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In cupele europene

la handbal i SANSE DE CALIFICARE IN SEMIFINALE
Duminică s-a disputat manșa-tur a sferturilor de finale în 

cupele europene de handbal. In completarea cronicilor, trimișii 
noștri comentează evoluția și șansele celor trei echipe românești 
rămase în cursă pentru calificarea

„VA FI GREU,
in semifinale.

DAR PUTEM
PROMOVA IN SEMIFINALE"

susține antrenorul Eugen Bartha —
Duminică — în prima manșă 

cu formația belgrădeană Rad- 
nicki, din sferturile de finală 

la handbal femi-

nin — Știința Bacău a trecut 
pe lingă o mare victorie, ceea 
ce ar fi avantajat-o In dublu 
sens : si-ar fi asigurat o -zes-

Să sperăm ci Laurica Lunca (aruncind la poartă) va ști — in 
calitate de căpitan de echipă și de jucătoare de bază — tă con

ducă pe Știința Bacău la calificare In partida retur
Foto : Aurel D. NEAGU

SPERĂM CĂ STEAUA VA REUȘI LA BUCUREȘTI
REMONTAREA HANDICAPULUI DE LA SABAC
SABAC, 14 (prin telefon). In 

prima manșă a sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal echipa 
masculină Steaua a jucat în 
deplasare la Sabac cu cam
pioana Iugoslaviei. Metaloplas- 
tika. Rezultatul (24—19). favo
rabil gazdelor, a fost obținut la 
capătul unui joc diez. presă
rat cu multe durități din par
tea handbaliștilor iugoslavi. 
Concludent în acest sens faptul 
că arbitrii norvegieni Per Eric 
Sjong și Rolf Ludn-igssen, care 
au condus corect au dictat 11 
(!) eliminări pentru formația 
gazdă, dintre care două defini
tive — Isakovici și Vujovici —.

precum și o eliminare din te
ren — Vukoviei — pentru lo
virea cu pumnul a unui adver-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag a 4-a)

tre* de 7—8 goluri pentru în- 
tilnirea-revanșă. iar pe de altă 
parte o infringere la scor a 
iugoslavelor (de trei ori cam
pioane europene) ar fi ridicat 
pe continent cota valorică 
elevelor lui Eugen Bartha 
Eugen Curo. Spunind acestea, 
nu minimalizăm marele efort al 
studentelor, dorința de victo
rie care le-a animat din pri
mul și pină in ultimul minut 
de joc. dăruirea lor totală 
tru culorile clubului 
handbalului românesc.

Văzir.d — mai ales 
mele 20 de minute ale 
dar si după aceea — 
bine a fost reglat întregul 
canism al echipei, cu 
dezinvoltură și exactitate 
funcționat atacul și apărarea, 
ne-a fost (și ne este) cu atit 
mai greu să înțelegem ce anu
me a determinat .căderea* când 
Știința conducea cu cinci go
luri. Antrenorul Eugen Bartha 
opina că degringolada este pen
tru el inexplicabilă. Totuși, o 
explicație există. Văzind că ar 
putea face... 
de forța lui 
uancele s-au 
lor forță și 
au început ratările. Dar 
orice fel de 
din care ele 
după goluri, 
meciul de Ia 
are tot timpul să vadă si să 
revadă filmul meciului (înre
gistrat pe video), cei doi an
trenori puțind adopta toate mă
surile ce se impun. Calificarea 
neutru semifinale este posibi
lă. întreaga echipă dorind-o 
cu ardoare și — nu ne îndoim 
— muncind oricît pentru obți
nerea eL Antrenorul Eugen 
Bartha ne spunea : -Știu că va 
fi foarte grea, dar aoi pater- 
obține un astfel de rezultat in 
partida revaașă. incit să pro
movăm in semifinale*. Ceea ce. 
evident, dorim Si not ca și toți 
iubitorii handbalului.

si

a 
$i

pen
ale

in 
partidei, 
cit

pri-

de 
me
ci tă 
au

scor cu o echipă 
Radnicki băcă- 
speriat de propria 
din acel moment 

nu 
ratări. d unele 
au primit goluri 
Sigur, pină la 
Belgrad echipa

Ion GAVRILESCU

H.C. MINAUR ȘI-A DEPĂȘIT PARTENERUL 
PRIN VALOARE Șl DĂRUIRE

Entuziastul public băimărean 
a fost din plin răsplât dumi
nică, H.C. Minaur prestind un 
joc de excepție in compania 
formației Lokomotiva Trnava 
(Cehoslovacia), grație căruia 
și-a asigurat — înaintea man

jei-retur, de la 27 ianuarie, 
care se va desfășura la Trnava 
— un avans substanțial de 15

Hristache NAUM

(Continuare in pa o a 4-a)

După al treilea turneu al campionatului de hochei

STRĂDUINȚĂ PENTRU MECIURI

CIT MAI BUNE, DAR
Cel de-a! treilea turneu 

campionatului național de 
chei a constituit pentru iubi
torii sportului din Miercurea 
Ciuc un adevărat eveniment, și 
asta pentru că pe aceste me
leaguri sportul cu crosa și pucul 
Se află „la el acasă". Zi de zi 
tribunele „Palatului de gheață" 
au fost pline cu un public bun 
cunoscător nu numai al aces
tui frumos sport, ci și al sub
tilităților regulamentului de 
joc. Iar cele șase participante 
s-au străduit să-j ofere meciuri 
cit mai spectaculoase, cit na’ 
palpitante. Cu toate astea m 
presia generală, validată și de 
antrenorii formațiilor prezente 
este că turneul nu s-a ridicai 
la valoarea așteptată, cel dis
putat la sfîrșltul anului trecut 
în Capitală fiind considerat su
perior. („Mă nemulțumește scă
derea frecventei șuturilor v

al 
ho-

poartă, dar mai ales că foarte 
puține sini pe spațiul porții. In 
schimb, din înregistrările noas
tre video ca $1 ale altor echi
pe pe care am putut si. le văd. 
a crescut numărul șuturilor im
precise. trase pe sus", ne spu
nea E. Pană, unul di- antreno
rii echipei

Echipa 
(oregătită 
Gheorghiu 
demonstrat 
rioritatea față de celelalte com
petitoare. diferența față de cea 
de-a doua clasată Sport Club 
Miercurea Ciuc. crescînl la 5 
puncte. Cu greu mai poate 
Pierde Steaua titlul național, la 
care valoarea de an- mblu a 
lotului îi dă. de altfel, drenrul 
Portarul Netedu și coechipierii 
săi loniță, Justinian. Hălâucă 
Chirită etc au arătat un nivel 
valoric ridicat. (Cazacu a ju-

naționale).
Steaua București 
de antrenorii I. 

și A. Crișan) și-a 
încă o dată supe-

Ultimele zile ale a- 
nului trecut și pri
mele ale celui in curs 
au reliefat evoluția 
bună a unor repre
zentative de baschet 
ale țării noastre. Ju
niorii, de pildă,
cucerit locul I la un 
puternic turneu 
ternațional, desfășurat 
în Ungaria, datorită 
remarcabilei compor
tări a întregii echipe, 
dar mai ales a pres
tației de excepție a 
trei jucători : Cătălin 
Pintea, Claudiu Mun- 
teanu (debutant) și 
Eugen Toader (care, 
în ultima vreme, a 
înțeles că cei 2,18 m 
— cît măsoară — nu 
sînt suficienți pentru 
a ajunge baschetba
list valoros și că nu
mai pregătirea in
tensă îi asigură pro
gresul). Junioarele 
s-au clasat pe locul 
secund în turneul din 
Cehoslovacia după 
evoluție apreciată 
tehnicienii aflați 
fața locului, mai 
Ies în partida cu 
lecționata țârii gazdă, 
alcătuită aproape nu
mai din 
măsurind 
m și 1.95 
la un pas 
niada din 
cu 63—60 echipa Bulgariei, cla
sată in final pe locul I. și au 
cedat doar, la mare luptă, in 
fața baschetbaliștilor iugoslavi), 
dar jocul rezultatelor i-a 
sat pe locul IV.

Am amintit cele de mai 
cu scopul de a arăta că 
lecționatele țării noastre

in-

au

jucătoare
Intre 1,82 
m. Seniorii 
de a câștiga Balca- 
Grecia (au intrecut

Giganțu“ R Opșitaru (aruncind ta 
și AL Vinereanu (cu fața) au contribuit 
decisiv la calificarea echipei 
in grupa

României
„A" a C.E. Foto: Ion MIHAICA

au fost

cla-

sus 
se- 
au 

posibilități reale de a obține 
performanțe onorante în între
cerile internaționale șt făcind 
această afirmație, ne referim 
In primul rind la competițiile 
oficiale, de pildă la campio-

natele europene de seniori, se
nioare și cadete la care vor 
lua parte echipele României. 
Dar, pentru ca reprezentativele 
noastre să-și îndeplinească o- 
biectivele, este necesar ca dru
mul lor să fie netezit de pe 
acum, de pildă, prin ridicarea 
valorică a campionatelor na
ționale, care trebuie să devină 
competiții de puternică solici
tare fizică și tehnică pentru 
fiecare jucător și jucătoare. Ce 
urmări nefavorabile poate a-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in mo 2-3)

Rugbyul nostru (și echipa reprezentativă)

intr-un moment de cumpănă

SLĂBICIUNILE TREBUIE CUNOSCUTE
SI... RECUNOSCUTE SPRE A SE PUTEA
>

RELUA DRUMUL AFIRMĂRII
Mult așteptata evoluție a riig- 

byștilor români pe Twickenham 
a fost, se știe, o premieră ra
tată. întilnind o echipă a An
gliei în plin proces de recon
strucție. naționala noastră a 
irosit o mare ocazie de a se 
impune, ocazie pe care, iată, o 
altă formație de valoare a știut 
s-o folosească, așa cum a fă
cut-o Australia, recentă învin
gătoare la Londra cu 19—3. Iar 
mai înainte de 5 ianuarie, după 
logicul succes în capitala Spa

_r-

Fază din meciul Dinamo — Sport Club Miercurea Ciuc (4—5) cu 
Moroșan, Pisăru (Dinamo) si Gali (Sp. Club) in acțiune 

Foto : Zoltan P. NAGY — Miercurea Ciuc 
dar ..sarea și 
a constituit-o

aceea a tinerilor 
Antal — Sof-on 
qii .«uhiinat fără 
antrenorii ore-

cat mai puțin), 
piperul" echipei 
linia a III-a. 
Gliga — K. 
care, așa cum 
excepție toți
zintă toate garanțiile unei creș
teri valorice.

