M. au participat la curățirea zăpezii din ju
rul patinoarului artificial, iar fotbaliștii de la 
C.S.Ș. nr. 1 au fost prezenți la Înlăturarea ză
pezii de la baza sportivă a clubului șl de la 
Liceul pedagogic din localitate.

BUCUREȘTI. Ample acțiuni și măsuri ener
gice _s-au luat șî în Capitală pentru asigurarea 
desfășurării normale a circulatei, a întregii ac
tivități economice șî sociale, pentru asigurarea 
celor mai bune condiții în toate domeniile de 
activitate, in vederea îndeplinirii exemplare a

sarcinilor de plan încă din primele zile ale nou
lui an. Mii și mi» de tineri, printre care spor
tivi din marile cluburi și asociații, s-au eviden
țiat in această muncă patriotică, de înaltă răs
pundere. Sportivii clubului Olimpia, de pildă, au 
acționat prompt pentru deszăpezirea bazei Vi- 
tan, care, printre altele, găzduiește caii clubu
lui. Au muncit aid, cu mult spor, rugbyștii și 
penlailoniștii conduși de antrenorii Horia Făgă- 
rășana și Constantin Călina. La baza din Șo
seaua lanculuj, au contribuit la înlăturarea ză
pezii echipele de popice (antrenor — Ferdinand 
Popescu), halterofilii (antrenor — Gheorghe Dia- 
eonu). La baza de pe strada Valerian Prescurea 
au fost prezenți sportivii secților de box, judo, 
gimnastică, iar la baza nautică de pe lanul He
răstrău ți la poligonul de tir cu arcul de aici au 
participat la deschiderea căilor de acces nu
meroși sportivi sub conducerea antrenorului Tra
ian Nâdășan. întregul activ al clubului, în frun
te cu președintele Aurel Dobincă, s-a aflat, de 
asemenea, la datorie, alături de sportivi.

In Calea Plevnei, numeroși sportivi de la clu
bul Steaua au participat la curățirea zăpezii atît 
în incinta clubului, cit și pe arterele de circu
lație din vecinătate. De asemenea, sportivii mi
litari au participat la înlăturarea zăpezii la 
Complexul din Bulevardul Ghencea, gospodăria 
agrozootehnică Domnești, precum și în zona 
stației de metrou „Eroilor". In mijlocul acestora 
6-au aflat antrenorii Theodor CoIdea, Ștefan Or
ban, Alexandru Istrate, Marin Cristea, precum și 
foști sportivi de performanță ca Aurel Nica, 
Florian Livădaru, Victor Rusu, Mircea Mihail 
ș.a.

La marile acțiuni de deszăpezire din Capitală 
au participat, de asemenea, sportivi de la clu
burile Dinamo, Progresul, Metalul, Voința, Rapid.
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* Sportivii ploieșteni au ciștigat „Cupa României" la patinaj 
viteză • La Borșa au inceput zborurile pe schiuri • Unde 
sint biatloniștii suceveni î • Boberul Costel Petrariu s-a re
marcat ca... boxer ? ! • „Criteriul primei zăpezi" a deschis 

sezonul de fond
@ PATINAJ VITEZA

MIERCUREA CIUC, 10 (prin 
telefon). „Cupa României* la 
patinaj viteză a continuat joi 
pe un timp nefavorabil, majo
ritatea concurenților făcînd 
eforturi vizibile pentru o com
portare cit mai bună.

Confirmîndu-și ascensiunea, 
reprezentanții clubului sportiv 
Petrolul Ploiești (antrenor — 
profesor Adrian Ciobanu) s-au 
menținut în prim-planul tu
turor probelor, avînd ca prin
cipali realizatori pe Liliana 
Coman, Ion Opincariu — se
niori, Nicolae Sandu la ju
niori I, Eugen Popa la juniori 
II, învingători merituoși și în 
clasamentele generale ale ca
tegoriilor respective. A mai 
adus puncte prețioase pentru 
echipa ploieștenilor junioara 
Corina Zidărescu. Cu un nu
măr restrîns de concurenți 
(8), petroliștii au reușit, după 
6 ani de la înființarea secției 
lor, să intre în posesia invi
diatului trofeu, menit să eva
lueze potențialul valoric al 
juniorilor și seniorilor la ora 
actuală, depășind sportivi din 
centre cu state mai vechi de 
activitate, datorită seriozității 
cu care se pregătesc. Rezul
tate promițătoare pentru a- 
cest început de sezon au mai 
obținut Mihaela Timiș, Ianoș 
Moldovan, Angela Seulean 
(Viitorul Cluj-Napoca), Iudith 
Bogozi, Imre Torok, Tibor 
Beczc (S.C. Miercurea Ciuc), 
Mihaela Dascălu, Gabriela 
Voina, Daniel Csata (Tracto
rul Brașov), Edmond Cseh, 
Emeșe Antal (Mureșul Tg. 
Mureș), Cerasela Hordobețiu, 
Cătălina Bologa (C.S.Ș. Sibiu), 
Călin Grigoraș (C.S.M. Cluj- 
Napoca), Octavian Moga (Vo
ința Sibiu), Ileana Cleteșteanu 
(Pionierul Constanța), Adrian 
Smochină (C.S.M. Suceava) și 
alți tineri. Dintre alergătorii 
consacrați au dat satisfacție 
petrolistul Ion Opincariu — 
mai ales în proba de 1 500 me
tri —* șl veteranul seniorilor, 
Andrei Erdely, care, pregătin- 
du-se mai mult pe uscat, cu 
ambiția-1 cunoscută, a reușit 
să sosească înaintea unor co
legi cu un mai îndelungat 
stadiu de instruire pe pistele 
de gheață.

la Bistrița-Nâsâud

REZULTATE, seniori (F) 
1 500 m — Liliana Coman ^(Pe
trolul Ploiești) 2:29,9 ; 1000 m 
— Liliana Coman 1:38,6 ; (B) : 
3 000 m — A. Erdely (IMASA 
Sf. Gheorghe) 4:29,9 ; 2. I. 
Opincariu 4:30,5 ; juniori I (F) 
1 500 m — 1. Mihaela Timiș 
2:32,3, 2. Judith Bogozi 2:32,7 
(B), 3 000 m — 1. N. Sandu 
4:35,8, 2. D. Csata 4:43,6 ; ju
niori II (F) 1 500 m — Mihaela 
Dascălu 2:30,4, 2. Cerasela 
Hordobețiu 2:31.5 ; 1 000 m — 
Cerasela Hordobețiu 1:37,6.

în ultima reuniune — seni
ori. 1500 m (b): 1 I. Opin
cariu (Petrolul) 2:05,3, 2 I. 
Mikloș (C.S. M Ciuc) 2:09.1; 
5000 m — 1 A. Erdely OMASA 
Sf. Gheorghe) 7:47.0. 2 I. O- 
pincariu (Petrolul) 7:48,7; 3000 
m (f) — 1 Gabriela Voina 
(Tractorul Bv.) 5:24,3, 2 Li
liana Coman (Petrolul) 5:29,4. 
învingătorii la poliatlon : Li
liana Coman (201,366 p), I. O- 
pincariu (175,920 p); la ju
niori I: Mihaela Timiș (Vi
itorul Cluj-Napoca) 202,232 p, 
Nicolae Sandu (Petrolul) 
181,153 p; la juniori II: Ce
rasela Hordobețiu (C.S.Ș. Si
biu) 201,216 p, Eugen Popa 
(Petrolul) 190,632 p. Clasa
mentul general pe echipe: 1) 
Petrolul Ploiești — 30 p, 2) 
S.C. M. Ciuc — 15 d. 3—4) 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca și 
C.S.Ș. Sibiu — 14 p. 5) Trac
torul Brașov —12 p.

