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EDIȚIA DE IARNĂ A „DACIADEI" -
OLIMPIADĂ A SPORTURILOR GHEȚII

SI ZĂPEZII DIN TARA NOASTRĂ1 >
Etapa de iarnă a celei de a IV-a ediții a marii 

competiții naționale „Daciada" intră în fazele sale 
finale. La Miercurea Ciuc se desfășoară astăzi 
prima din seria numeroaselor Întreceri organizate 
la seniori, tineret sau juniori. Pe pista naturală 
din acest municipiu situat în inima „polului fri
gului" din țara noastră — depresiunea Ciucului — 
patinatorii de viteză seniori își dispută finalele 
la sprint și poliatlon. Sperăm că, onorîrțd așa cum 
se cuvine importantul eveniment, alergătorii «pe

gheață vor realiza o întrecere de ținută, punctată de rezultate 
cit mai ridicate. Ii vor urma, de-a lungul unei perioade de mai 
bine de două luni, practicanții altor nouă discipline hibernale : 
bob. biatlon. orientare pe schiuri, patinaj artistic, sanie, schi 
fond, schi alpin, sărituri și combinată nordică, urmînd ca echi
pele de hochei să-și dispute titlul de campioană a „Daciadei" în 
cadrul unui turneu organizat la București între 22 și 27 aprilie. 
Așadar. în total 22 de competiții finale, la 11 sporturi specifice 
ghețli și zăpezii, toate avind, Cu excepția orientării pe schiuri, 
statut olimpic..

Importanța deosebită a aces
tor întreceri e lesne de des
prins. <Ele constituie o trecere 
în revistă a întregului potențial 
al sportului nostru hibernal, in 
acest prim an al ciclului olim-

fi cei mai valoroși din județele 
montane ale țârii (la care se 
adăugă Bucureștiul. alte jude
țe de șes, în care este practi
cat hocheiul, așa cum este, bu
năoară, Galațiul, sau patinajul.

Prin concursurile „Daciadei", primii pași ai copiilor spre schiul 
de performanță.. . Foto : Aurel D. NEAGU

pic 1985—1988. oferind specia
liștilor informații concrete asu
pra nivelului calitativ atins de 
cei mai buni performeri români 
în aceste sporturi. Pentru «că 
la finale vor fi într-adevăr a- 
cei sportivi care s-au dovedit a

după exemplul Constanței), de
semnați ca atare in urma eta
pelor inițiale ale competiției,

Radu TIMOFTE

(Continuare in oag 2—3)
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Astăzi, in Capitală, meciurile-retur in cupele europene la volei (m)

DOUĂ PARTIDE CARESTIRNESC MARE INTERES
Reprezentantele noastre în cupele europene la volei 

susțin astăzi după-amiază în Capitală partidele-retur 
din penultimul act al competițiilor. Desigur, interesul 
pentru aceste întîlnirl, care desemnează două dintre 
echipele calificate în turneele finale de luna viitoare, 
va aduce un numeros public în cele două săli gazdă: 
Dinamo (ora 16) și Agronomia (ora 17). Cu ce șanse 
abordează echipele noastre returul 7

Cupa cupelor: steaua - N.M.K.Y. Pichsamacn

ROMÂNII, FAVORIȚI

ÎN CURSA CALIFICĂRII
Astăzi după-amiază, incepind 

de la ora 17, cele două for
mații care își dispută manșa 
a doua a confruntării pentru 
calificarea în turneul final al

Sala Agronomia, ora 17 : 
STEAUA BUCUREȘTI — lo- 
nescu. Dascălu, Pentelescu, 
Pralea, Macavei, Șolca, Mina. 
Săniuță. Sptnu. Constantin. 
Păduretu. Da ta cu ; N.M.K.Y. I 
PIEKSAMAEN — Bokkanen, I 

i Kanicki, Nenonen, Parkkali, ' 
; Rotinen, r.iukkonm, Netunen. 
I Tahvanaien. Tarkizinen.

Arbitri : Al. Rosenberg si 
L Cohen (ambii din Israel). ■

Cupei cupelor — Steana Bucu
rești și N.M.K.Y. Pieksamaen 
— se vor afla față in față, in 
sala de sport a Institutului A- 
gronomic din București.