Lucruri frumoase su pot spu
ne. totuși, și despre Spori Club 
Miercurea Ciuc (antrenorii Z. 
Czaka și I. Bașa). Animată de

Mirceo TUOORAN

(Continuare în pag 2—3)

cit mal 
arătăm, 

turneului

niei, a existat — nu putem uita 
— un șir de alte înfringeri pe 
terenuri franceze sau engleze, 
întrerupt de o singură victorie 
(scor strins), la Foix. x.iectat de 
aceste nereușite, antrenorul fe
deral Valeriu Irimescu î-a pus 
pe cititorii noștri mai în temă 
vizavi de turneul. lung, de la 
granița dintre ani, prin i-
viul publicat ieri. Dar asupra 
problemelor rugbyului româ
nesc e cazul, considerăm, să 
mai zăbovim, chiar - riscul de 
a repeta unele aspecte eviden
țiate după acel 3—18 cu Franța, 
rezultat fără precedent la 
București.

Pentru o evaluare 
justă a situației, să 
mai întîi, câ datele
din Anglia au dezavantajat e- 
chipa noastră, ajunsă să joace 
într-o perioadă neobișnuitâ 
rugbystului român. Dună c'Jnt 
la fel de adevărat e faptul că 
în 1984 Întreg calendarul 
tocmit a 6tat sub semnul 
sei de inspirație, de la meciul 
(de neuitat. 28—22 !) cu Scoția 
scurgîndu-se șase Iun! pînă la 
următorul — cu cine, chiar cu 
Franța... A rămas totul, In a- 
tari condiții, pe seama campio
natului intern. Tar valoarea a- 
cestuia. posibilitățile lui de a 
oferi jucători cu o valoare șl o 
pregătire asigurătoare. s-all
văzut. Maî bine zis : nu s-au
prea văzut I

S-a afirmat, ani la rînd, 
masa de rugbyști este 
redusă. Or. situația B-a 
redresat In ultima vrem 
acest capitol, dev„nin< , 
schimb, vizibilă lipsa unul corp 
corespunzător 
începînd de la bază, de Ia co-' 
pii și juniori. Forrtp p”tînj sînf

Geo RAEȚCH1

in- 
lip-

ci 
foarte 

mai 
ie la 
1 în

ile tehnicieni,'
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TREI LIDERI IN FINALA

MASCULINA DE ȘAH
în runda a opta a campiona

tului republican masculin de 
șah, ce se desfășoară în Capi
tală. llegheduș a ciștigat la 
lanescu, Marin la Mărășescu, 
l'avfov l-a învins pe Oltean, 
iar Grunberu a obținut victo
ria in partida cu Tratatovici. 
A lost consemnată remiza ta 
partida Birbulescu — Rado
vici. în clasament conduc lo- 
neseu. Pavlov si Grunberg. eu 
cite 5 p, urmați de Foișor ți 
Ghifeseu — 4 p 0).

★

După două runde animate, în 
fsnata feminină a campionatu
lui national de șah. a sosit și 
aici momentul de acalmie. al 
remizelor. O singură partidă a 
fost decisă în runda a 7-a.

TURNEELE DE CALIFICARE IN DIVIZIA ,A" 
Șl DE JUNIORI LA TENIS DE MASĂ

La Odorheiu Secuiesc s-au 
desfășurat turneele de califi
care pentru Divizia ..A“ și de 
juniori la tenis de masă. In 
întrecerea seniorilor, disputa 
finală a fost dominată de ju
cătorii de Ia C.S.M. Cluj-Na- 
poca, învingători în toate par
tidele. ei fiind urmați de cei 
de ta C.S.Ș. Tebnoutilaj Od. 
Secuiesc, ambele formații re
venind. astfel, in prima divi
zie. La fete, C.S.Ș. Slatina nu 
prea a avut emoții, in timp ce 
a doua calificată a fost de
semnată la „victorie directă", 
cîștig de cauză avînd sporti
vele de la Progresul I.I.R.U.C. 
București, învingătoare (5—1) 
în fața celor de la Eternit 
Oradea.

La juniori, victoria a reve
nit formației C.S.M. Cluj-Na- 
poca. cîștigătoare detașată ta 
toate cele trei întâlniri. pe lo
cul secund situîndu-se C.S.Ș. 
Rovine Craiova. La fete, Voi

ECHIPA STEAUA-TRIUMF DOMINA
ÎNTRECEREA HOCHEISTILOR JUNIORI a

Săptămina aceasta, timp de 
cinci zile, s-a desfășurat pe pa
tinoarul artificial „23 August" din 
Capitală turul t al Campionatu
lui republican al juniorilor mari 
(născuți in 1967 și mal tineri) — 
prima grupă valorică. Turneul a 
fost dominat categoric de recent 
Înființata formație Steaua-Triumf 
(antrenori N. Zografi și Gh. 
Ni ti) — nâscută din fuziunea e- 
cnipelor «te juniori I ale celor 
două eluburt bucureștene —, 
care, pe lingă aportul substanțial 
al unor jucători care au evoluat 
și în echipa campioană de seniori 
(Daia — foarte bun, Heriea, Un
gureanul, a beneficiat și de o 
aerie de tineri de reală perspec
tivă (N. «i G. Alexe, Nită. Mi

azi, Începe turul ui al campionatului cat. ..a**-grupa a 2-a
La patinoarul artificial .,33 

August" din Capitală, mcepe azi 
turul al IlI-lea al campionatu
lui republican categoria „A" — 
grupa a 2-a. Iată programul : 
MARȚI ; Lotul reprezentativ de 
24 ani — Metalul Rădăuți și Lo
tul reprezentativ de 18 ani —
I.M.A.S.A.  Sf. Gheorghe ; 
MIERCURI : I.M.A.S.A. — Me

DUPĂ AL TREILEA TURNEU AL CAMPIONATULUI DE HOCHEI
(Urmare din paș l)

impetuosul Gereb, avînd in 
componența sa și alți jucători 
de valoare (portarul Fekete, 
jucătorii de cimp E. Antal, 
SalL L. și J. Bartalis, B. Nagy, 
Demeter. Gheorghiță etc.), e- 
chi,pa nr. 1 a Ciutului are me
ritul de a C reușit în com
pania reprezentantelor Capita
lei, Steaua și Dinamo, jocurile 
cele mai frumoase ale tur
neului.

Formația antrenată de Ed. 
Pană și Gh. Herghelegiu, Di
namo, a evoluat sub valoarea 
jucătorilor din lot, dintre care 
portarul Gh. Hutan (excelent 
de-a lungul întregii competiții, 
apărînd nu de puține ori șu
turi socotite imparabile), ală
turi de Solyom, Tureanu, Pisă- 
ru. Costea, Caval, Moroșan, L. 
Cs»ta ș-a ridicat peste pres
tația celorlalți. Păcat insă că 
nervozitatea a impietat asupra 

Mariana Ioniță obținind victo
ria în fata Smarandei Boicu. 
In rest, numai egalități, con
semnate în partidele Ligia J>c- 
man — Cristina Bădulescu, Da
na Nutu — Iudit Chiri cută. 
Gabriela Olteanu — Mădăli- 
na Stroe. Marina Pogoreviei — 
Gabriela Olărașu (dună între
rupere) si Gertrude Baumstark 
— Otilia Guiț. Situație ne
schimbată in fruntea clasamen
tului. unde Gabriela Olărașu 
continuă să fie lideră, cu 5.5 
p. urmată de Dana Nutu s» 
Marina Pogoreviei. cu cite 5 p 
(și o partidă mai puțin). Cite 
4 p au acumulat Otilia Ganț și 
Mariana loniți.

Turneul continuă, la Băile 
Herculane, cu a 8-a rundă.

rea Tricolor București a ob
ținut succese cat.gorice, pe po
ziția a doua clasîndu-se C.S.M. 
Buzău.

CLASAMENTE : seniori — 1. 
C.S.M. Cluj-Napoca 6 p. 2. 
C.S.Ș. Tehnoutilaj Od. Secuiesc
5 p, 3. Voința S. Mare 4 p.
4. A.S.A. C.S.M. Buzău 3 p ; 
senioare — 1. C.S.Ș. Slatina
6 p, 2. Progresul I.I.R.U.C. 
București 4 p (5—1), 3. Eternit 
Oradea 4 p (1—5), 4. Știința 
C.S.Ș. 2 I.J.P.I.P.S. Constanța
3 p ; juniori — 1. C.SM. Cluj- 
Napoca 6 p, 2. C.S.Ș. Rovine 
Craiova 5 p, 3. C.S.Ș. Slatina
4 p, 4. Gloria Arad 3 p ; ju
nioare — 1. Unirea Tricolor 
București 6 p, 2. C.S.M. Buzău
5 p. 3. Progresul I.I.R.U.C. 
București 4 p, 4. Eternit Ora
dea 3 p ; juniori — 1. C.S.M. 
Cluj-Napoca 6 p, 2. C.S.Ș. Ro
vine Craiova 5 p, 3. C.S.Ș. Sla
tina 4 p, 4. Gloria Arad 3 p.

ll a le). Am asistat ia meciuri, în 
general, echilibra’e, In care com
batantele și-au disputat cu ar
doare șansele, arătând — nu de 
puține ori — reale virtuți tehnl- 
co-tactice. Ca de obicei în ulti
mii ani, celelalte două echipe „de 
podium" au fost C.S.Ș. 2 Dunărea 
Galați șl C.S.Ș. Miercurea Ciuc, 
avînd totuși loturi mai „sub
țiri" ca In alte ediții. Surprizele 
plăcute ale acestui turneu au fost 
evoluțiile bune ale echipei C.S.Ș. 
Gheorghenl (antrenor A. Kercso) 
șt marele progres al jucătorilor 
din Ploiești (antrenați de Cure- 
laru) — un centru nou pe harta 
hocheistâcă a tării. Mult sub va
loarea celorlalte participante. 
C.S.Ș. Odorhei a fost „calul de

talul și Lotul 26 ani — Lotul 18 
ani ; JOI : Lotul 20 ani —
I. M.A.S.A. și Lotul II ani — Me
talul Meciurile ineep la orele
II. 45 și 11,15. înaintea acestor 
jocuri clasamentul arată astfel:
1. I.M.A.S A. 11 P ; Lotul 20 
ani 8 p : 3. Lotul 18 ani 4 p ; 
4. Metalul 1 p.

jocului. De altfel, Dmamo 
este echipa eu cele mai multe 
minute de penal jare cumulate 
după cele trei turnee disputa
te : 254 !