Troian IOANIȚESCU
• A FOST INAUGURATA, 

în sfîrșit, pista de dimensiuni 
olimpice de patinaj de la Su
ceava, unica din țară cu cu
loare de 5 metri lățime, tes
tul concursului dotat cu „Cu
pa Federației Române de Pa
tinaj" fiind trecut cu succes. 
In vederea acestui eveniment, 
forurile locale au făcut 
eforturi deosebite, activul 
C.J.E.F.S. lucrînd efectiv la 
amenajarea pistei. Tractorul 
special echipat după idei șl 
soluții locale în vederea for
mării și întreținerii ghețil a 
trecut șl el cu bine examenul 
întrecerilor oficiale.

Vladimir Todașcă, unul dintre biatloniștii care 
au dominat tn ultima vreme performanța na
țională. Pe cind alți suceveni vor porni spre 
marea performanță in acest sport 1

Foto : Aurel D. NEAGU

NU VI 
CU M

Ninsoarea 
în ultima vj 
ții din tar 
creat peried 
lor. iar vîq 
au sporit q 
rii de pe t 
te. în acq 
este absoluj 
cei ce urc^ 
fie cît se 
cauți, să ej 
de a stîrni 
de a se ră 
este prieteni 
nu și atun 
desconsidera

Prin omaba 
lui prevederild 
rata din cadrl 
Meteoro’ogie 
iatâ grosimea 
padâ din uri 
tane ale țâ 
Cota 1500 131 
cm, Predeal 
70 cm, Vîrfd 
Brașov 36 crrl 
Bilea Lac 60 
cm, Voineasa 
Lotrului 98 cri 
43 cm. Semen 
38 cm, Bâișoq 
de Vale 74 d 
Rarâu 70 cm, I 
60 cm, Lâcâu!

• SANIE
• O DILEJIAi 

REZOLVABILA 
tul săniei în ac 
zon : sinăiei^Ll 
la Vatra 
punde exiglH 
cel de acolo^c 
Sinaia... aceleaș 
ma nu este d 
deasupra event) 
existente în cele 
pune pe tapet < 
tate, detectabila 
vreme printre « 
ceastă disciplir 
a găsit însă soj 
zon, campionat 
vor desfășura î 
Ia Vatra Dome 
naia, rezultatele 
a decide pe nd 
cuprinzător șl..]

• SĂRITURI CU SCHIUR
• STAȚIUNEA BORȘA, deved 

centrul săriturilor cu schlurile 1 
a întlmpl-nat noul sezo-n cu d 
Trambulina de 90 de metri bJ 
gazdă a finalelor „Daciadei" șl 
a fost modernizată : s-au mori 
pentru accesul sportivilor la pis 
construită o platformă rezervai 
punctul de desprindere, a fost 
arbitraj. Se află In curs de col 
bulina de 60 de metri, pista q 
minată, Iar cea de aterizare in 
Cei mal buni săritori (de la cq 
bul sportiv școlar Brașovia șl ■ 
din Brașov) șl-au început, cicq 
sub conducerea antrenorilor G'(| 
loan Bîrlea. (Gheorghe PETEld

O ÎNTREBARE PE ADRESA... C.J.E.F.S. SUCEAVA
— In deceniul trecut, pe meleagurile bucovinene au fost desco- 

perițl, inițiați și oferiți marilor cluburi brașovene o serie de schiori 
fondiștl de valoare care, ulterior, au ajuns pînă în lotul național 
de biatlon : Vladimir Todașcă, Vaslle Bejenariu, Gheorghe Berdar, 
nume consacrate. De cițlva ani, însă, „producția" de biatloniștl a 
Sucevei a încetat. De ce ?

RĂSPUNDE constantin SCUTARU, președintele C.J.E.F.S. Su
ceava : „Este exact. Iată cauzele principale care au condus la 
această situație, neplăcută șl pentru noi : 1. desființarea, în 1982, 
a secției de biatlon a Clubului sportiv școlar din Vatra Dornel, fapt 
care a întrerupt activitatea o perioadă de peste doi ani ; 2. lipsa 
de Interes de care dă dovadă, în continuare, A.S.A. Cîmpulung, în 
direcția înființării unei secții puternice de biatlon, pentru care are 
condiții optime de practicare. în momentul de față, județul Su
ceava se află în paradoxala situație de a avea două poligoane, la 

Cimpulung șl Vatra Dornel, și arme pentru biatlon și nici un re
prezentant pe podiumul marilor competiții republicane de biatlon. 
Cu toate greutățile întîmpinate tn ultimii ani, județul nostru se va 
prezenta totuși în întreceri cu cițlva sportivi pregătiți de antreno
rul Iullu Pața, care, înoepînd cu toamna anului 1984, se ocupă de 
două grupe de avansați, în cadrul secției (reînființate) a C.S.Ș. Va
tra Dornel, care activează la Cîmpulung Moldovenesc, șl cu 6 spor
tivi de la asociația sportivă sindicală Constructorul din aceeași loca
litate. Sperăm că, cu ajutorul organelor cu atribuții, să redresăm 
în cel mai scurt timp această situație".

P.S. Fiind de acord cu cele afirmate de președintele C.J.E.F.S. 
Suceava, opinăm însă că și eforturile, Insistența și inițiativele aces
tui organism ar trebui să-și găsească locul în acțiunile care, de 
acum încolo, vor fi întreprinse pentru ca biatlonul sucevean să 
redevină ceea ce a fost.

• BOB
• DUPĂ O PE

RIOADA FAVORA
BILA, în cursul că
reia pirtia de bob 
de la Sinaia a fost 
Înghețată pe por
țiunea dintre ple
care și virajul 8, 
ninsoarea abunden
tă a îngreunat mult 
lucrările. Ieri, la 
ora prinzului, ză
pada cădea necon
tenit și troienea li
niile drepte și vira
jele, iar echipele 
de lucrători se 
străduiau să dega
jeze traseul pe ca
re nu peste multă 
vreme vor ooborî 
vertiginos boburile. 
Intr-o convorbire 
telefonică purtată

cu prof. Paul Popa, 
președintele C.S.O. 
Sinaia (în grija că
ruia 6e află ame
najarea și întreți
nerea pirtiei), am 
aflat că, deși vre
mea este nefavora
bilă, se continuă 
înghețarea traseu
lui de la virajul 8 
in Jos. astfel ca a- 
tuncl cind va Înce
ta ninsoarea să se 
poată trece la fini
sarea întregii piste 
șl apoi la antrena
mente în vederea 
concursului inaugu
ral („Cupa C.S.O. 
Sinaia"), din zilele 
de 26 șl 27 ianuarie.

Cît privește pirtia 
de sanie de pe 
„Drumul vechi", ea 
este complet aco

perită de zăpadă, 
din care cauză lu
crările de îngheța
re, începute cu 
două zile în urmă, 
au fost întrerupte.

• LA „CUPA NA
ȚIUNILOR" (con
curs disputat la 
Igls și ciștigat de 
echipajul Austria I), 
echipajul Degan — 
Tudor. Nagy, Pep- 
tea s-a clasat pe 
locul 9 din 29 de 
participante repre- 
zentiind Austria, 
Canada, Elveția, 
R.D.G.. R.F.G., Ita
lia. Marea Britanle. 
SU.A. etc. Unele 
țări (Austria, R.F.G. 
ș.a.) au prezentat 
cîte patru echipa
je.