Un „duet- care va.a- 
pare des in prim- 
ptan și tn meciul de 
astăzi al vicecampio- 
nilor noștri : trăgă
torul principal Das- 
călu 5j coordonato
rul de foc Ionescu. 
Foto: Torgu BĂNICĂ

După cum se știe, prima 
partidă, desfășurată in urmă 
cu o săptămină, in Finlanda, 
la Pieksamaki, a revenit, după 
un meci viu disputat, sporti
vilor din Țara celor 1000 de 
lacuri, cu scorul de 3—2 (—12,

6, —11, 8, li), rezultat care
deschide mari șanse de califi
care echipei bucureștene. După

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2—3)

C. C. E.: Dinamo - Ruda Hiczda

SPERANȚĂ ÎNTR-0 REVANȘĂ...

Adunările ;.i ceaferințele de dare de seamă si alegeri 
\ viiieare
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La asociația sportivă „Filatura" din Miercurea-Ciuc

PREOCUPARE SUSȚINUTĂ PENTRU AUIODOTARE 
CU MATERIALE SI ECHIPAMENTE SPORTIVE

Miercurea Ciuc, întreprinde
rea de lină pieptănată, . ianua
rie 1985. Asistăm la adunarea 
generală de dare de seamă și 
alegeri a asociației sportive 
„Filatura". Raportul prezentat 
și, mal ales, dezbaterile care 
au urmat au oferit o imagine 
clară asupra a ceea ce a fost, 
cum au fost și cum sînt astăzi 
sportivele și sportivii acestei 
întreprinderi, model în cadrul 
centralei respective în ceea ce 
privește productivitatea mun
cii.

Dintre numeroasele date, sus
ținute de cifre care vorbesc in

NU I BAZIN ULTRAMODERN, 
DAR SÎNT REZULTATE!

La Ploiești e un bazin aco
perit, util și atît, bun, s-ar 
părea, pentru munca anonimă, 
în umbră, acum în afara cir
cuitului competițional și așe
zat, în plus, cam peste mină. 
Din care se naște, însă, lumi
na performanței.

Dacă înotul ploieștean nu se 
poate lăuda cu o piscină ultra
modernă, se laudă, în schimb, 
cu... rezultate. Cu titluri și 
recorduri naționale care au ur
mat momentului inițial, cînd 
antrenorul Mitrofan intra cu 
prima serie în apă ; cu cel 
dinții titlu european, ~la juniori, 
din toată natația noaitră, adus 
de Cristian Ponta ; cu o triplă 
medaliată la aceeași întrecere 
continentală și dublă laureată 
a puternicului „Concurs Priete
nia", lulia Malcescu ; cu cea

graiul lor concis despre o rod
nică activitate sportivă ce i-a 
determinat pe toți oamenii 
muncii de aici să devină mem
bri ai asociației „Filatura", trei 
lucruri ni s-au părut demne 
de subliniat : 1) extinderea
gimnasticii la locul de muncă ; 
2) exerciții speciale pentru 
menținerea și întărirea sănă
tății ; 3) autodotarea — cheia 
succeselor. Să concretizăm.

...La această întreprindere, în 
care femeile au o pondere de 
80%, a găsit aplicare practică 
programul de gimnastică in 
producție. „Fac gimnastică la 

mai rapidă înotătoare din 
România, Tamara Cosiache ; 
cu speranțe pe măsură, lulia, 
Tamara — intrate în al cinci
sprezecelea an de viață — și 
încă alții vrind și puțind sâ 
meargă mai departe, mai sus 
în ierarhii, mai repede pe cro
nometru.

în ce s-a realizat și în ce se 
speră e o mare investiție de 
entuziasm, de pasiune și efort. 
Laolaltă, ca într-o familie, spor
tivi, tehnicieni, părinți sau sim
pli iubitori de sport. Că e așa, 
o demon; trează, spre pildă, 
sala de forță de la bazin, unde 
aparatele sînt rodul minților și 
muncii comune, multă pricepere 
dovedind mecanicul piscinei, 
Ion Ignat, fost ciclist. Totul e 
simplu, „nu avem lux, avem 
însă ce trebuie, recordurile re- 

locul de muncă — sublinia teh
niciană Elisabeta Torok — pen
tru eă cele eiteva minute de 
exerciții au darul să contri
buie la refacerea forțelor fi
zice și psihice. Iată de ce e 
necesar ca toate sectoarele de 
producție, in care există con
diții, să fie racordate Ia acest 
program".