Așa cum s-a mai arătat, tur
neul de la Miercurea Ciuc a 
mărit diferența de puncte din
tre primele trei clasate și ur
mătoarele trei. Dacă Ia începu
tul lui, aceasiă diferență se 
măsura in 6 p, ea a crescut 
acum la 13, cu toate eforturile 
echipelor din a doua jumătate 
a clasamentului. Și dintre a- 
cestea trebuie scoasă în eviden
ță calitatea îmbunătățită a jo
cului formației Progresul 
Miercurea Ciuc (antrenori E. 
Janovits și E. Mezeî), care a 
ciștigat meciurile eu Viitorul 
Gheorgheni și Dunărea Galați 
și a jucat uneori de la egal eu 
Dinamo, remareîndu-se în spe
cial portarul Varadi. în schimb, 
sub așteptări toicî e victorie !),

După „Cupa României*' 
la patinaj viteză

Tradiționala competiție de 
patinaj viteză, dotată cu tro
feul .Cupa României", ne-a o- 
ferit prilejul să urmărim, la 
Început de sezon și inaintea 
campionatelor republicane, tot 
ce are mai bun acest sport 
olimpic, de la seniori pină la 
cei mai mici juniori.

Dacă învingătorii probelor de 
seniori ne-au lăsat o impresie 
favorabilă, imaginea de an
samblu nu este tocmai îmbucu
rătoare, întrecerile alergătorilor 
consacrați fiind sărăcăcioase a- 
tit numeric (mai ales in dispu
tele feminine), cit și valoric, 
mulți dintre favoriți concurind 
parcă fără a-și propune o a- 
numită performanță. Ne refe
rim, in principal, la campionii 
absoluți, Gabriela Voina și De- 
zideriu Jenei, care au înre
gistrat aproape în toate pro
bele cifre sub nivelul posibi
lităților. rezultate de natură să 
le afecteze moralul. Antrenorii 
Ernest Ulricb-Petric și Andiei 
O tuș care, firește, cunosc mai 
bine potențialul fizic și tehnic

Ciștigătorii „Cupei României", ediția 1985 (de la stingă), rindul 
de sus — Eugen Popa, Ion Opincariu, Nicolae Sandu, Liliana 
Coman, Corina Zidărescu ; jos — Marius Georgescu, antrenorul 

Adrian Ciobanu, Adrian Borch și Marian Țigău 
Foto : Ion ARMENCIU

bătaie* al turului I, rămlnînd to
tuși cu consolarea primului loc 
in clasamentul sportivității (doar 
31 de minute de penalizare). In 
clasamentul golgeterilor conduc 
N. Alexe (Steaua-Triumf) și pra
hoveanul 2. Hungeac cu cîte 18 
puncte (11 goluri + 7 pase deci
sive), urmați de fundașul Daia 
cu 1J p (8+5). De remarcat șl 
performanța ploieșteanului Serșea 
care a reușit să marcheze 7 go
luri (plus o pasă decisivă) In
tr-un meci 1

Iată rezultatele :
STEAUA-TRIUMF : 7—1 (!) cu

C.S.Ș. 2 Dunărea Galați, 6—3 cu 
C.S.Ș. Miercurea duc, 4—2 (1—1; 
2—1 ; 1—0) cu C.S.Ș. Gheorghenl, 
10—6 cu Petrolul Ploiești. 14—2 cu 
C.S.Ș. Odorhei ; DUNĂREA : 4—3 
(2— L 2—1 ; 0—1) cu C.S.Ș. M. 
Ciuc, 2—1 (0—0 ; 0—1 : 2—0) cu 
C.S.Ș. Gheorghenl, 10—5 cu Pe
trolul, 14—8 eu C.S.Ș. Odorhei ; 
C.S.Ș. M. CIUC : 4—2 (0—1 ; 3—1; 
1—0) cu C.S.Ș. Gheorghenl, 8—4 
cu Petrolul, 14—4 cu C.S.Ș. Odor
hei : C.S.Ș. GHEORGHENI : 6—2 
cu Petrolul. 20—1 (!) cu C.S.Ș.
Odorhei : PETROLUL — C.S.Ș. 
Odorhei 12—5.
Clasamentul: 1. STEAUA-TRIUMF 

10 p (golaveraj 41—14), 2. Dună
rea 8 p (31—16), 3. C.S.S. M. Ciuc 
6 p (32—20), 4. C.S.Ș. Gheorghenl 
4 p (Jl—13). 5. Petrolul 2 p (29— 
39), 6. C.S.Ș. Odorhei 0 p (12—74).

Andi VIÎ.ARA

Viitorul Gheorgheni (antrenori 
B. Kemenessy și L. GySrgy),
care are ea ci reuni: ta nță ate
nuantă faptul că o serie de 
jucători au fost prezenti in 
Ca pi tai ă, la campionatul de 
juniori, organizat to aceiași 
timp cu turneul Diviziei na
ționale ..A". Aceeași remarcă și 
pentru Dunărea Galați (L Tiron 
și S. Ciubotaru) ; cîțiva jucă
tori din lot (Popovici, Pascaru, 
L Zaharia, Diaconu etc.) au 
fost și ei prezenți la competi
ția de la București. Cu toate 
astea. Dunărea, avînd și unele 
noutăți în lot, s-a prezentat 
mai bine ca pină acum, in spe
cial ca putere de luptă. In în
cheiere, iată cum arată clasa
mentul întocmit numai după 
jocurile acestui turneu.
1. Steaua
2. S.C. M. Ciuc
3. Dinamo
4. Pro gr. M. Ctvo 
K Dunărea
8. Vlit. Gheorghenl

5 4 1 8 36- 5 S
5 4 1 8 35-11 9
5383 26-22 6
S 3 8 3 W-34 4
8 18 4 1S-28 2
5 4 4 3 H-43 (

JUNIORII, MAI BUNI DICIT SENIORII... ACT
al sportivilor respectivi, ne ex
plicau că elevii lor au un sin
gur vîrf de formă, programat 
pentru campionatele naționale. 
De asemenea, Gabriela Senco- 
vies, Livia Barbu, Arpad Sze- 
kely, Adalbert Lakatoș ș.a. au 
lăsat impresia că nu și-au pro
pus rezultate deosebite, rezer- 
vîndu-se pentru următoarele 
concursuri. Printre seniorii 
menționați se află patinatori 
care se antrenează cu serio
zitate și, dacă totul va decurge 
normal, sperăm ca ei să-și con
firme valoarea în cadrul vii
toarelor confruntări.

în schimb, disputele tinerilor 
viteziști, juniori mari și mici, 
au fost mai animate, mai in
teresante și, din fericire, ele 
au dat nota generală a con
cursului. Am putea spune că 
progresul s-a datorat mai mult 
fetelor, majoritatea junioarelor 
dovedind că se pot mobiliza 
exemplar încă de la început 
de sezon. De exemplu, la 
proba de 1 000 m, Mihaela Ti
miș — 1:38,1 și Iudith Bâgozi 
— 1:39,9 ar fi urcat și pe po
diumul de premiere în cursa

VALOAREA CAMPIONATELOR, 
HOTĂRITOARE PENTRU 

PERFORMANȚELE BASCHETULUI
(Urmare din nao 1)

vea un campionat în cursul 
căruia virtuțile tehnice stat 
palide, ne-a dovedit-o compor
tarea nesatisfâcătoare a echi
pei naționale de senioare la 
Balcaniada de la Cluj-Napoca, 
desfășurată după numai 12 zile 
de la ultimele meciuri ale tu
rului Diviziei „A". întrecerile 
Balcaniadei clujene au demons
trat (din păcate), tacă o dată, 
că pregătirea in secțiile clu
burilor și asociațiilor sportive 
este departe de a asigura va
loarea necesară obținerii rezul
tatelor favorabile în competiții 
internaționale, fapt dovedit, de 
altfel, și de eliminarea tocă 
din primele tururi a echipelor 
Universitatea Cluj-Napoca ți 
Olimpia București din C.C.E. 
și, respectiv, „Cupa Liliana 
Ronchetti". Cele mai bune per
formanțe din ultima vreme ale 
baschetului românest* (la seni
oare : medalia de argint la U- 
niversiada din anul 1983, la 
seniori : calificarea — to 1984
— pentru grupa „A* a Cam
pionatului european) au fost

RUGBYUL NOSTRU (și echipa reprezentativă)
(Urmare din oao 1)

jucătorii care, punind ghetele 
in cui, se dedică formării 
schimbului de mi ine, și mai 
puțini apucindu-ee de arbitraj 
(Enciu Stoica, valorosul flan
ker, e o excepție, în vreme ce 
un alt exinternațional, Radu 
Ionescu. așteaptă încă, mai 
mult decît alți cvasi-necunos- 
cuți. să ajungă arbitru divizio
nar ^A“). In ciuda eforturilor 
depuse — căci, știm bine, se 
depun asemenea eforturi — 
disciplina se menține în sufe
rință, fiind numeroase abate
rile de la conduită.