IN...
• IN 
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LIEI«, ol 
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GheorghJ 
bine de | 
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să se îl 
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al A.S.A.
12 speed 
superioarl 
rau decît 
în plus pd 
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iarnă d id 
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la aria 
cea Intel 
Amintind] 
că pe v| 
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Divizionarele

la sfirșitul turului

LA ÎNCEPUT-CA UN... RAPID, 
APOI CA UN... PERSONAL

• Echipa feroviară a debu
tat în noua ediție de campio
nat ca un adevărat... Rapid, 
adică foarte bine, și a încheiat 
turul ca un... personal, cu o 
vizibilă scădere de viteză. Alt
fel spus, „unsprezecele" din 
Giulești a avut o evoluție peste 
așteptări în prima jumătate a 
sezonului de toamnă și evident 
sub potențialul său real în cea 
de a doua jumătate. Privită în 
general, pe ansamblul celor 17 
etape de campionat, ca și prin 
comparație atît cu propria si
tuație din campionatul prece
dent (al cărui tur îl încheiase 
pe locul 15, cu numai 13 punc
te la activ), cit și cu bilanțul 
actual al altor partenere de 
întrecere, comportarea forma
ției rapidiste ne apare ca sa
tisfăcătoare. • La analiza a- 
cestei comportări trebuie avut, 
în primul rînd, în vedere fap
tul că Rapidul a luat startul 
în noua ediție de campionat cu 
un lot radical remaniat, din 
care au făcut parte nu mal

grave greșeli personale, deci
sive pentru rezultat, în aceas
tă privință chiar șl promițăto
rul portar Toader făcîndu-se 
„remarcat" prin cîteva gafe 
suprinzătoare), pretențiile (și 
realizările) nu puteau fi prea 
mari. • Și totuși, chiar In 
aceste condiții, Rapidul ar fi 
putut da mai mult. Dacă n-a 
făcut-o, cîteva dintre cauze ar 
fi : 1) Un oarecare procent de 
neșansă în cîteva meciuri în 
care a pierdut puncte foarte 
prețioase în final (la Rm. Vîl- 
cea, Oradea, Baia Mare și cu 
Dinamo) ; 2) Lipsa de îndrăz
neală în partidele disputate In 
deplasare, în care a adoptat 
de fiecare dată o tactică mult 
prea defensivă, cu scopul de 
a 
3) 
de 
Și 
pe . .
cînd multe din acțiunile ofen
sive au purtat amprenta întîm- 
plării și a precipitării. Dealt-

obține punctul mult dorit; 
Lipsa unei idei mai dare 
joc in atac, vizibilă chiar 

în cîteva meciuri disputate 
propriul teren, în Giulești,

MANEA

10. RAPID 17 5 5 7 19-19 15
pierdut cite două cu Politehnica 
cu Gloria Buzău).

FECIORII LUI MIRCEA SANDU

© Puncte realizate acasă : 11 (a
Timișoara și Sportul studențesc, unul _ _
• Puncte obținute in deplasare : 4 (cite unul cu Universitatea Cra

iova, F.C. Bihor, Dinamo și Politehnica lași).
• Golgeterii echipei : Cioacă, Manea și Agiu — cite 4 goluri. Rada 

3, Șt. Popa, Goanțâ și Ion Ion — dte unul, Rednic (Dinamo) — au
togol.
• Jucători folosiți : 19 : Grigore și Bacoș — cite 17 meciuri. Agiu, 

Rada, Șt. Popa, Goanțâ și Cioacă - dte 16, Toader și Ion Ion - dte 
13, Sameș 15, Manea și Marinescu — dte 11, Avram și Grstea - dte 
8, Mânu, Bâjon și Țîră — cite 5, Cîrlan 4, Teodorescu 3.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : două transformate (Manea 

și Rada), două ratate (Șt. Popa și Cioacă).
• Jucători eliminați : Rada (etapa a 10-a).
• Cartonașe galbene : 13 ; cele mai multe : Agiu și Șt. Popa — 

cite 3.
• A expediat 181 șuturi (109 acasă — 72 în deplasare), dintre eare 

81 pe spațiul porții (52 acasă - 29 în deplosare).

puțin de șapte debutanțl pe 
scena primei divizii : Toader, 
Marinescu, Cîrstea, Bacoș, 
Goanță, țîră, Teodorescu. A- 
ceastă masivă operațiune de 
întinerire cu jucători cvasine- 
cunoscuți, proveniți din eșaloa
nele inferioare, care a consti
tuit un veritabil act de curaj 
mal ales din partea fostului 
antrenor principal Victor Stăn- 
culescu, s-a dovedit bineve
nită, iar roadele ei se vor ve
dea șl mai clar în sezoanele 
următoare. Deocamdată, insă, 
în condițiile în care echipa a 
trecut prin asemenea modificări 
structurale, neavind încă tim
pul necesar pentru realizarea 
unei suficiente omogenizări și 
maturizări în joc a noilor pro
movați (a căror lipsă de ex
periență s-a vădit uneori prin

fel, pe plan ofensiv B-a aștep
tat prea mult, sau aproape to
tul, de la Impetuosul și neobo
situl Manea, iar tind acesta a 
lipsit din teren (mai ales spre 
finalul turului),
4) Randamentul mai scăzut în 
unele partide al
tori de bază (Sameș, Ion' Ion, 
ȘL Popa, Rada), de la eare se 
aștepta o exemplară Încadrare 
tn efort la antrenamente și in 
meciuri ; 5) Apariția unor ne- 
concordanțe de vederi și chiar 
animozități între antrenori, ju
cători, conducerea clubului și 
cea a secției de fotbal (aceasta 
dîn urmă schimbată Intre timp 
In componența ei), care nu pu
teau influența decit negativ 
comportarea și rezultatele e- 
chipel. Din acest motiv s-a șl 
ajuns, de altfel, la înlocuirea

s-a văzut.. ;

rftorva jucă-

antrenorului principal. Nu știm 
cit a fost el de vinovat și nici 
care sînt motivele înlocuirii 
sale, dar credem că este păcat 
că el n-a putut continua pro
cesul de reîntinerire a echipei, 
in care se lansase cu atita te
meritate. • Rămine ca ceea ce 
s-a făcut bine la Rapid să con
solideze fostul secund și actua
lul antrenor principal, Viorel 
Kraus, ale cărui calități de 
tehnician și pedagog sînt bine 
apreciate. Cu 15 puncte la ac
tiv și —1 în „clasamentul ade
vărului", perspectiva Rapidului 
în returul campionatului nu 
este chiar îngrijorătoare. Dar 
nici ferită de griji. Să nu ui
tăm că echipa feroviară are un 
program greu in retur, ea ju- 
dnd acasă cu ‘ 
Craiova, Dinamo și 
orice punct pierdut 
partide (necompensat 
zător în deplasare) îi 
greuna mult situația. __ ___
voie, deci, de o maximă mo
bilizare a tuturor factorilor 
(antrenori, jucători, conducerea 
secției și a duhului) Încă din 
această perioadă pregătitoare 
pentru ca echipa giuleșteană 
să-și reia și să-și mențină în 
primăvară cursa ca un ade
vărat— Rapid.

Universitatea 
Steaua și 
in aceste 
corespun- 
poate in- 
Este ne-

Constantin FRĂNESCU

Discuțiile pe marginea 
anchetelor de sfirșit de an 
pentru stabilirea celor mai 
buni fotbaliști ai anului 
continuă. (Acesta este, de 
altfel, și rostul lor...). Fie
care vede altfel Fiecare 
are cite un alt favorit...