Adunarea a hotărit ca gim
nastica de producție să fie ex
tinsă, ca instructoare funcțio-

Troian lOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)

Inotînd de zor, cu gîndul la noi recorduri și victorii
Foto : Iorgu BĂNICA

cente ale Tamarei, de exemplu, 
plecînd (și) din această sală", 
spune, convins, convingător, an
trenorul Mihail Gothe.

Organizarea C.S.Ș. „C. Dobro- 
geanu-Gherea" ? Pe trepte. Doi 
tehnicieni la inițiere — unul e 
Viorel Vasiliu, coordonatorul

Toți iubitorii voleiului, mai 
ales cei care credeau neclintit 
in șansa campionilor noștri în 
ediția aceasta a C.C.E.. au fost 
surprinși de contraperformanța 
dinamoviștilor la Praga. rezul
tat care aproape le anulează 
șansele calificării in turneul 
final. Nu pe puțini i-am auzit,

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag. 2—3)

FOTBALIȘTII „TRICOLORI
ÎN PLIN EFORT DE ACUMULARE

• Duminică, un
în pofida temperaturilor scă

zute și a stratului gros de ză
padă, fotbaliștii „tricolori" își 
continuă pregătirile la Poiana 
Brașov, intr-un ritm care vi
zează marile dificultăți ale a- 
nului fotbalistic 1985. Se poate 
spune că fotbaliștii lucrează 
non-stop de dimineața pină 
seara, ei alternind lucrul „prin 

secției — patru la clasele 1—4, 
pe sistemul rotației, trei la ni
velul propriu-zis al perfor.ilai— 
ței. Dacă Toma Mirițescu lu-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2—3)

Sala Dinamo, ora 16: DI
NAMO BUCUREȘTI — Căta- 
Chițiga, Enescu, Gîrleanu. 
Pop, Vrincuț, Pâușescu, 
Gheorghe. Slabu, Gizdavu, 
Rădulescu. Bălan. Drâgușin ; 
RUDA HVBZDA PRAGA — 
Cernoușek. Novotny, Hora, 
Krejci, Brom, Rybnicek, Vo- 
platek, DrchaZ, Barborka, 
Fortunik. Bednar.

Arbitri : VI. GheLadze si R. 
Samedov (ambii din U.R.S.S.)

joc la Sibiu
zăpadă" cu cel de sală, la com
plexul Ruia, care a găzduit și 
pregătirile anilor trecuți.

în lotul anunțat anterior a 
fost introdus Ticleanu.

După această primă etapă 
deosebit de dificilă, mai ales 
că nu se bucură de „ajutorul" 
mingii, tricolorii vor relua 
treptat contactul cu balonul. 
Pentru joi seara este prevăzut 
un joc în Sala sporturilor din 
Brașov. Pentru zilele urmă
toare sînt prevăzute primele 
meciuri in aer liber, pentru 
verificarea lucrului de acumu
lare efectuat pină acum.

Duminică, lotul va face o 
deplasare la Sibiu. Este posi
bil ca sîmbâtă, in drum spre 
Sibiu, „tricolorii" să facă o es
cală la Tg. Mureș, pentru un 
antrenament la două porți.

Cei 21 de jucători (minus 
Stoica, acesta anunțînd că se 
pregătește în cadrul clubului 
său, Steaua) accelerează mereu 
ritmul pregătirilor.

După meciul de la Sibiu, 
„tricolorii" vor reveni „la 
bază", își vor continua lucrul 
și vor susține un nou meci de 
omogenizare, miercuri, cu 
F.C.M. Brașov, în orașul de la 
poalele Tîmpei. Vor urma alte 
cîteva zile de pregătire și un 
ultim meci amical la Bucu
rești, după care „tricolorii" vor 
pleca la Lisabona, pentru me
ciul cu Portugalia, programat 
la sfîrșitul lunii.



(Urmare din pag 1)

Campionatul national de șah

SE ANUNJĂ UN FINIȘ STRlNS

cele pe asociații, pe localități 
și pe județe. începute încă din 
luna decembrie a anului trecut.

i Olimpiadă a sporturilor de 
iarnă, finalele ..Daciadei" se 
constituie într-o adevărată săr
bătoare a tuturor practicanților 
disciplinelor gheții și zăpezii 
din tara noastră. Sportivii sint 
pe deplin conștienți de impor
tanța acestui act final, organi
zat o dată la doi ani : ei s-au 
pregătit cu toată seriozitatea 
în vederea evenimentului și 
sînt hotărîțî să concureze Ia 
cel mai înalt nivel pentru a 
da. prin rezultatele înalte, răs
punsul cuvenit minunatelor 
condiții de practicare a sportu
lui existente astăzi ta țara 
noastră.