Sigur, există o seamă de 
greutăți obiective, puținătatea 
terenurilor, insuficiența — u- 
neori —* « echipamentului ne- 
fiind între cele mai puțin im

senioarelor, pe aceeași distantă. 
Proba ar fi fost insă... cîștigată 
de Cerasela Hordobețiu. aflată 
încă Ia vîrsta junioarelor mici, 
autoare a 1:37,6, iar cu 5:23,5 
ar fi ocupat și primul Ioc la 
3 000 m senioare, fiind urmată 
în clasament de colega ei de 
categorie, Mihaela Dascălu, 
cronometrată cu 5:23,8. La fel 
de dornice de afirmare, juni
oarele mici Ileana Cleteșteanu, 
Angela Șeulean, Ramona Gri- 
goraș, Emcșc Antal, Rodica A- 
brudan, Gabriela Kopefalnagy 
și Hajnal Gaily au obținut re
zultate mai bune la una sau 
două probe decît unele seni
oare.

Și la băieți avem un rezer
vor de talente, juniorul Ed
mond Cseh, cu 41,4, ar fi sosit 
pe locul secund în cursa de 
500 m a seniorilor. Un alt tâ
năr care vine puternic din 
urmă, Nicolae Sandu, cu 4:35,8 
la 3 000 m, 2:11,9 la 1 500 m și 
7:57,2 la 5 000 m s-ar fi situat 
pe locurile 5, 8 și 5 la probele 
rezervate seniorilor. Ar mai fi 
sosit inaintea unor seniori, la 
una sau mai multe distanțe, 
Tibor Begze, Daniel Csata, Oc
tavian Moga, Laszlo Antal, Eu
gen Popa și Cosmin Popa, ul
timii doi încă la vîrsta juni
orilor mici. Și încă ceva. De 
obicei, cele mai multe puncte 
le aduceau seniorii în lupta 
pentru cucerirea invidiatului 
trofeu. De data aceasta, „Cupa 
României" a fost cucerită de 
o secție (Petrolul Ploiești) por
nită la drum în 1978 de la 
zero in activitatea competițio- 
nală, antrenorul Adrian Cio- 
banu formînd în acest răstimp 
viteziști tineri și valoroși. A- 
ceștia au realizat la actuala e- 
diție aproape 80% din punctele 
echipei. Succesul ploieștenilor. 
care au avut ca principali rea
lizatori pe Liliana Coman — 
7 puncte, Nicolae Sandu — 7, 
Eugen Popa —1, Corina Zidă- 
rescu — 2 (alergători aflați in 
plină ascensiune) și pe cunos
cutul vitezist Ion Opincariu — 
7, a adus un aer proaspăt și 
dătător de speranțe...

Troian IOANIÎESCU

realizate datorită pregătirii din 
cadrul loturilor reprezentative, 
exigentă, capabilă să asigure 
acumulări cantitative și sal
turi calitative. Perioadele de 
antrenamente în cadrul lotu
rilor sint insă de scurtă durată 
și nu pot acoperi to totalitate 
golurile lăsate prin pregătirea 
nesatisfăcătoare in secții, ca, 
de exemplu, insuficienta capa
citate de aplicare a apărărilor 
agresive, frecvența scăzută și 
imprecizia aruncărilor la coș 
de la distanță și semidistanță, 
precum și criza conducătorilor 
de joc, progresul lent al ju
cătorilor și jucătoarelor cu ta
lie Înaltă.

Aflat lntr-un an în care are 
posibilitatea afirmării pe plan 
european, baschetului din tara 
noastră trebuie să 1 se asigure 
condițiile unor comportări o- 
norante la competițiile oficiale, 
în primul rind de către an
trenorii tuturor echipelor divi
zionare, ale căror interese tre
buie să depășească cadrul cla
samentelor divizionare. Este de 
dorit să demonstreze acest lu
cru chiar cu prilejul apropia
tei reluări a campionatelor na
ționale I 
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portante. Dar ceea ce depinde 
de oamenii rugbyului ? Cum 
să progresezi, să joci „la mină* 
în echipa națională, cînd în 
Divizie se bate exasperant cu 
piciorul, goana după puncte 
constituind unica explicație ? 
Jumătate dintre echipele de „A“, 
din grupa de elită. (Rulmentul 
Bîrlad, Știința Petroșani, Gloria 
P.T.T. Arad, Știința CEMIN 
Baia Mare, R.C. Grivița Roșie) 
NU AU REȘIT ÎN TUR NICI 
MACAR O MEDIE DE UN 
ESEU PE MECI 1 Extrem de 
păgubitoare e mentalitatea după 
care „acasă zmei, în deplasare 
mielușei", băimărenii, de e- 
xesnplu, primind 54 de puncte 
pe terenul Stelei, fără a în
scrie vreunul, spre a învinge 
apoi, pe stadionul maramure
șean, pe Farul.
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Vom porni de la un caz- 
excepție, petrecut toamna tre
cută. într-unul din eșaloanele 
inferioare ale campionatului 
italian (mai exact în seria C 2. 
grupa A), în meciul Olbia — 
Lodigiani Roma, arbitrul a e- 
liminat in finalul partidei, in
tre minutele 76—80, nu mai 
puțin de... 6 (șase) jucători !! 
Cite trei din fiecare echipă. 
Plus că, in min. 72, fusese e- 
liminat și... antrenorul oaspe
ților ! Un asemenea „caz*, a- 
cest veritabil record de indis
ciplină, ne obligă, vrînd-ne- 
vrînd, să privim și in... curtea 
proprie, unde au existat des
tule încălcări ale moralei spor
tive. Numai că nu vom judeca 
eșaloanele inferioare (mai me
reu „calul de bătaie"), ci vom 
arunca o privire (și vom trage 
încă un semnal de alarmă !) 
la virful piramidei, unde orice 
mică abatere are mari impl'- 
cații.

...Să ne gindim la recordul 
lui Irimescu din anul ’84. Eli
minat In meciul naționalei, la 
Euro ’84, în disputa cu Portu
galia... Eliminat în 
R. D. Germană... 
la Sarajevo, în 
versității Craiova 
U.E.F.A.... Trei eliminări 
competiții internaționale !... Tot 
Ia nivel mare, la Belfast, Klein 
a fost eliminat și el în meciul 
de start al tricolorilor, in noile 
preliminarii mondiale... Exem
ple găsim și in campionatul

REDRESARE DUPĂ UN START SLAB

amicalul cu 
Eliminat și 
jocul Uni- 

in Cupa 
în

La ordinea zilei

nostru, unde, să recunoaștem, 
arbitrii se dovedesc încă blinzi, 
permițînd multe abateri de... 
cartonaș roșu, ncreușind, ast
fel, decît să aducă prejudicii 
fotbalului nostru, dacă vreți și 
prin simpla „educare" a jucă
torilor într-o manieră inaccep
tabila pe plan european. Să 
reținem că derby-ul Steaua — 
Dinamo s-a încheiat cu un om 
in minus, 
nat... Sau 
tidă a lui 
versitatea 
chipă s-a 
cu cite un jucător (Ștefănescu 
și Pi turcă)... De ce am arătat 
aceste exemple, acum ?

Pentru
mai
MEI EDUCATIVE. Tocmai a- 
cum, ci nd au început pregă
tirile 1 Se discută, în aceste 
zile, despre noile achiziții, des
pre „încărcarea bateriilor", des
pre turnee, despre zecile de 
kilometri parcurși pe pante de 
munte, despre schimbările de 
antrenori. Se discută, însă, 
foarte puțin (dacă se discută !) 
despre educație. Si e absolut 
necesară și „ora de morală". 
Nu, nu vom încerca noi să 
facem pe moraliștii, să ne e- 
rijăm in pedagogi. Ar fi și 
greu să rezolvăm problemele 
fiecărei echipe intr-un articol 
de ziar. Dar, ne vedem obli
gați să atragem atenția antre
norilor, conducătorilor de clu
buri, jucătorilor, că este AB
SOLUT NECESARA ȘI EDU
CAȚIA. Acum, la rece, dincolo 
de tensiunea partidelor. Acum 
se poate spune pe nume ade
văratelor cauze care au alte
rat fair-play-ul. sportivitatea 
multor intilniri. E absolut o- 
bligatoriu ca aceste „lecții de 
etică" să fie tratate cu respon
sabilitate, nu cu formalism, cu 
sinceritate, 
mai ales, 
du-se de la 
să ajutăm 
nostru.

Suciu fiind elimi- 
că, in ultima par- 
’84, Steaua — Uni- 
Craiova, fiecare e- 
văzut descompletată

că trebuie acordată 
multă atenție PROBLE-

cu spirit critic și, 
autocritic, pornin- 
concret Dacă vrem 
echipele, fotbalul

Mircea M. IONESCU

N MOMENT DE CUMPĂNĂ
realizat — 
izat, progre- 
pyului româ- 
d vorbă goa- 
t ce trebuie 

redresarea 
lui nostru cu 
iplicată, fără 
a federației. 
:1 mai im- 
tneci al sfir- 
cedente, Fa- 
1 fost în tri- 
zentat al fe- 
[u-i, firește, 
resați, din 

care să se 
L că Plloțs- 
șl-ar merita 
Ițional. Dacă 
și-a dăruit
ril directe a 
MUativei, in

fapt și a celorlalte selecționate, 
dacă rezultatele bune nu pot fi 
despărțite de numele său, de 
calitățile-i recunoscute de teh
nician împătimit al rugbyului, 
este evident că Valeria Irimes
cu ar trebui să-și consacre mai 
mult activitatea îndrumării ne
mijlocite la toate eșaloanele 
performanței, să fie prezent in 
adevăratele laboratoare ale a- 
cesteia, in cluburi. Spre a des
coperi, în final, talentele au
tentice, care să permită for
marea unei echipe cu adevărat 
reprezentative, reîmprospătată, 
din nou competitivă. Apropo de 
procesul de alcătuire a loturi
lor — acestea sint discutate în 
Colegiul de antrenori, dar, ne 
Întrebăm, ee principii guver
nează, ciad se face abstracție 
de criteriul formei dovedite în-

• Revenirea „violeților" în 
prima divizie a țării, in toamna 
trecută, a reprezentat un veri
tabil act de... reparație spor
tivă pentru un oraș cu publi
cul cald, sportiv și competent 
pe care-1 are și. mai ales, cu 
atit de puternice tradiții fot
balistice. • Contactul cu Di
vizia „A" s-a produs cu un șoc 
neplăcut (doar 1—1. în meciul 
de debut. Ia Timișoara, cu un 
S.C. Bacău care avea să. ter-

cuvînt, chiar pe teren propriu. 
• Chiar dacă in ansamblul 
turului comportarea echipei cu
noaște două etape distincte 
(6—7 etape slabe, apoi o sen
sibilă revenire). comportarea 
nesalisfăcătoare a atacului său 
rămine o constantă a întregu
lui sezon, in ciuda eforturilor 
(și a calităților) lui Boiba și 
a tehnicității Iui Giuchici. (A- 
cesta a marcat un singur gol 
in tot turul 1) Ineficacitatea a-

13. ,,POLI“ TIMIȘOARA 17 5 5 7 15-27 15
Q Puncte realizate acasă : 12

Craiova, cite unul cu S. C. Bacău, 
Mureț și Dinamo).
• Puncte obținute în deplasare : 3 (două cu Rapid, unul cu Poli

tehnica lași).
• Golgeterii echipei : Bolba 5 goluri, Vlâtănescu și Șunda — cite 

2, Manea, Giuchici, Cancea, Bozeșan II, Mureșan și Vușcan — cite 1.
• Jucători folosiți : 22 ; Bolba și Rotariu - cite 16 meciuri, Pascu. 