Una din întrebările care 
se pun e legată de 
sarea lui Hagi in ancheta 
cronicarilor. De ce Hagi ? 
Și primul argument al con- 
testatarilor este invocarea 
unui coechipier al lui Hagi, 
adică Marcel Coraș.

De ce Coraș ? Pentru că 
— se spune — Coraș nu a 
avut un an mai slab decit 
Hagi. In sprijinul acestei 
afirmații se află prestația 
arădeanului la turneul final 
din Franța, 
mai bună decit a 
dat fiind că Mar
cel Coraș a figurat 
și in echipa primei 
manșe a cronicari
lor europeni aflați 
în Franța. (Croni
carii, sensibili la 
tățile tehnice, au 
la scenă deschisă „i 
Coraș in jurul 
spanioli, din care 
cuț mingea pe tavă pe care 
Boloni a introdus-o cu un 
șut sec in plasa porții lui 
Arconada),

Sigur că Hagi ar9* argu
mentul titlului său de gol
geter de toamnă, dar parti
zanii • • -
foarte 
sivul 
a fost 
ediții 
’84).

Pină acum, deci, 2—0 
pentru Coraș — afirmă su
porterii lui Marcel.

Ce a determinat, atunci, 
preferința cronicarilor pen
tru Hagi ?

Această alegere e un 
mare avans sufletesc pen
tru anul 1985, deoarece 
cronicarii — mai mult de
cit antrenorii — privesc 
spre viitor. Iar Hagi este 
una din marile speranțe ale 
anului 1983, o speranță ca
re a crescut o dată cu golul 
avanpremierei de la Bel
fast, un gol la înfrângere —

propul-

Hagi ?

incomparabil
lui Hagi,

virtuozi- 
aplaudat 

,optul“ lui 
stoperilor 
s-a năs-

lui Coraș iși aduc 
bine aminte că ma- 

inaintaș al Sportului 
golgeterul unei întregi 
de campionat (1983—

e adevărat —. dar totuși un 
gol, un gol care cîntărește 
mult in cadrul încercării de 
a da echipei naționale un 
tonus ofensiv mai ridicat.

Sigur că intre ce 
Hagi și intre ce a 
Coraș în anul 1984 
mare diferență, deși 
să ne amintim că 
„cîștigat", 
expresia, un meci de bara} 
cu Coraș in frumosul derby 
Dinamo — Sportul. încheiat 
cu acel spectaculos 3—3. Pe 
de altă parte. Coras a avut 
handicapul unei fracturi la 
claviculă, care l-a scos din 
circuit in ultimele etape, 
ceea ce l-a determinat să 
nu-și apere șansele pe ul
timii metri și. după cum 
se știe, anchetele sînt de
seori influențate 

de finiș 
start.

Acum, 
de an. 
buie să 
are o poliță sca

dentă în anul 1985. El tre
buie să-și asume cu mare 
seriozitate rolul, pentru că 
a trecut vremea cînd era 
doar o speranță, tn Ceea ce 
il privește pe Coraș, el ră
mine un jucător cu o șta
chetă inaltă, in urma fazei 
amintite din jocul cu Spa
nia și a golului 
din poarta lui 
cher.

Sperăm ca, din 
„provocat", cei doi fotba
liști să urce spre virful for
mei lor sportive. Și să nu 
uite că omul care i-a pro
pulsat pe amîndoi spre ti
tlurile de golgeter a fost 
„bătrînul" combatant Mircea 
Sandu, care continuă să fie 
in prima linie, acea „linie 
de foc" pe care o evită de
seori chiar (sau mai ales) 
cele mai mari talente.

a făcut 
realizat 
nu e o 
trebuie 

Hagi a 
dacă permiteți

mai mult 
decit de

la început 
Hagi tre- 
rețină că

imparabil 
Schuma-

acest duel

loan CHIRILA

Din problemele cursului de perfecționare a antrenorilor
rs

La jumătatea drumului In Divizia „C“

ARIPILE BACĂU Șl MECANICA VASLUI

IN LUPTA PENTRU ȘEFIA SERIEI A ll-a
care ta 
pierdut 
ultima 

In frun- 
data a-

Echipa Aripile Bacău, 
campionatul trecut a 
promovarea In „B- în 
etapă, se află șl acum 
tea seriei a ll-a. De 
ceasta ea o are ca rivală. ta 
lupta pentru șefie, pe Mecanica 
Vaslui, formația care a condus 
«1 ea ostilitățile, In tur, timp 
de șapte etape. în toamnă, cete 
două echipe, după un duel pa
sionant. au obținut același nu
măr de puncte, 21, Iar tn med 
direct la Vaslui, a dștlgat 
„unsprezecele" băcăuan cu 3—3.

Aripile Bacău reprezintă aso
ciația sportivă a întreprinderii 
de avioane din localitate și este 
antrenată, de peste doi ani, de 
Mircea Nedelcu. Ea a avut o 
comportare bună tn tur, n-a 
pierdut nici un punct tn Jocu
rile de pe teren propriu șl a 
dștlgat 5 p tn deplasare. Prin
tre Jucătorii evidentiați In tur 
s-au numărat V. Borcea șl M. 
David — golgeterul formației, cu

9 goluri marcate. Rezultatele sur
priză ale echipei din Bacău ta 
sezonul de toamnă T Cele din 
etapa a Vl-a, tind a dispus, tn 
deplasare, de Mecanica Vaslui, 
șl etapa a vm-a, cînd a pier
dut, tot ta deplasare, eu 9—1, 
la ultima clasată, Unirea Ne
grești. (T.R.)

Iată clasamentul seriei:
L Aripile Be.
3. Mecanica Vas.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
13.
13.
14.
16.
16.

Laminorul
Textila Buhuși 
CSM Borzești 
Chimia Măr. 
Inter Vaslui 
Petrolul Moin. 
Constr. Odob. 
Minerul Corn. 
Vict. Tecuci 
Vit. Pancdu 
Letca Bacău 
Fores ta 
Luc. Adjud 
Un. Negrești

9

16 16 1 4 33-14 ZI»
15
16
1?
13
16
15

13
13
15
ÎS
15
16
15
15
16
15
16
15
13
13
13

133 33-111
5 0 5 37-M
9 0 6 33-28
7 3 5 23-18
7 3 5 13-30
7 3 6 17-15
7 17 31-13
7 17 13-29 13
7 0 8 26-26
5 3 7 14-14
4 5 6 11-19
6 1 8 20-29 
447 13-19
3 3 9 8-19
2 4 9 9-33

u
13
13
13
13
I
3

MINUSURILE „NORMEI ÎN PLUS'
Au trecut mai bine de două 

decenți de la apariția așa-zise- 
kir norme duble și in fotbalul 
nostru, a acelor sarcini de joc, 
ta atac și apărare, pe care 
un fotbalist trebuie să le Înde
plinească in cadrul tacticii ge
nerale. însușite cu un plus de 
rigoare și de claritate, norme
le duble deveniseră, în acea 
perioadă de timp. a anilor 
*64—’65, spetiaHtatea Rapidului 
(de Bub conducerea tehnică a 
regretatului Etn. Vogi și a Iui 
V. Stănescu), echipă în care 
fundații laterali Lupescu și 
Greavu puteau fi văzuți, de
seori, urtind, alternativ, spre 
jumătatea adversă, în timp ce 
extremele Năsturescu 4 Co- 
dreanu se supuneau unui tra
valiu de cărăuși, ocup iod poziții 
retrase de fiecare dată tind 
partenera de întrecere intra în 
posesia mingii.