La rîndul lor, cei care au 
primit din partea C.N.E.F.S. în
vestitura de a organiza între
ceri finale, consiliile județene 
pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cu celelalte orga
ne și organizații cu atribuții în 
domeniul sportului, privesc cu 
maximă seriozitate îndeplinirea 
sarcinilor care le revin, con- 
știenți că și de eforturile lor 
va depinde succesul deplin al 
finalelor etapei de iarnă a 
„Daciadei”, ediția 1984—1985. 
în unele locuri, aceste eforturi 
s-au făcut simțite încă de la 
începutul sezonului, așa cum

Finalele lunii ianuarie

16—17 : PATINAJ VITEZA — seniori (sprint și poliatlon), 
la Miercurea Ciuc ;

20 : SCHI FOND — seniori (probe lungi), la Miercurea 
Ciuc ;

22—24 : SCHI ALPIN — junioare (slalom, slalom uriaș, 
coborîre), la Poiana Brașov ;

. 23—24 : PATINAJ VITEZA — juniori, junioare, la Miercu
rea Ciuc ;

-O dată cu apropierea fini
șului, lupta se complică în fi
nala Campionatului național 
masdulin de șah. Ieri dimi
neața, la jucarea partidelor 
întrerupte, Ghițescu l-a învins 
pe Foișor. în alte întrerupte: 
Bărbulescu — Nicolaide 1—0, 
Hegheduș — Radovici 1—0;

După-amiază s-a jucat a 9-a 
rundă, în care ș-au înregistrat 
rezultatele : Bărbulescu — Ol
tean 1—0, Radovici — Nicolai
de, Ionescu — PaVlov, Mără- 
șescu — Hegheduș, Tratatovici 
— ^Marin, ’Ghițescu — Grun- 
berg și Joița — Foișor remize.

îa clasament conduc Ionescu, 
Grdnberg, Ghițescu și Pavlov 
pu cite 5,5 p.

★

în finala feminină, la Băile 
Herculane, nici o schimbare în 
fruntea clasamentului, după 8 
runde. Continuă să conducă 
Gabriela Olărașu, cu 6 p, ur
mată de Dana Nuțu și Marina 
Pogorevici, ambele cu cîte 5 p 
(și două partide mai puțin). 
Rezultate : Ioniță — Ghindă 
0—1, Stroc — Boicu 1—0, Io
nescu — Jicman și Olărașu — 
Baumstark remize, restul în
trerupte.

25—28 : BIATLON — juniori

30.1—3.H : SANIE — seniori,

s-a petrecut in Maramureș (la 
Borșa, gazda săritorilor, tram
bulina de 90 de metri a fost 
renovată). în Harghita (la Va
lea Strîmbă. locul de desfășu
rare a întrecerilor de combina
tă nordică. traseele au fost 
amenajate de mult). în Brașov 
(la Poiana Brașov. In „patria" 
schiorilor alpini, au fost ame
najate porțiuni de pîrtie prin 
bătătorire și înghețare).

Nu în ultimul rînd, o largă 
și convingătoare propagandă în 
favoarea sporturilor de iarnă își 
are marea ei importanță. Sîn- 
tem siguri că înaltele calități 
spectaculare ale evoluțiilor de

PATINATORII DE VITEZA IN LUPTA
PENTRU TITLURILE DE CAMPIONI

După cîteva concursuri repu
blicane de verificare a stadiu
lui pregătirilor efectuate in 
vederea confruntărilor de am
ploare ale actualului sezon de 
patinaj viteză, senioarele și se
niorii (cărora li se vor alătura 
și cei mai buni tineri patina
tori 
murile 
astăzi 
nalelor 
petiții 
sportul 
la cea 
cerile r___
naturală de dimensiuni olim
pice din Miercurea Ciuc, pre
gătită sărbătorește pentru acest 
eveniment.