Manea și Giuchici - cîte 15, Vlâtănescu 14, Șunda și Lehmann - 
cite 13, Dumitru 12, Vușcan și Mureșan — cîte 11, Oancea și T. 
Nicolae — cîte 10, Moise 9, Clipa 8, Crăciun și Bozeșan I! — cite 7, 
Murar 5, Deac 4, Șulea 3, Dumitrescu și Anghel — cîte 2.
• Nu a beneficiat de nici o lovitură de !a 11 m.
@ Jucători eliminați : nici unul.
® Cartonașe galbene : 12 : cele mai multe : Manea 4.
• A expediat 207 șuturi (143 acasă — 64 în deplasare), dintre care 

109 pe spațiul porții (75 ocosă — 34 în deplasare).109 pe spațiul porții (75 ocosă —

mine turul pe ultimul loc) ur- 
mat de o „eclipsă" prelungită : 
alte puncte pierdute acasă și 
abia in etapa a opta (!) prima 
vietorie, 2—0 cu Jiul, anunțată, 
e drept, de un egal la Iași în 
etapa anterioară. • Prin ur
mare, o primă jumătate de se
zon îngrijorătoare, timișorenii 
rămînind etape in șir pe ulti
mul loc al clasamentului. • 
Antrenorul Dembrovschi ex
plica startul slab în Divizia 
„A“ al echipei, cu care, în „B“, 
făcuse practic „o plimbare", 
printr-o oarecare scădere valo
rică a Iotului, mai concret prin 
pierderea a două piese de bază, 
fundașul central Șerbănică (re
tras din activitatea competițio- 
nală, acum antrenor la echipa 
de speranțe) și mijlocașul-ata- 
cant Bozeșan I, transferat la 
Sportul studențesc. • în plus, 
în primele 
imediată a 
așteptărilor, 
rul Clipa 
formă slabă, 
la primirea 
au ‘ '
conta mult pe Șulea, venit de 
la Brașov, dar acesta s-a îm
bolnăvit chiar la începutul 
campionatului și n-a jucat de- 
cit 3 meciuri în întreg turul. 
Se poate spune, deci, că Poli
tehnica a abordat Divizia „A" 
cu o echipă foarte tinără, pur- 
tînd handicapul lipsei de expe
riență, cu unele posturi neaco
perite la nivelul cerințelor. • 
Aproape de mijlocul turului, au 
fost readuși în lot portarul 
Moisc și mijlocașul Dumitru, 
acesta din urmă înțelegînd să 
servească interesele de moment 
ale echipei și acceptînd să 
joace „libero", post în care — 
cu experiența și tehnica 
— a făcut față foarte bine, 
fîgurînd mereu, 
ziarului nostru, printre jucă
torii remarcați. • Un veritabil 
„tonic* pentru situația echipei 
in competiție și, mai ales, pen
tru moralul ei, I-a constituit 
victoria obținută in deplasare, 
Ia București, cu 1—0, in fața 
Rapidului. Din acest moment, 
atit ca exprimare în teren, cit 
și ca rezultate, „Poli" a ur
mat o linie ascendentă, ilus
trată, între altele, și de cele 
3 puncte cîștigate acasă in 
meciurile cu Sportul studențesc 
(2—1) și Dinamo (0—0), adver
sari de care marea majoritate 
a echipelor se tem, pe drept

cîntărit

meciuri, apărarea 
jucat sub nivelul 
in special porta- 
trecînd
ceea 

unor goluri 
greu.

printr-o 
ce a dus 

care 
• Echipa

sa

în cronicile

tr-un întreg sezon, iar (ca să 
hiăm ' ’ ‘ 1 _ 2
Moț e rezerva lui Munteanu

un exemplu) talonerul

mult timp, pentru ca, atunci 
cînd acesta din urmă a deve
nit indisponibil, să 
Moț din națională 71

Ar mai C destule 
(unii specialiști își 
nedumerirea față de nefolosirea 
umei formtule de echipă mai 
stabile în turneu, cu modificări 
impuse de prestația unor titu
lari). Mai presus de orice, un 
adevăr iși face loc : e momen
tul, pină nu devine prea tîrziu, 
ca oamenii rugbyului nostru 
să-și privească deschis, bărbă- 
tește, propriile slăbiciuni, să-și 
stringă serios rîndurile pentru 
a putea trăi din nou bucuriile 
Izbînzilor. Prea a fost lung 
și anevoios drumul pină la... 
Twickenham pentru ca efortul 
atîtor generații să se risipeas
că, prea ușor, tocmai acum.

dispară și

de spus 
manifestă

(a pierdut două 
Chimia Rm.

cu Universitotea
Vilcea, A.S.A. Tg.

tacului timișorean este o con
statare certă, totalul de numai 
15 goluri în 17 etape fiind e- 
locvent. - - ------
oamenii 
cele 5 
apariții 
golgeter 
ciente argumente, departe de 
realizările din trecut ale unor

• Lipsesc, la „Poli", 
de gol, Bolba — cu 

puncte înscrise in 16 
în teren — fiind un 
de echipă fără sufi-

GIUCHICI

i

, 1 ■1
s ir B

Nedelcu II sau Anghel. Este 
o temă de meditație pentru 
noua conducere tehnică (an
trenor principal, Ion Dumitru), 
in perspectiva returului. • Nu
mărul de 22 de jucători folo
siți in toamnă denotă 
rile de formulă de la 
echipă, in lotul căreia 
cleu de experimentați (Dumi
tru, Șunda, Titi Nicolae, Ma
nea, Lehman, Vlâtănescu) este 
înconjurat de o pleiadă de fot
baliști tineri (Vușcan, Dumi
trescu, Mureșan, Murar, Ionnț, 
Deac, Crăciun, Leu, Bozeșan II) 
care — pentru a deveni cu a- 
devărat elemente de bază — 
trebuie să mai capete expe
riență. • In fine, pentru a-și 
atinge obiectivul din acest an 
competițional (realizabil, după 
părerea noastră), acela de a 
menține locul în „A" a! Timi
șoarei, echipa de pe Bega tre
buie să se debaraseze de un 
anumit complex al meciurilor 
in deplasare, să-și adauge un 
plus de vigoare și de îndrăz
neală în joc.

Rodu URZICEANU

căută- 
această 
un nu-

AZI, PENTRU M'UNE
Experiența a dovedit re

petat și convingător că iar
na -r cu pregătirea sa spe
cifică pentru jucători — ho
tărăște in mare măsură va
ra fotbalului.

Firește, la această expe
riență s-a ajuns valorifi- 
cind — în primul rînd — 
înțelepciunea profundă a 
minții românului, care-$i 
face iama car. De fapt, fără 
să ne gindim la un simplu 
joc de cuvinte, asta își și 
fac fotbaliștii in perioada 
aspră a pregătirilor la mun
te. a crosurilor care adună 
multe zeci de kilometri, asta 
iși fac. un car (înțelegînd 
prin el o condiție fizică so
lidă. pe care se clădește 
munca tehnică specifică) 
care-i ține — dacă-i zdra
văn, dacă-i bine legat — 
pină la vară.

Mergînd cu gîndul pină 
la... rezultatele dorite și aș
teptate de fotbalul nostru, 
de echipele lui. nu ni se 
pare defel o speculație, ci 
o adevărată relație dialec
tică, de la cauză la efect, 
intre munca de acum (de 
azi, de miine, de poimîine

etc.) și 
Anglia, 
preliminariile Campionatu
lui mondial. încă de-acum 
se pregătește — temeinic 
nu numai... In linii mari — 
mult așteptata partidă cu 
Robson and comp.

De-acum se pregătește si 
marea si pasionanta luptă 
pentru cucerirea titlului (nu 
intîmplător. Dinamo a În
ceput prima pregătirea de 
iarnă), pentru ciștigarea „Cu
pei României*, pentru ocu
parea locurilor de onoare 
care califică în prestigioa
sele cupe europene.

Tot de-acum a început și 
marea (șl nu mai puțin pa
sionanta) luptă pentru evi- 

o

importantul meci cu 
de Ia 1 Mai, din 

Campionatu-

luptătarea retrogradării, 
foarte deschisă.

Cu sentimentul că 
rinduri nu spun a 
noutate, ele se vor 
un călduros apel adresat ju
cătorilor la prețuirea și fo
losirea la maximum a pre
zentului imediat.

Un timp pe care avem 
obligația să-l valorificăm 
deplin : ACUM!