Era vremea în oare fundașii 
de margine al lui C.S.M^. Iași 
și apoi oed ai Universității Cluj, 
echipe pregătite pe atunci de 
Constantin Teașcă, se aventurau 
departe de propriile butuci pen
tru a crea superioritate nume
rică în atac. O dată Insă cu spo
rirea 
adepte 
apărut 
partea 
le roluri: nenumărate curse (cu 
mingea Ia picior, de la o poartă 
la cealaltă) ale fundașilor la
terali — pe de o parte ; replieri,

eu cantonări excesive ale vîr- 
furilor pină in preajma supra
fețelor de pedeapsă. Exagerări 
petrecute, firește, in tiznp. cu 
implicații nefaste — READUSE 
IN DISCUȚIE ȘI CU PRILE
JUL CONSFĂTUIRII RECENTE 
A TEHNICIENILOR DIN FOT
BALUL NOSTRU — in joc și 
pe tabela de scor, lntrucit atît 
„fundașii aventurieri**, dt și 
Înaintașii metamorfozați tn apă
rători ȘI-AU CAM UITAT RO
LURILE PRINCIPALE. PIER- 
ZÎNDU-ȘI ASTFEL DEPRIN
DERILE DE BAZA.

Venind în sprijinul ideii de 
echilibru în organizarea jocului, 
la ambele lui momente funda
mentale, la toate echipele din 
eșaloanele de performanță ale 
fotbalului nostru, o parte din
tre tehnicienii noștri, in frun
te cu antrenorii ©meriți Angelo 
Ni cuieseu și Ștefan Covaci, au 
adus precizări șl soluții acestui 
Important capitol din tematica 
fotbalului actual, normele du
ble. In coopta îndeplinirii mai

judicioase a ambelor sarcini, 
de atac-apărare, ei au făcut re
feriri la : momentul de supli
nire, utilizarea mai rațională a 
mijlocașilor laterali și, în strîn- 
să legătură cu funcțiile aces
tora, delimitarea zonelor de 
acțiune ale fundașilor de mar
gine.

Ca și în anii trecuți, i-am 
văzut pe antrenorii echipelor 
dia eșaloanele de performanță 
ale fotbalului nostru notîndu-și 
ta carnetele lor mai tot ceea 
ee B-a expus și s-a dezbătut la 
recenta consfătuire, inclusiv 
despre normele duble. Dar, mai 
mult ca pină acum, este cazul 
ca tehnicienii noștri să trans
pună în practică cunoștințele 
împrospătate la curs. In folosul 
creșterii calitative a competiției 
interne, care nu mai poate 
continua doar eu patru-cincl 
echipe eare cunosc și aplică in 
teren ceea oe se cheamă știin
ța jocului—

Gheorghe NICOLAESCU

numărului de echipe 
ale normelor duble au 
și unele exagerări din 

jucătorilor aflați în noi-

DUMINICĂ 13 IANUARIE 1985
PRIMA TRAGERE LOTO 2 DIN ACEST AN !

DUMINICĂ Posibilități de noi și 
frumoase succese.

Cu suma de 10 let 
oricine poate cîștiga

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXTRAORDINA
RA PRONOEXPRES A NOU
LUI AN, DIN 10 IANUARIE 
1985. FAZA I : Extragerea I : 
31 32 1 40 2 28 ; extragerea a 
.l-a : 43 42 26 45 5 38 ;

FAZA a II=>a: Extragerea a 
IlI-a : 39 16 38 15 34 24 ; extra
gerea a IV-a : 36 45 22 27 41 40; 
extragerea a V-a : 18 32 4 3 35 
2 ; extragerea a VI-a'l 17 1 39 
30 26 32 ; extragerea a Vll-a : 
15 16 34 29 14 9 ; extragerea a 
VlII-a : 31 39 1.« 9 13 ; extra-

gerea a IX-a : 11 19 38 16 44 31;
FAZA a IlI-a : Extragerea a 

X-a : 14 7 30 37 9 32. Fond to
tal de cîștiguri : 5.262.445 lei.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, 11 ianuarie a.c. va avea 
loc in sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. Dr. 
Stalcovlcl nr. 42, tncepind de la 
ora 17,16. Numerele dștlgătoare 
vor fi radiodifuzate la ora 19 
pe programul n sl la ora 23 ne 
programul I, precum șl s’mbă- 
tâ dimineața la ora 8,55, tot pe 
programul I.
• Astăzi șl miine. ultimele zi

le de vinzare a biletelor pentru

prima tragere LOTO 2 a acestui 
an, oe va avea Ioc duminică 13 
ianuarie.
• In atenția participanților. 

Urmare a amtnării extragerii nu
merelor rfștlgătoare la tragerea 
extraordinară Pronoexpres a 
Noului An din 9 ianuarie a.c., 
depunerea duplicatelor conside
rate câștigătoare se va face tină 
cel mai tirziu marți 15 ianuarie 
a.c., la ora 13, în orașele re
ședință de județ și p'nă cel mai 
tirziu luni 14 ianuarie a.c., la 
ora 13. in celelalte localități. O- 
mologarea ciștigurilor va avea 
Ioc miercuri 23 ianuarie a.c.

• MARI SUME 
BANI

12 ianuarie

mal multe bilete jucate 
mai multe 

șanse de clștigl

• AUTOTURISME „DA 
CIA 1 300r

Jucați din vreme 
fetele cu numerele 
preferate
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GIMNASTELE DIN ROMÂNIA -

CELE MAI BUNE DIN LUME!
LONDRA. 10 (AgerprCs). — 

Revista „World Gymnastics", 
editată de Federația Interna
țională de Gimnastică, a pu
blicat clasamentele celor mai 
bune echipe și sportivi pe a- 
nul 1981.

La feminin, locul intîi este 
ocupat de selecționata Româ
niei cu 14 p, urmată de 
U.R.S.S. 12 p, R.P. Chineză 11 
p, S.U.A. 10 p, R.D. Germană 
8 p, Cehoslovacia și Bulgaria 
7 p. R.P.D. Coreeană 5 p. Ca
nada. R.F. Germania, Japonia, 
Ungaria 4 D. Spania, Suedia 3 
p. Marea Britanie 2 p etc.

La individual, pe primul Ioe 
este clasată Ecatcrina Szabo 
(România) — 305 p. urmată de 
Mary Lou Rett on (S.U.A.) — 
345 p, Mostepanova (U.R.S.S.)

— 340 p. Ma Yanhong (R. P.
Chineză) — 318 p. Simona Pău- 
că (România) — 316 p, Ju
lianne McNamara (S.U.A.), E- 
lena Șușunova (U.R.S.S.) —
312 p, Laura Cutina (România)
— 300 p. Iurcenko (U.R.S.S.) — 
284 p. Maxi Gnauck (R.D.G.)
— 280 p. Intre primele 25 cla
sate figurează alte trei gim
naste românce: Lavinia Agache 
(locul 16) — 204 p, Cristina 
Grigoraș (21) — 170 p. Mihae- 
la Stănuleț (23) — 163 p.

La masculin, pe echipe pri
mul loc este ocupat de R. P. 
Chineză, secondată de U.R.S.S. 
și Japonia. La individual, in 
fruntea clasamentului se află 
Koji Gusiken (Japonia), urmat 
de Li Ning (R.P. Chineză). Pe
ter Vidmar (S.U.A.), Iuri Bala
banov (U.R.S.S.) etc.