Federația de specialitate ne-a 
comunicat că peste 50 de fete 
și băieți din București, Cluj- 
Napoca, Brașov, Tîrgu Mureș, 
Sibiu, Suceava, Miercurea Ciuc 
ți alte centre de patinaj se 
vor angaja în lupta pentru cu-

care au îndeplinit bare- 
impuse) se vor reuni, 

și mîine, în cadrul fi- 
pe țară ale marii com- 
naționale „Daciada” în 
de performanță, aflată 

de a IV-a ediție. între- 
vor avea loc pe pista

cerirea titlurilor de campioni ai 
„Daciadei”. Numărul concuren- 
ților va crește, deoarece ieri, 
în avanpremiera finalelor pe 
țară, s-a organizat un nou trial 
rezervat sportivilor care nu-și 
îndepliniseră haremurile de 
participare. Prezența la start 
a celor mai experimentați a- 
lergători, autori a numeroase 
recorduri (Ion Opincarfu, De- 
zideriu Jenei, Andrei Erdery, 
Attila Bakoș), precum și a 
unor tineri aflați în plină- as
censiune (Liliana Coman, Mi- 
haela Timiș, Cerasela Hordo- 
bețiu, Mihaela Dascălu, Nicolae 
Sandu, Tibor Becze ș_a.) ne în
dreptățește să sperăm că dispu
tele pentru un loc pe podium 
se vor ridica la un nivel cali
tativ superior. în program fi
gurează următoarele probe : 
miercuri — 500 și 3 000 m fete ; 
500 și 5 000 m băieți ; joi — 
1 500 și 5 000 m fete ; 1500 și 
10 000 m băieți.

DAR SINT REZULTATE
(Vrmtire din pag I)

crează cu Ponta, cu frații Nan 
riau cu Ciornea, Mihail Gallic 
o face cu Iulia Mateescu, la- 
mara Costache, Mădălin Iliescu, 
Dorian Bălașa, Iuliana Popescu, 
Robert Bandi, Ștefan Văsîj, 
șapte deci, ciți au rămas din 
cei 160 de copii selecționați in 
’76. Din... urmă vine grupa mai 
tînără, a lui Gh. Iorgulescu, vin 
Dragoș Băcescu, pus merer pe 
doborirea recordurilor catego
riei, Viorica Marin, Laurențiu 
Nicolescu, Alexandru Moldo- 
Veanu, Cătălina Antonescu.

Oamenii înotului ploieștean
— am amintit doar o parte din 
ei — continuă să spere că vor 
face cronometrele să se opreas
că tot mai repede, așteptind 
(solidaritate de prahoveni) pri
mii muguri ai performanței și 
la „vecinii” din Cimpina, unde 
lucrează Dragoș Aldea, fost 
elev al lui M. Mitrofan. își 
văd de treabă cu pasiune și 
pricepere, neluînd în seamă 
micile greutăți, urcind mereu 
pe bloc-starturile cam deterio
rate ale bazinului, făcind une
ori pe jos drumul spre casă, 
adun.îndu-și eforturile spre a 
rezolva o problemă sau alta.

Confirmînd, la urma-urmei, 
un adevăr vechi de cînd lumea
— omul înnobilează locul.

ANUNȚ
înscrieri pentru cumpăra

rea de autoturisme se fac 
numai pentru autoturismul 
DACIA, la unitățile I.D.M.S. 
pentru desfacerea autoturis
melor, după depunerea la 
C.E.C. a sumelor corespun
zătoare.

, la Predeal ;

Ia Sinaia.

pe gheața patinoarelor, de pe 
pirtiile înzăpezite sau din înal
tul zborurilor de la trambulină 
vor constitui tot atîtea argu
mente grăitoare pentru ca noi 
șl noi generații de copii și ti
neri să se inițieze în tainele 
sporturilor de iarnă, pentru a 
deveni peste ani campioni sau 
să beneficieze de marile avan
taje ale mișcării în aer liber. 
Se va îndeplini astfel unul 
dintre scopurile majore ale 
„Daciadei", acela de a oferi 
cetățenilor — mari și mici — 
ai patriei noastre un cadru po
trivit de dezvoltare multilate
rală, fizică și, deopotrivă, mo
rală.