Marius POPESCU

aceste 
mare 
totuși

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI I
Clasamentele turului [seriile IX-Xil]

SERIA A IX-a SERIA A Xl-a
1. C.S.Ș. Tim. 12 10 2 0 29- 4 22 1. „U- Cj.-Nap. 13 12 1 0 55- 2 25
2. U.M. Tim. 12 9 1 2 34-10 19 2. Met. Aiud 13 8 3 2 19- 6 19
3. CSM Dr. Tr. S. 12 9 12 23- 8 19 3. Ind. sîrmet 13 8 2 3 29- 6 18
4. C.S.M. Reșița 12 7 4 1 38-12 18 4. Chimica Tîm. 13 8 2 3 21- 8 18
5. C.S.Ș. Reșița 12 S 2 4 28-20 14 5. C.S.Ș. Gherla 13 6 4 3 17-19 16
6. „Poli" Tim. 12 4 4 4 21-18 12 8. CSȘ Cj.-Nap. 13 7 15 22-32 15
7. C.S.Ș. Jimb. 12 5 2 5 16-16 12 7. ASA Tg. M. 13 5 3 5 13-15 13
8. C.F.R. Tim. 12 3 4 5 24-23 1Q 8. Sticla A. T. 13 5 3 5 14-16 13
9. C.S.Ș. Lugoj 12 2 5 5 8-16 9 9. CSȘ C. Turzil 13 5 3 5 12-15 13

10. Min. M. Nouă 1-2 3 1 8 10-24 7 10. C.S.Ș. Dej 13 4 4 5 18-17 12
11. CSȘ Dr. Tr. S. 12 2 2 8 13-28 6 11. Av. Reghin 13 2 3 8 8-29 7
12. CSȘ C-sebeș 12 3 0 9 8-31 6 12. CSȘ Sighiș. 13 2 1 10 13-25 5
13. Gl. Reșița 12 1 0 11 10-47 2 13. C.S.Ș. Reghin 13 2 1 10 5-37 5

SERIA a :X-a 14. C.S.Ș. Tg. M. 13 1 1 11 7-27 3
1. Olimpia S. M. 12 9 3 0 42- 3 21 SERIA A XlI-a
2. C.S.Ș. Oradea 12 10 1 1 30- 7 21 1. FCM Brașov 11 10 1 0 59- 9 21
3. F.C. Baia M. 12 9 2 1 19- 6 20 2. CSȘ Brașovia 11 9 1 1 40-11 19
4. C.S.Ș. Baia M. 12 8 2 2 21- 6 18 3. CSȘ Tg. Sec. 11 7 0 4 34-18 14
5. Simared B. M. 12 T 1 4 20-17 15 4. CSȘ Steagul R.. 11 6 0 5 25-19 12
6. C.S.Ș. Sighet 12 9 0 9 22-21 12 5. CSȘ Sf. Gh. 11 5 2 4 21-15 12
7. F.C. Bihor 12 5 1 6 30-22 11 6. Tractorul Bv. 11 4 4 3 K- 9 12
X C.S.S. Zalău 12 3 3 6 21-30 9 7. CSȘ Covasna 11 5 2 4 18-18 12
9. C.S.Ș. Satu M. 12 3 2 7 15-20 8 X TUASA Sf. Gh. 11 2 3 6 8.-18 7

10. Someșul S. M. 12 2 2 8 13-33 6 9. CSȘ M. Ciuc 11 3 1 7 14-33 7
11. C.S.Ș. Cărei 12 2 2 8 7-33 6 10. CSȘ Odorhei li 3 1 7 7-31 7
12. Min. Cavnic 12 2 1 9 8-29 5 11. CSȘ G-gheni 11 3 0 8 12-25 0
IX Armătura Z. 12 12 9 6-27 4 12. CSȘ Crist. Sec. 11 1 1 9 0-52 3

La jumătatea drumului rn Divizia ,,C“

Seri. . UNA dintre cele mai echilibrate
Una dintre grupele alcătuite 

din echipe de forțe sensibil e- 
gale este și seria a V-a. cea 
„bucureșteană", unde echilibrul 
este pregnant — diferența din
tre locul 1 și 15 fiind de nu
mai 5 puncte. în asemenea con
diții, lupta pentru șefia seriei 
a fost atractivă tot timpul tu
rului. Danubiana București, da
torită golaverajului, se află pe 
primul loc, la egalitate de 
puncte cu modesta echipă Pe
trolul Băicoi — care a lăsat 
o frumoasă impresie prin buna 
ei comportare (in ediția pre
cedentă, formația prahovean ă 
n-a fost in prim-planul între
cerilor). Danubiana, deși a con
dus ostilitățile seriei timp de 
nouă etape, a luptat din greu 
pentru a Încheia șezonul în 
postură de lider. în meciurile 
de pe teren propriu a fost Im-

ADMINISTRAȚIA DC STAT LOTO PRONOSPORT INTORMTAZA
• NUMAI ASTAZI 

pot procura bilete la
se mai 
tragerea 

obișnuită PRONOEXPRES ‘ 
rniin-e, miercuri 16 ianuarie 
care se va desfășura în 
Clubului sportiv Progresul 
București, de la ora 17,15.
• Ne găsim în plină vinzare 

a biletelor la prima tragere a 
MARILOR CÎȘTIGURI LOTO 
din acest an, ce va avea loc 
vineri 18 ianuarie a.c. Formula 
tehnică, deosebit de avanta
joasă (3 extrageri, in două 
faze, cu un total de 27 nu
mere), oferă participanților, pe 
lingă cîștigurile obișnuite ce se 
atribuie la faza I și alte posi
bilități de a obține — la faza 
a Il-a — autoturisme „DACIA 
1 300“ (pentru primele 3 nu
mere, indiferent ordinea), pre
cum și asigurarea a minimum 
3 500 Iei (pentru 3 numere din 
9 extrase), din care o excursie 
in R. P. Ungară șl eventuala

de
a.c., 
sala 
din

diferență In numerar.
Variantele de 25 lei parti

cipă Ia toate cele 3 extrageri.
Procurarea biletelor NU

MAI pină joi 17 ianuarie a.c.
• Pentru jucătorii de loz In 

plic, reamintim că în această 
perioadă, pe lingă seriile obiș
nuite existente, se găsește în 
vinzare emisiunea specială, li
mitată de sezon, intitulată LO
ZUL ANULUI NOU, ce atribuie 
autoturisme „DACIA 1 300“ și 
numeroase cîștiguri de 50 000, 
10 000, 5 000 lei etc.

batabilă ; în schimb, în jacu
rile din deplasare n-a reușit 
să obțină mai mult de patru 
puncte (ca și Petrolul Băicoi, 
de altfel). A pierdut patru par
tide la 
Sinaia, 
MECON 
care in 
printre 
Chimia 
tre cele mai bune echipe în 
edițiile precedente ale campio
natului, dar acum cu o evo
luție mai modestă). Danubiana 
reprezintă cunoscuta întreprin
dere bucureșteană de anvelope, 
echipa este antrenată de Eugen 
Stoicescu și a avut, in tur. ca 
cei mai buni jucători pe I. 
Tsader — veteranul echipei (33 
de ani), A. Constantin — gol
geter (9 
juniorul

Și in 
echipă 
a fost . 
flîndu-se de cinci ori pe pri
mul loc în clasamentul se
riei. (T. R.)

scor (2—5 cu Carpați 
0—3 cu
— nou 
toamnă 

fruntașe, 
Brazi-Ploiești

Abatorul și 
promovată și 
s-a numărat 
și 0—4 cu 

prin-

goluri), AI. Greble» și 
V. Ioniță.

acest sezon, cunoscuta 
bucureșteană I.C.S.I.M. 
printre animatoare, a-

Clasamentul turului
L Danubiana 16 10 0 6 22-22 20
2 Petr. Băicoi 16 10 • 6 18-20 20
X MECON Buc. tfl 7 4 5 23-1? 18
4. IUFS Chitila tfl 7 4 5 20-14 18
5. Chimia Brazi :6 8 2 6 21-16 18
8. ICSIM Buc. 16 6 5 5 32-15 17
7. Sp. 30 Dec. 16 7 3 6 17-15 17
8. Abatorul Buc. 16 6 4 6 18-17 16
9. Carpați Sinaia 16 8 0 8 18-19 16

10. Poiana Cîmp. 16 7 2 7 18-20 16
11. Avicola Crev. 16 7 2 7 19-25 16
12. Tehnometal 16 7 1 8 24-23 15
13. Flacăra r. B. 16 7 1 8 18-23 15
14. Min. Filipești 16 6 3 7 16-21 15
15. ViscoflI Buc. 16 6 2 8 19-19 14
16. Aversa Buc. 16 4 3 9 16-21 11
17. Luceafărul B. 16 4 2 10 20-35 10

anunț
înscrieri pentru cumpărarea de autoturisme se fac numai 

pentru autoturismul DACIA, la unitățile I.D.M.S. pentru des
facerea autoturismelor după depunerea la C.EC. a sumelor 
corespunzătoare.



115 MINUTE l-AU FOST NECESARE LUI JOHN McENROE SPORTUL
PENTRU A CÎȘTIGA TURNEUL „MASTERS-VOLVO '84"!

NEW YORK. Cei peste 18 000 
de spectatori care au ținut să 
asiste la ultimul act al „mas- 
ters“-ului n-au avut ce regre
ta. Ei au admirat, înainte de 
toate, un tenismen într-o for
mă de excepție, pe John 
Mc Enroc, cîștigînd finala com
petiției, împotriva cehoslova
cului Ivan Lendl, de o manie
ră mult mai netă decît' se pu
tea anticipa. Exceptînd primul

SPERĂM CĂ STEAUA VA REUȘI REMONTAREA HANDICAPULUI
(Urmare din oaa 1)

sar in timp ce jucătorii ste- 
liști au avut numai patru eli
minări de cite două minute. La 
această stare de fapt a con
tribuit poate și reacția vulca
nică a majorității spectatorilor 
din sală, care sperau ca for
mația favorită să reușească un 
avans de minimum 8—10 goluri, 
ded calificarea în semifinalele 
competiției să se joace de fapt 
la Sabac. După un început 
furtunos, handbaliștii iugoslavi

H. C. MINAUR ȘI-A DEPĂȘIT PARTENERUL 
PRIN VALOARE Șl DĂRUIRE

(Urmare din t>ag T)

goluri (37—22). Echipa excelent 
pregătită de antrenorul emerit 
Lascăr Pană este, in fapt, teo- 
relîc și practic, calificată in se
mifinalele ..Cupei I.H.F".