Simona Pă- 
ucă. Lavi
nia Agache, 
Laura Cu
tina (rindul 
de tui. de 
la ttinga), 
Cristina Gri
goraș, Eca- 
terina Sza
bo. Mihaela 
Stănuleț 
(rândul de 
jos), echipa 
medaliată 

eu aur la 
J.O. de la 
Lot Angelet

Foto : Aurel 
D. NEAGU

COMPETIȚII EUROPENE INTER-CLUBURI
Rezultatele înregistrate în între

cerile desfășurate miercuri 
competițiile inter-cluburi.
• BASCHET

„CUPA CUPELOR- (sferturi 
finală), grupa ,,A“: LG Viena 
PAOK Salonik 85—84, Clasamen
tul: L Kaunas 6 p. 2 Zaragoza 
5 p. 3. LG Viena 4 p. 4. PAOK
3 p. Clasamentul grupei .,B“: 1. 
Villeurbanne 6 p, 2. CF Barcelo
na 5 p, 3. Juventus Caserta 4 p, 
4. Hapoel Tel Aviv 3 p

„CUPA KORACI- (sferturi de 
finală), grupa „A": CBL Bar- - 
celona — Cantu 95—96. Clasa
mentul: 1. Cantu 6 p, 2. Steaua 
roșie Belgrad 5 p. 3. CBL Bar
celona 4 p. 4. Hapoel Haifa 3 p; 
grupa „B“: Stade francais — 
Fenerbahce Istanbul 124—89, O- 
limpia " Milano — Stroitel Kiev 
94—86. Clasamentul: 1. Olimpia 6 
P, 3 -- ‘ .
cais 4 p. 4. Fenerbahce 
grupa „C“: Orthez —
127—73. El Ferrol — Varese 
Clasamentul: 1. Varese 6 
Orthez 5 p, 3. Gând 4 p, 
Ferrol 3 p: grupa „D*: 
Mans — Caja Madrid 81—89. Li
vorno — Aris Salonic 100—94. 
Clasamentul: Aris și Livorno 5 
D 3. Caja si Le Mans 4 d
FE'.IIXTN : „CUPA LILIANA RON- 

CHETTI- (sferturi de finală, turul 
trei): grupa „A": Kremikovț So
fia — MTK Budapesta 63—42 
Clasamentul: 1. Kremikovț 4 p, 
2. MTK 3 p. 3. DBB Viena 3 p; 
grupa „B“: Viterbo — Versailles 
85—69. Clasament ' " *
4 p. 2. Versailles 
Sofia 2 p: grupa 
roșie Belgrad — ' 
55—87. Clasamentu

2. Steaua roșie 3 p, 3. 
Pemik 2 p; grupa „F* 
Budapesta — Sparta Praga 51—48. 
Clasamentul: Avellino. BSE și
Sparta toate cu 3 d.
• VOLEI

„CUPA CAMPIONILOR* (turul 
doi tur): TSKA Sofia — Loimu 
T9 (Finlanda) 3—0. Radiotehnika 
Riga — Santal Parma 1—3 î, 
Gladsaxe (Danemarca) — Mla- 
dost Zagreb 2—3. Ruda Hvezda 
Bratislava — Spartak Levskl So
fia 2—3.

L
3.

p.

în

de

Stroitel 5 d. 3. Stade fran- 
s p; 
Gând 

86—95.
P.
4.

2. 
El 
Le

i.

Viterbo
3 Slavia 

Steaua 
Mosoova 
TSKA 4 

Mirilor 
■D-: BSE

0 FRUMOASĂ COMPORTARE A TINERILOR NOȘTRI JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din paa 7)

ccapă simbătâ dimineață- Șirul 
„neprevăzutelor" iernii a conti
nuat și a doua zi, mașina care 
ne ducea de la hotel la sală 
râminind timp de 5 ore imobi
lizată in zăpadă, ceea ce a de
terminat și aminarea începerii 
întrecerilor pentru după-amia- 
ză. competiția debutind imediat 
ce noi am ajuns la sală.

— Cum aprcciali nivelul con
cursului ?

— A fost o dispută desfășu
rată la un nivel ridicat, printre 
tinerii competitori aflîndu-se 
jucători cu o bogată experiență 
internațională. Ii amintesc pe 
Cari Prean (Anglia), Jean Michel 
Saive (Belgia). Milan Grman 
(Cehoslovacia), Didier Momme- 
sin (Franța), Lorenzo Nannoni 
(Italia), Zoran Primorac (Iugo
slavia), precum și pe Csilla 
Batorfi (Ungaria), R-mata Ka- 
salova, Renata Linderova, Iyana 
Masarikova (Cehoslovacia), Ves- 
na Ojtersek (Iugoslavia), Elisa
beth Maier (Austria) și exem
plele ar putea continua. Drept 
urmare, s-a jucat modern, cu 
angajare la fiecare minge, cu 
lovituri puternice, jucătorii eta- 
lînd o variată gamă de lovituri 
de atac, precum și servicii difi
cile.

— In acest context, cum au 
tost apreeiați sperii vii noștri ?

— Ei s-au încadrat in cerin
țele jocului modern, dovadă că 
la sflrșitul competiției Otilia 
Bădescu și Vasile Florea au ur
cat pe podium. Florea la egali
tate de victorii cu al doilea cla
sat belgianul Saive, acesta 
avind insă ascendentul victoriei 
directe De altfel, Vasile n-a ce
dat decît în trei jocuri. în afara 
celui amintit mai pierzind la 
ciștigătorul concursului, engle
zul Cari Prean, și la 
triotul acestuia, Syed. In_ rest, 
numai victorii cu 2—0 ~
Nannoni, Mammesin, 
Rossignol. Gatien, Toma, Primo
rac). Dacă adăugăm că, după 
al patrulea joc, accidentul de 
ta umărul miinii drepte a reci
divat, medicul concursului opi- 
nînd pentru retragerea din com
petiție, vom evalua altfel com
portarea generală a sportivului 
nostru. La rîndul său. Călin 
Toma a avut o evoluție satisfă
cătoare și dacă ar fi jucat mai 
constant, poate nu ar fi scăpat 
din mînă citeva meciuri, așa 
cum au fost cele cu Nannoni și 
Rossignol, spre exemplu, l-a 
depășit, in schimb, pe Saive, 
Syed. Primorac, Mommessin, 
Braun și Gatien.

— Ce ne puleti spune despre 
competiția fetelor ?

compa-

(Braun, 
Grman,

— Trebuie să fac precizarea 
că, in ansamblul comportării 
delegației noastre, performanța 
cadetei Otilia Bădescu se deta
șează, ea fiind și cotată astfel 
de către toți specialiștii pre- 
zenți la San Marino. Le-a in- 
vin pe Kasalova, Maier (2—1)
— in setul decisiv a avut pu
terea să revină de la 16—20 la 
22—20 —, Masarikova, Pangert, 
Linderova, Nagy. Kasalova, Oj
tersek, Delepine și Zampini 
(2—0). Otilia Bădescu a prestat 
un joc foarte bun, cu servicii
— atît cele scurte, cît și cele 
lungi, cu efect și fără — exe
cutate din aceeași mișcare, cu 
atacuri decisive pe drive și for- 
hand. Toate aceste atuuri tehni
ce- au fost dublate și de o mo
bilizare permanentă. Cred că și 
antrenamentele intensive efec
tuate cu Maria Alexandru îna
intea plecării au contribuit în 
mare măsură la aducerea in 
vîrf de formă a Otiliei Bădes
cu.

în concluzie, o comportare 
bună a cadetelor și juniorilor la 
acest „Europa Top 12u, dar 
care trebuie să ne mobilizeze 
pentru competițiile următoare, 
toate foarte dificile, în prim- 
plan fiind campionatele europe
ne, la care avem de apărat po
zițiile fruntașe cîștigate în anii 
precedenți.