ÎNCEPE „FESTIVALUL ȘAHULUI VÎECEAN“
De astăzi șl pînă la 2 fe

bruarie, pitoreasca stațiune 
balneo-csimaterică de ne valea 
Oltului Călimănești-Căciulata găz
duiește Festivalul șahului vil- 
cean. competiție organizată de 
comisia de resort a C.J.E.F.S 
Vîlcea, in colaborare cu asocia
ția sportivă Chimia Rm. Vîlcea 
șl cu concursul O.J.T.. care a 
creat — ca și la edițiile prece
dente — un cadru optim de des
fășurare Întrecerilor

La actuala ediție a Festivalului 
si-au anunțat participarea a- 
proape 400 de sportivi din tară 
și de peste hotare. întrecerea se 
va desfășura sub forma unul 
.open” general (la toate catego
riile de clasificare! p’nă la 21 
Ianuarie, după care va urma 
cite un turneu pe categorii. In 
total, vor fi 11 turnee, record 
fără precedent la nivelul compe
tiției.

La Festival iau parte alături 
de șahiști fruntași din tara 
noastră, o serie de concurent! 
din Iugoslavia. Ungaria. R. F. 
Germania. Bulgaria, Cehoslova
cia. Polonia etc., ceea ce face 
să sporească valoarea Întreceri
lor. *
• S-au Încheiat finalele cam

pionatului de șah al Capita' 
ediția 1904. Noii deținători ai 
titlurilor sint amîndol membri 
ai clubului Calculatorul, maes
trul Marian Miluț si junioara 
Viorica Ursuleac.

• Trei meciuri amicale a sus
ținut în Capitală echipa șahiști
lor juniori Dorostol din Silistra 
(Bulgaria). Oaspeții au tntîlnit 
formații similare ale cluburilor 
bucurestene Calculatorul si Po
litehnica. pierzînd cu 2—8 șl 
1.5—8,5 la prima si respectiv 
3—5 la a doua.

PREOCUPARE SUSȚINUTĂ PENTRU AUTODOTARE
(Urmare din pag. 1)

nînd Victoria Gafenco, Marga
reta Ferenc și Eniko Szakaes. 

„...Cine a vizitat o întreprin
dere care produce fire știe ce 
înseamnă să lucrezi la mai 
multe mașini automate, munci
torii trebuind să fie in perma
nentă formă sportivă — apre
cia Ladislau Burișta, tehnician 
principal la atelierul mecanic- 
energetic, unul din animatorii 
diferitelor acțiuni sportive. Am 
format o secție, a continuat 
vorbitorul, în care se fac, pe 
ritm de muzică, exerciții pen
tru întărirea sănătății și com
pensarea eventualelor poziții 
fixe de la loenl de muncă. A- 
eeste exerciții atrag tot mai 
mulți amatori de mișcare, ceea 

unor 
Pri-

ce impune asigurarea 
condiții corespunzătoare*, 
mele măsuri : noul consiliu al 
asociației va pune la dispo
ziția practicanților o sală în

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
Steaua N. M. K. Y. Pieksamaen

(Urmare din pag. I)

cum am aflat de la vicepre
ședintele clubului Steaua, Ca
ro! Kramer, conducătorul dele
gației in Finlanda, imediat 
după sosire (sîmbătă), Între
gului Iot i s-a asigurat un 
program minuțios de odihnă 
și antrenamente. Jucătorii noș
tri așteaptă cu încredere me
ciul de astăzi, deciși să se 
califice. Un obiectiv posibil de 
realizat, dată fiind superiori
tatea tehnică a Stelei, dorința 
de revanșă a lui Dascălu (ho- 
tărit să revină pe primul plan 
al luptei). Mina, Maeavei, Pra- 
lea, Penteiescu, Ionescu și cei
lalți. Cu condiția, firește, ca • 
de astă dată echipa să joace

la un nivel superior, cu mai 
multă atenție la servicii (s-au 
pierdut peste 10 in meciul tur), 
in felul in care acoperă tere
nul in linia a doua (finlandezii 
au „plasat” multe mingi 
mijlocul terenului, adesea 
sat., gol).

N.M.K.Y. Pieksamaen, o 
chipă robustă, cu atacuri 
ternice, dîrză, a sosit 
vreme ta Capitală, încă 
luni, ora 14, cînd a aterizat 
pe aeroportul Otopeni. Nu lip
sește nici tm echipier din lotul 
folosit la Pieksamaki, ta 
frunte cu vedetele : Liukko- 
nen, jucător înalt de 2,01 m, 
foarte eficient. Parkkali, căpi
tanul * ‘ 
nezul

care instructoarele Zita Șimon 
și Maria Szakli vor putea lu
cra cu grupe a cîte 30 de per
soane, răsplata muncii lor fiind 
buna dispoziție generală.