Scorul acestei intilniri ar 
puica să-i deruteze pe mulți, 
lăsindu-î să creadă că ’L C. 
Minaur a dispus de o echipă 
oarecare, lipsită de valoare, că 
meciul a fost un ..galei le să
nătate" pentru maramureșeni. 
N-a fost nici pe departe vorba 
de așa ceva. In primul rind. 
o reprezentantă a handbalului 
cehoslovac — aflată pe locul 
III in prima ligă — r.u poate 
fi o formație oarecare. .poi. 
ceea ce i-a redus oaspetei 
șansele, în care mai credea ’a 
mijlocul primei reprize, a fost 
forța de ansamblu a gazdelor, 
inepuizabila lor putere de lup
tă și registrul tehnîco-ta+.c 
foarte bogat. Pe fundamentul 
evoluției foarte bune a porta
rului Nicolae Neșovici (in re
priza I) și a aceleia bune a 
colegului său Mircca Pctran 
(în .«priza a Il-a). c-’lalti au 
p ituț să joace dezinvolt, fără 
crispare, fără panică. Iosif Bo
ros. conducătorul de joc. a fă
cui — poate — cel mai bun 
joc din cariera sa. conducînd 
cu inteligență întreaga echipă, 
punînd în Paloare forța de pe
netrație a extremelor, nuterea 
interilor, bilitalea pivoților el 
însuși constuind un permanent 
pericol pentru poarta adversă.

TELEX • TELEX
atletism • La Ottawa, pe 

teren acoperit irlandezul Eamon 
Coghlan a alergat o milă în 
4.06.28, Iar ame icanul Earl Beli 
a cîștigai săritura cu prăjina cu 
5.50 m Crosul de la San Sebastian 
(10.940 km) a revenit portughezu- 

1*11 Ezequîel Canario tn 33:56 • 
Primii clasați îr anul 1984, după 
revista „Track a .d Field News* : 
1 Carl Lewis. 2. Uwe Hohn. 3. 
Iur! Sedih. 4. S**id Aouita. 5. Joa
quim Cruz 6. Serghei Bubka. 7. 
Edwin Moses 8. Dalev Thompson 
ft La Vilnius : Aleksandr Koto- 
vici 2.35 m la înălțime, iar la 
prăjină, Aleksandr Krupski — 
5.60 m

AUTOMOBILISM & Raliul ma
rilor lacur’ din Africa a fost 
cîștigat de kenycnii punea Monro 
pe ..Toyota Carola- in 5h 49:11. 
urmați de Mitrasos (Grecia) — 
pririqnin (Tlalia) tn 6h 37:10.

BOX ® Americanul Harry Ar
royo si-s păstrat titlul mondial 

set in care disputa a fost, ori
cum mai echilibrată, și pe 
care McEnroe l-a câștigat cu 
7—5 după 61 de minute de joc, 
setul doi a fost, realmente, o 
simplă formalitate, campionul 
mondial impunîndu-se net cu 
un scor alb : 6—0 in numai 26 
de minute. In ceea ce privește 
rapiditatea, chiar și setul al 
treilea, ultimul, deși încheiat 
cu 6—4 n-a ducat cu mult 

mai mult, ci doar 
28 de minute !

Acesta a fost cel 
de al treilea titlu 
„masters" ciștigat 
de McEnroe, după 
cel din 1979 (îm
potriva Iul Arthur 
Ashe) și a celui 
de la ediția trecu
tă (în compania 
lui Lendl), dar, 
după cum aprecia
ză specialiștii, jo
cul său de dumi
nică pare să fi 
fost cel mai bun 
oe care l-a arătat 
vreodată. în indi
ferent care aK 
med. în confrun

au cedat treptat, așa făcin- 
du-se că in mm. 20 scorul le 
era favorabil cu un gol:
9—8. Din acest moment, a fost 
rindul bu cur eștenilor să scadă 
ritmul de joc. să rateze exas
perant în principal Berbece 
(aflat de cinci ori liber pe 
extremă!). Drăginiță, tar prin
cipalul realizator al nostru. 
Stingă, să nu poată să arun
ce la poartă și datorită faptului 
că Metaloplastika a folosit o 
apărare foarte avansată, situa
ție facilitată și de jocul slab

L-au secundat cu brio Măricel 
Voiaea și Gh. Covxriu, precum 
și Olimpia Flanges (repriza I) 
și Mihai Mironiac (repriza a 
II-a). Deosebit de util a fost și 
Neculaie Voinea, mai ales pen
tru faptul că. ținindu-1 bine 
„om la om" pe M+an Bresto- 
vansky. i-a redur acestuia mult 
din potențialul ofensiv.

In aceste condiții, oaspeți nu 
și-au putut realiza planul tac
tic preconizat. Cu poarca „în
chisă* de cei doi goal-keeper., 
cu cel mai bun om. Brestovans- 
ky, blocat, copleșiți de ritmul 
debordant de joc al băimăreni- 
'.or și de eficiența lor nebănui
tă ei s-au văzut net depășiți și 
au încercat doar să reducă dt 
se poate diferența care creștea 
văzind cu ochit Experimentatul 
Sule s-a mutat pe toate postu
rile. Richard Matusek și Peter 
Baliș j făcut nenumărate faul
turi. iar portarul Mesiarik — 
enervat ta culme de neputința 
coechipierilor — a fost obbgat 
să suporte și o ehminare.

Dacă am reușit să vă su
gerăm cit de dt situația, este e- 
vident că nu Lokomo.iva 1 r-a- 
va a fost o echipă slabă ci că 
H.C. Minaur Baia Mare este o 
ech.pă care și-a pregătit exce
lent replica și care a avut o 
evoluție 1a cel mai înalt nivel 
al potențialului său. De aceea 
se cuvin laude echipe, antre
norilor Lascăr Pană și Petre 
Avramcscn și publicului băi- 
mărean. Intr-adevăr al ..8-lea 
jucător* al prestigioasei forma
ții H. C. Minaur. 

• TELEX • TELEX
(versiunea TBF) la categoria u- 
șoarâ tnvingîndj-1 prin K.O. (H) 
pe Tererc® Alli (Guyana). Me
ciul a avut loc la Atlantic City 
(S.U.A.).

CICLISM ft Turul ..Tachira-, din 
Venezuela, rezervat amatorilor, a 
continuat cu etapa a 7-a alcătuită 
dintr-o cur^ă de 76.8 km cîșt’.sată 
de italianul Giovenzana în lh:46,02, 
și una de contracronometru care 
a rever. î' lui Villamizar (Vene
zuela) — 26.8 km în 38:03. Tn cla
samentul gen jral continuă să 
conducă Lindarte (Venezuela) — 
20h 32:26.

ȘAH A Turneul de la Hastings 
s-a încheia! cu victoria lui Ev- 
gheni Sveșnikov (U.R.S.S.) care 
a totaliza* 9 p din 13 posibile ft Par
tid? ? 4’-a a meciului Karpov — 
Kocr^^rcv s-a întrerupt.

TENIS DE MASA a Tn ..Cupa 
ligii europene" : Danemarca — 
Franța 1—6. Spania — Norvegia 
1—6.

tare cu adversar prestigios, 
cum este Ivan Lendl. McEnroe 
a jucat acum ireproșabil, din 
toate punctele de vedere : ima
ginativ, cu regularitate, In vi
teză, în forță, de pe fundul tere
nului, la fileu, variat, a servit 
impecabil (11 ași față de doar 
unul al lui Lendl), a pasat 
precis etc, a fost hotărît în 
tot ceea ce a întreprins. Lendl 
6-a străduit din răsputeri să-i 
dea o replică pe măsură, dar 
s-a izbit parcă de-un adevărat 
zid din care mingea ii revenea 
în propriul teren... Scorul de 
6—0 din setul al doilea este 
cel mai categoric înregistrat în 
cele 66 de seturi disputate pînă 
astăzi între cei doi jucători I
• In semifinalele turneului 

de la Portland (Oregon) Mei 
Purceii l-a învins cu 6—2, 
6—1 pe Guilermo Vilas, iar 
Boris Becker l-a întrecut cu 
6—4. 6—0 pe Ricky Leach.

• In cadrul „Marelui Pre- 
miu-Nabisco“, turneul de la 
Auckland a revenit neozeelan
dezului Chris Lewis care l-a 
Întrecut pe australianul Wally 
Masur cu 7—5. 6—0. 2—6, 6 4.

al pivotului improvizat Mihai, 
titularul — N'iculae — acciden- 
tindu-ee la încălzire. Mai tre
buie notat și faptul că în pri
ma repriză portarul Munteanu 
a avut o zi nu tocmai feri
cită, înlocuitorul său In partea 
a doua a meciului, tinărul Si- 
mion, reușind numai în parte 
să stăvilească elanul gazdelor.

Așadar, campioana noastră. 
Steaua, a suferit o lnfringere 
in deplasare la rinei goluri 
diferență, handicap posibil de 
recuperat ta București. Să nu 
uităm că în ediția aceleiași 
competiții din 1983. cele două 
formații au reușit scoruri si
metrice (22—18). calificarea în 
etapa superioară a echipei iu
goslave datorindu-se plusului 
de atenție in executarea arun-
cărilor de ta 7 m (a înscris 
Rasiri, a ratat Dumitru). Să 
sperăm că steliștii nu vor scă
pa in partida-retur ocazia să 
pășească In semifinalele com
petiției. Dar. pînă atunci, an
trenorii și jucătorii militari 
trebuie să tragă toate învăță
mintele după oartida de la 
Sabac.