„CUPA CUPELOR- (turul doi, 
tur): Dinamo Moscova — Barto- 
lonl Bologna 3—1, Salesianos 
(Spania) — Hamburg 0—3 

,CUPA CONFEDERAȚIEI” 
tur): Leverkusen

(tu-
rul doi. 
Kruikenburg 3—0, Hormann Genk 
(Belgia) — Aris Salonic 3—1, 
Grenoble — Partizan Belgrad 
2—3.

FEMEI: „CUPA CAMPIONI
LOR- (turul doi, tur): Ruda
Hvezda Praga — Olympia Ra
venna 0—3 ! 1, ȚSKA Sofia — 
Alma Ata 0—3, Lausanne UC — 
Tungsram 2—3.

„CUPA CUPELOR- (turul doi, 
tur): Ujpest Dozsa — Dynamo
Berlin 0—3, Uralotcika Sverdlovsk
— USC MUnster 3—0, GASG Pa
ris — Akademik Sofia 2—3, Bra
tislava — Regglo Emilia 1—3 1.

„CUPA CONFEDERAȚIEI» (tu
rul doi, tur): Paloma Branlk
Matlbor — Paris UC 3—0, VfL 
Oythe (RFG) — Lynx Parma
2— 3; retur: Victor Village Bari
— Pancratius Bank (Olanda)
3— 0 (în tur 3—0. echipa italiană 
s-a calificat pentru turneul final).

fi

AUTOMOBILISM O In raliul 
Paris — Alger — Dakar, cea de 
a 6-a probă specială pe conti
nentul african, între Iferouane șl 
Agadez, a fost cîștigatâ de fran
cezii Raymondis-Bos („Land Ro
ver*) în 2h 22:37. In clasamentul 
general, pe primele locuri: Colsoul- 
Lopez (Belgia) („Opel-Manta") — 
13 h 02:35 ; Pescarolo-Fourtick 
(Franța) („Land Pacific") - 13 h 
28:03 și Raymondis-Bos — 13 h 
30:52. Echipajul Avril-Rousseau 
(,,Aro“) ocupă locul 11 cu 15 ti 
10:34. în cursa de motociclete, în 
clasamentul general conduce 
Serge Bacou (Franța) pe „Ya
maha".

ȘAH • In meciul Karpov — Kas
parov o nouă remiză, ~ “

TENIS • în ziua a 
turneului „Masters'' 
trdm
6— 4, 
Smid 
drul 
la Washington" : 
kova — Marcella Mesker
7— 6, Elizabeth Sayers-Smylie —
Pascale Paradis 6—2, 6—2. Wendy 
Turnbull — Gigi Fernandez 6—1, 
4—6, 6—4, Sabrina Goles — Lisa 
Bonder 4—6. 6—1. 7—6. Debbie
Spence — Raffaella Reggi 3—6. 
6—4, 6—4.

a 34-a. 
doua a 

___ _________  Joakim Nys- 
— Vitas Gerulaitis 6—3.

Eliot Teltscher — Tomas 
6—3. 6—4. • Turneul din ca- 

„Circuitulul feminin de 
Hana Mandli-

6—3,

0

BAD-KLHNK1ECHENHEIM (R.F.G.). După Ce a cîștigat proba 
de coborire, Michaela Figini (Elveția) s-a clasat prima și în proba 
de combinată (adițiune de puncte cu slalomul uriaș de la Santa Ca
tarina) totalizlnd 18,33 p, urmată de Marina Kiehl (R.F.G.) cu 18,57

p. După proba de coborire de la Bad-Kleinkirchenheim, clasamentul 
„Cupei Mondiale” este următorul : 1. Mariana Kiehl (R.F.G.) 117 p : 2. 
Michaela Figini (Elveția) 105 p ; 3. Ellsabetha Klrchler (Austria) 93 p.

MONTREAL. Pe arena „Forum” dlr. ~ ~ —*“*
de hochei dintre echipa Dinamo Moscova .
ranțe „Canada ’85”. Victoria a revenit jucătorilor oaspeți cu 
(3—1, 2—1. 1—2)-LA FECLAZ (Franța). In localitate au fost programate două proba 
de ștafetă. In întrecerea masculină (4 X 10 km), victoria a revenit 
echipei Suediei cu lh 37:39, urmată de Norvegia 1 h 39:13 șl de Fin
landa — 1 h 40:05. La femei, victorioasă a ieșit echipa Italiei, care 
a acoperit distanța (3X5 km) în lh 04:22, urmată de Franța 1 h 
05:15 șl Austria 1 h 06:12.

BUDAPESTA. Rezultate din turneul internațional de hochei : Franța 
— Iugoslavia 5—1 șl Ungaria — Danemarca 6—3. In clasament con
duc Franța și Ungaria cu cite 4 p.

ST. MORITZ. Proba de 15 km a revenit lui Pierre Harvey (Canada) 
tn 45:40, urmat de Joss Ambiiehl (Elveția) 46:59 șl Markus Faendrlcti 
(Elveția) 47:28. In cursa feminini (5 km) a învins Marie-Andree Mas
son (Canada) tn 20:30.

BERLIN. Meci internațional amical de hochei : R.D. Germana — 
U.R.S.S. 1—9 (0—1, 0—5, 1—3).

din localitate s-a disputat meciul 
șl selecționata de spe- 

5—A

R.D.

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE 

INTRE DOUA 
SEZOANE

FOTBAL
R.0 Germană: DYNAMO BERLIN SI ÎNDREAPTĂ SPRE UN NOU TITLU?

Cele 14 echipe din 
prima divizie a cam
pionatului R. D. Ger
mane se află acum în 
vacanță. Prima parte 
a sezonului 1984—1985 
a fost dominată de 
„trio-ul“ Dynamo 
Berlin — Dynamo 
Dresda — Lokomotive 
Leipzig, echipe „a- 
bonate" la cupele eu
ropene, care s-au im
pus grație atît valorii 
net superioare a lotu
rilor (ele înglobează 
14 din cei 18 actuali 
„internaționali"), cît 
și jocului lor bine 
gîndit tactic, ordonat, 
dinamic și "

Plutonul 
dus de 
„en-titre", 
Berlin, echipă 
domină detașat și în 
clasamentul eficacită
ții, cu, 43 goluri mar
cate, adică în medie 
3.3 goluri de meci 
(interesant este fap
tul că în cele 91 me
ciuri de campionat 
s-au înscris 301 go
luri). Alb-roșii au ob
ținut în 7 jocuri tot 
atîtea victorii conse
cutive. Berlinezii da
torează în mare parte 
rezultatele obținute

eficace, 
este con- 
campioana 

Dynamo 
care

naționali (Rohde,
Ernst, Troppa, Thom) 
șl celor 3 ex-interna- 
ționall 
Trieloff și Pastor).

Locul secund 
deținut de singura e- 
chipă care a reușit 
să-și asigure un loc 
în „primăvara fotba
listică europeană" 
Dynamo Dresda, ea 
ajungînd în faza 
„sferturilor- în „Cu
pa cupelor”. în com- 
pionat, dlnamoviștii 
din Dresda au avut 
o evoluție mal slabă 
chiar pe propriul te
ren. In timp ce ber
linezii au realizat 
punctajul maxim în 
meciurile de acasă, 
cel din Dresda au 
pierdut 3 puncte 
foarte prețioase (cu 
Rostock, Dynamo 
Berlin șl ’ Frankfurt 
pe Oder). In schimb, 
în deplasare. Dynamo 
Dresda a obținut 9 
puncte. In timp ce 
colegii lor din Berlin 
au acumulat 8 punc
te. De notat faptul că 
la Dynamo Dresda 
joacă Dorner, cu 92 
selecții in națională, 
precum șl mai tine
rii .internaționali”

(Rudwaleit,

este

Ttndru/ Minge (D;/nzz- 
mo Dresda), unul din
tre cei mai buni îna
intași ai echipei sale.