Campionatele naționale între două sezoane FOTBAL ftuHidtoitne.
Finlanda: KUUSIYSI CÎȘTIGATOARE IN 1&84

Un aspect din meciul de anul trecut 
din „,Cupo cupelor* intre Halca Val- 
keakoski $i Juventus Torino ciștigat 
de italieni cu 1—0- In stingă imaginii, 
unul dintre atacanții finlandezi In 

urmărirea balonului.
Telefoto : A.P. AGERPRES

------------------------- CAMPIONATE -------------------------
ITALIA (et. 15 — ultima a turului). Ascoll — In

ter 1—1, Atalanta — Sampdoria 0—0, A veil! no — 
Verona 2—1, Fiorent:na — Napoli 0—1. Milan — Co
mo 0—2, Roma — Torino 1—0. Udinese — Cremo- 
nese 2—0. Juventus — Lazlo (întrerupt tn min. 23 
din cauza zăpezii la scorul de 0—0). Pe primele 
locuri : Verona 22 p. Inter 21 p, Torino 20 p. Pe 
ultimele : 15. Ascoli * p 16 Cremonese 6 p

ANGLIA (et. 24). S-au disputat doar 6 meciuri : 
Everton — Newcastle 4—0. Q. P. Rangers — Totten

ham 2—2. Manchester Utd. — Coventry 0—1. Leices
ter — Stoke 0—0 Norwich — Southampton 1—0. 
Sheffield Wednesday — W. B Albion 2—0.

Pe primele locuri : Everton 49 p. Tottenham 47 p. 
Manchester Utd. s' Sheffield Wednesday ette 41 p.

SCOȚIA (et. 23). Aberdeen — Morton 5—0. Glas- 
eow Rangers — Hibernian 1—2 ! Hearts — St. Mir
ren 0—1. Două meciuri au fost aminate.

Pc primei0 locuri : Aberdeen 37 p (23 j). Celtic 
31 p (21 j). Glasgow Rangers 28 p (23 j).

---------------- ALTE REZULTATE, ȘTIRI ----------------
• La Tokio, tn meci amical : Sel. Japoniei — Bor

deaux 1—2 (1—2). Au marcat pentru învingători
Dieter Muller (2), respectiv Kato. • La Leverkusen, 
in joc amical, echipa locală a dispus cu 3—1 de Ra
cing Club Paris. • Campionatul de juniori al Ame- 
ricil de Sud a continuat la Assuncion : Uruguay — 
Peru 2—0 Columbia — Bolivia 2—1. • Turnee In 
sală. La Geneva, in clasamentul final pe primul 
loc s-a situat Servette cu 6 p urmată de Nantes 
5 p. Stuttgart 4 p. Chaux-de-Fonds 4 p, Lausanne 
1 p. Cîteva rezultate din ultimele zile : Servette — 
Stuttgart 5—2, Chaux de-Tonds — Nantes 3—1. Nan
tes — Stuttgart 8—2 ! «» La Paris, finala dintre An- 
derlecht și Bavern Miinchen s-a încheiat la egali
tate : 1—1. Anderlecht avînd un golaveraj mai bun 
s-a clasat ne primul loc
• In preliminariii’ CM de juniori. în zona Afri

cii. in meci retur Tunisia a dispus de Maroc cu 
2—0 (în tur cisHeaso echipa Marocului cu 1—0). 
Astfel. Tunisia s-a calificat pentru etapa următoare.

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADĂ
SAPPORO. Pe trambulina de 

la Okurayama, lingă Sapporo, 
a avut loc un concurs de sări
turi t 1. Chiharu Nishikata (Ja
ponia) 209,9 p fill m+100 m),
2. Toshya Nishikata (Japonia) 
202,2 p (101+109,5) etc.

PLANICA. în cadrul unui 
concurs de sărituri, contînd 
pentru „Cupa Europei", iugo
slavul Primoz Ulaga, cu 94 m, a 
stabilit un nou record al tram
bulinei modificate. Clasamen
tul : 1. Per Olsrud (Norvegia) 
213,8 p (88,5+91), 2. Vasja Bajc 
(Iugoslavia) 207,9 p (89+89), 3. 
Ulaga 207,7 p (82+94) etc.

KITZBUEHL. Cea de a doua 
probă de coborîre, desfășurată 
pe o pîrtie lungă de 3 510 m și 
cu 800 m diferență de nivel, a 
prilejuit o spectaculoasă victo
rie elvețianului Pirmin Zurbrig
gen care a fost cronometrat în 
2:06,95. A fost urmat de aus
triacul Hoflehner 2:07,21, cana
dianul Brooker 2:08,10 și de alți 
doi elvețieni, Heinzler 2:08,55 și 
Miiller 2:08,58 etc. In urma a- 
cestei curse, la care s-au adău
gat rezultatele slalomului super- 
uriaș de la Puy St Vincent, 
clasamentul combinatei, contînd 
pentru „Cupa mondială", este 
următorul : 1. Zurbriggen 0 p,
2. Heinzler 37 39 p. 3. Andreas

PIRMIN ZURBRIGGEN

ÎNTRECERI ALE VOLEIBALIȘTILOR JUNIORI
Comportare bună a echipelor 

noastre de volei juniori la tur
neul de la Sofia. Echipa de 
fete (3—0 cu Franța, 3—1 cu 
R.F.G., 3—2 cu Ungaria și 0—3 
cu Bulgaria) a ocupat locul al 
doilea, ca și cea de băieți (0—3

început în ultima duminică de 
aprilie, sub semnul „fierbinții" 
primăveri europene a cîștigătoa- 
rei cupei, Haka Valkeakosken, in- 
vinsă greu de Juventus- (0—1 la 
Torino și tot 0—1 pe „teren pro
priu*, la... Strasbourg), campio
natul finlandez s-a încheiat în 
luna octombrie, tocmai la timp 
pentru a lăsa prim-planul echipei 
naționale, angajata in... escalada
rea platourilor mexicane.

între aceste două momente de 
vîrf ale calendarului internațional, 
campionatul intern (se desfășoară 
sistem primăvară-toamnă) și-a 
„tors* etapele, in liniștea 
desăvirșită a faimoaselor lacuri.

Ca de obicei lupta pentru titlu 
s-a dat intre Haka Kuusysi Lahti, 
Ilves Tampere, campioana en ti
tre. și Turun Palloseura (TPS). 
Aceasta din urmă, echipa cu cele 
mai multe goluri marcate, s-a cla
sat tn final pe locul doi.

Deși prima fază a campionatu
lui a fost dominată destul de au
toritar de Haka. totuși. în turneul 
final, formația care s-a impus a 
fost Kuusysi. care și-a adăugat 
astfel cel de al doilea titlu de 
campioană (primul. In 1982). A- 
ceasta a depășit, pe rind. In tur
neul final, pe Haka. in semifinale 
(2—0 și 1—2) și. tn finală, pe Tu
run Palloseura (4—0 și 4—4). A 
fost chiar la un pas de a realiza 

Wenzel (Liechtenstein) 54,54 p 
etc.

BAD KLEINKIRCHEIM. Pro
ba feminină de slalom special 
a oferit o dispută sportivă de 
toată frumusețea : 1. Christelle 
Guignard (Franța) 1:26,17, 2. 
Maria-Rosa Quario (Italia) 
1:26,49, 3. Erika Hess (Elveția) 
1:27,48, 4. Corinne Schmidhauser 
și Brigitte Gadient (ambele El
veția) 1:27,56, 6. Monica Aiejae 
(Suedia) 1:27,59. Clasamentul 
combinatei (a doua probă de 
coborîre și slalomul special) : 
1. Brigitte Oertli (Elveția) 21,28 
p, 2. Maria Walliser (Elveția) 
36 p, 3. Olga Sarvatova (Ceho
slovacia) 36,75 p.

STOOS (Elveția). Elvețianca 
Heidi Zurbriggen a ieșit învin
gătoare în cursa de coborîre 
din cadrul „Cupei Europei" fi
ind înregistrată în 1:32,8S. Cele
lalte locuri fruntașe au fost o- 
cupate de : Astrid Geisler 
1:33,48, Christine Putz (ambele 
Austria) 1:33,90. Chantal Bour- 
nissen (Elveția) 1:34,01, Anita 
Braunegger (Austria) 1:34,02.

BREMENHAVEN. Tînăra 
Claudia Leistner (19 ani) a cîș- 
tigat titlul de campioană a 
R.F.G. la patinaj artistic. La 
băieți, Heiko Fischer (24 ani) a 
obținut victoria pentru a treia 
oară consecutiv.

LIBEREC. Pe 
trambulina de 90 
m din localitate 
s-a desfășurat un 
concurs de sări
turi : 1. Pavel Ploe 
(Cehoslovacia) 206,1 
p (111 + 108), 2.
Piotr Fijas (Polo
nia) 192,5 p (110 + 
101,5), 3. Miroslav 
Polak (Cehoslova
cia) 191.6 p.

IMST (Austria), 
în cadrul unui 
concurs de sanie 
au fost realizate 
noi recorduri ale 
pistei : Norbert
Yuber (Italia)
1:17,188, respectiv 
Kerstin Schmidt 
(R.D.G.) 1:10,452.

cu Ungaria, 3—1 cu Polonia, 
3—0 cu Franța și R.F.G. și 2—3 
cu Bulgaria)), care a acumulat 
același număr de puncte cu 
cîștigătoarea. formația tării 
gazdă.

eventul, dar, in finala Cupei, a 
trebuit să se încline în fața celei 
mai populare formații din Finlan
da, H.J.K. Helsinki (1—2). Pregă
tită de Keijo Voutilainen, Kuusysi 
dispune de un lot foarte tinăr și 
talentat. Punctul forte il repre
zintă apărarea, in frunte cu por
tarul Kjrhonen și fundașii Remes, 
Pekonen și Kumpulainen, căpita
nul și totodată veteranul echipei, 
la nici 28 de ani.

în primăvară, Haka a primit 
onorurile de a fi fost primul club 
finlandez care a atins sferturile 
de finală într-o competiție euro
peană intercluburi. în schimb, pe 
plan intern, ea a trebuit să se 
mulțumească cu locul patru, fiind 
învinsă, în turneul final, tn jocul 
pentru locul trei de lives (1—2 și 
0—1).

Apelind, aproape fiecare, și la 
aportul a cite doi jucători străini 
(cel ma- cunoscut — internaționa
lul polonez Wojciech Rudy, de la 
Turun), echipele au oferit, tn ge
neral, meciuri, frumoase, cu o me
die a eficacității ridicată : 3.26
goluri de partidă.

Au retrogradat Kokkola PV și 
Mikkeli, iar golgeterul campiona
tului a fost Mika LIpponen (Tu
run). cu 24 de goluri.

Călin STERESCU