DIN LIPSA DE FONDURI—
Constatind că vlsteria clubu

lui este complet goală șl că nu 
există nici surse de a împru
muta banii trebuincloșl pentru 
deplasarea la Stockholm pentru 
meciul cu HKS. conducerea 
clubului francez din Dunkerque 
a anunțat jucătoarele că nu se 
vor prezenta la part’Ja din ca
drul „C.C.E.” la handbal. Evi
dent fetele au fost foarte su
părate. dar nu pentru multă 
vreme... O telegramă, expediată 
din Stockholm, anunța clubul 
din Dunkerque că... din lipsă 
de fonduri foitnația suedeză se 
...retrage din competiție 1 Si 
iată că. fără ca măcar să se fi 
glndit, handbalistele franceze au 
ajuns in turul următor al com
petiției continentale 1... Tar pinâ 
la viitorul, meci se vor găsi, 
probabil, bani! necesari călăto
riei 1
O REVENIRE IMPRESIONANTA

In anul Jocurilor Olimpice de 
la Montreal, alergătorul ameri
can Jim Ryun, la ora aceea 
încă recordman mondial pe 1500 
m cu 3:33.1. a abandonat acti
vitatea competitională în urma 
unei grave accidentări. Era un 
qfîxțît -arieră nefiresc sl stu
pid pentru un mare atlet ca Ryun 
care, mai mult, n-a avut nici

șansa unei medalii de campion 
olimpic, pe care, poate, ar fi 
meritat-o. Ryun. marele favo
rit al cursei de 1500 m la J.O. 
din ’68, a fost întrecut de ke- 
nyanul Keino (3:34.9), fiind o- 
bligat să se mulțumească cu 
„argintul” (3:37.8), într-o cursă 
în care, pinâ spre final, con- 
duses- autoritar.

Stiibner și Minge. 
Lokomotive Leipzig, 
cu component! ai 
„naționalei" în echipă 
(Miiller. Kreer, Zdtz- 
scha Liebers și Ri
chter) cu punctaj 
maxim .acasă", dar 
cu numai 5 puncte 
„afară", ocupă poziția 
a treia, 
spus. 2__ ,

‘cuv’nt Totuși, prima 
șansă de a '
titlul o au berlinezii, 
pentru faptul că me
ciurile lor directe cu 
cele două urmăritoare 
le vor susține' acasă.

în partea inferioară, 
lucrurile sînt destul 
de clare : Suhl nu 
poate face față rigo
rilor primei divizii, 
iar Chemie Leipzig 
și Stahl Riesa luptă 
din greu pentru evi
tarea retrogradării.

Paul ZAHARIA

dar nu și-a 
incă. ultimul

celor 4 actuali inter- Doschner. Trautman 
CLASAMENTUL TURULUI

1. Dynam Btriin 13 10 2 1 43-14 22
2. Dynamo Dresda 13 8 4 1 36-12 20
3. Lokomotive Leipzig 13 9 1 3 34-13 19
4. Magdeburg 13 6 5 2 28-18 17
5. Aue 13 6 5 2 21-18 17
6. F.C. Karl-Marx Stadt 13 5 4 4 24-25 14
7. Jena 13 4 3 6 20-13 11
8. Erfurt 13 3 5 5 21-22 11
9. Frankfurt/Oder 13 2 6 5 15-19 11

19. Brandenburg 13 2 7 4 14-21 11
11. Rostock 13 2 7 4 15-24 11
12. Stahl Riesa 13 3 4 6 14-28 10
13. Chemie Leipzig 13 1 8 8 12-32 8
14. Suhl 13 0 1 12 4-42 1

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI <

cîștigafi selecționat în echipa olimpi
că americană și să participe la 
J.O., fie la 10 000 m, fie la ma
raton. sau poate chiar la amîn- 
două î... Dacă se va întîmpla 
să fie selecționat, ar fi. într-a- 
devăr, o revenire cu totul ex
traordinară.

UN CUPLU CARE A ATINS 
CONSACRAREA

Semimijloclul portorican Fe
lix Pinto a avut o carieri fru
moasă pe ringurile de dincolo 
de Ocean, pinâ într-o zl în 
care a fost învins categoric de 
mult mai tinărul său conațio
nal Carlos Santos. Această in- 
frlngere l-a determinat să și a- 
bandoneze boxul. Impresionat 
insă de talentul șl de calitățile 
tinârului său adversar, Pinto 
s-a oferit să-l devină antrenor 
lui Santos, să-l ajute să pro
greseze în tainele „nobilei arte". 
Acordul a fost deplin și lată 
consecința : Carlos Santos a 
devenit camnion al lumii, în 
versiunea IBF. El l-a întrecut 
net la puncte pe americanul 
Mark Medal, deținătorul cen
turii. Acum. PInto 11 pregătește 
pe Santos pentru alte și alte 
tntîlniri.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• In campionatul Portugaliei s-a rejucat partida dintre Varzim șt 

Benfica Lisabona, din* etapa a 12-a. Cînd echipa locală conducea cu 
1—0, întîlnirea a fost întreruptă din cauză că arbitrul a fost lovit în 
cap de o sticlă, aruncată de un spectator, șl nu a mai putut con
duce jocul. De data aceasta. Benfica a cîștigat cu 1—0.
• La Te! Aviv, în meci ‘ -

a Israelului cu 2—0.
• In turul III din cadrul

ciur! : Stoke — Luton 2—3, 
primele jocuri, scorurile au 
ton Athletic și Birmingham 
cauza timpului nefavorabil. ______ ,__ .. .
rea la sorti a întîlnirilor din turul IV : „capul de afiș" tl constituie 
meciul dintre Liverpool și învingătoarea dintre Tottenham și Charl
ton Athletic. Alte jocuri : Everton — Doncaster (liga 5 
3-a), Orient (liga a 3-a) — Southampton, Sheffield^ Wed
nesday — Oldham Athletic (liga a 2-a). Barnsley — Brighton (ambele 
din liga a 2-a).
• Tn grupa a 8-a a C.E. de juniori IT : Portugalia — Elveția 1—0.
• Antrenorul reprezentativei Luxemburgului.Joseph Vîiers, a de

misionat, iar președintele federației, Remy Wâgner, a fost destituit.
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, Anii au trecut și iată-î pe 
Jim Ryun însănătoșit și la fel 
de îndrăgostit de alergare ca-n 
perioada sa de glorie. Mai mult 
chiar, deși are 37 de ani. Ryun 
a început să participe la dife
rite competiții. Intr-o recentă 
cursă pe șosea, tradițională în 
California, la San Diego. Ryun 
s-a aflat printre fruntași, ter- 
minînd al patrulea ! Evident 
satisfăcut de evoluție. Ryun n-a 
stat mult pe gînduri și a decla
rat ziariștilor că deși în 1988 va 
avea 41 de ani, crede că se va 
simți capabil să lupte pentru a

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

amical, echipa Greciei a dispus de cea

„Cupei Angliei” s-au rejucat două me- 
Newcastie — Nottingham Forest 1—3. tn 
fost egale. Partidele Tottenham — Charl- 
— Norwich nu s-au putut desfășura din
Federația engleză a procedat la trage-