...Ce a însemnat autodotarea 
în concepția animatorilor acti
vității sportive de aici ? „De 
fapt — explica directorul în
treprinderii, Zoltan Hajdu, a- 
devărul este că nu poți pre
tinde rezultate fără a asigura 
baza materială necesară unor 
pregătiri Ia nivelul cerințelor. 
După părerea mea, cine in
sistă și caută mai mult, obține 
ce vrea. Noi am realizat zes
trea sportivă prin resurse pro
prii, terenurile și aparatura 
respectivă — din materiale pro
venite de la demolări, echipa
mentul l-am cumpărat din co
tizațiile membrilor asociației, 
iar unele materiale le-am con
fecționat din deșeuri in cadrul 
întreprinderii”.

Am aflat că acel cochet com
plex de terenuri suprapuse, de 
volei, baschet, tenis și mini
fotbal, iarna transformat ta 
patinoar natural, a fost ame
najat in orele libere de mese
riași din întreprindere, munca 
depusă de ei fiind evaluată la 
zeci de mii de lei. Beneficiind 
de condiții bune de antrena
ment, echipa feminină de vo
lei a ajuns anul trecut pînă

directorul 
va trebui să 

necesare 
prefe-

in „barajul” pentru categoria 
„B“, formațiile de minifotbal, 
baschet, tenis de masă, șah și 
popice s-au clasat pe locuri 
fruntașe în competițiile jude
țene. în aceste zile friguroase, 
iubitorii sporturilor de iarnă au 
la dispoziție 32 perechi de 
schiuri, peste 50 perechi de 
patine pentru hochei și pati
naj viteză, treninguri, hano
race, în total echipament în 
valoare de 134 000 lei. „In noul 
an — a continuat 
întreprinderii
asigurăm condițiile 
practicării sporturilor 
rate. Vă mărturisesc un fapt : 
există de pe acum conturată 
ideea de a amenaja, printr-un 
efort colectiv, o arenă de po
pice din materialo vechi și eu 
contribuția voluntară a mese
riașilor. Cine este gospodar 
poate găsi multe resurse în 
jurul... casei” a conchis Zoltan 
Hajdu, fost hocheist de per
formanță, acum un prieten 
statornic al tuturor sportivilor.

Am consemnat vorbele di
rectorului ca un adevărat an
gajament, contind și pe cuvin- 
tul noului președinte al aso
ciației, tînărul inginer Laszlo 
Tikosi, care ne-a încredințat 
că autodotarea nu va rămine 
la periferia preocupărilor din 
anul 1985.

Dinamo Ruda
(Urmare din pag. 1)

însă, zilele trecute, că totuși 
speranțele nu sînt totalmente 
pierdute, susținind că, așa cum 
la Praga, miercurea trecută, 
Dinamo a fost într-o zi ne
fastă, astăzi poate să se afle 
intr-o formă de excepție. Și 
să se inverseze rolurile. Iată, 
deci, că în inimile multora e- 
xistă și un licăr de speranță...

Și iată de ce credem că as
tăzi, la ora 16, sala Dinamo 
va fi la fel de plină ca la 
partida din faza trecută, cu 
redutabila campioană italiană 
C.U.S. Torino. Dar adversara 
de astăzi a lui Dinamo, echipa 
pragheză Ruda Hvezda, are din 
păcate de apărat numai, în 
medie, 6 puncte pe set pentru 
a se califica. Și este o echipă 
versată, dispunînd de un ridi-

în 
lâ-

e- 
pu- 
din 
de

echipei, Nenonen și polo- 
Kanicki.

Hvezda
cător 
de un _ _____ _____
de execuție (Krejci), care nu 
se prea întîlnește cu... blocajul 
in combinațiile pe centru, de 

experimen- 
și Novotny) 
tactică re- 
echipei de

autentic (Cernoușck) și 
trăgător cu mare viteză

alți doi viguroși și 
tați atacanți (Hora 
și de o concepție 
marcabilă, impusă 
tinerii antrenori Zdcnck Pom- 
mer și Jiri Ebcrt. Returul va 
fi extrem de greu pentru Di
namo și pe teren propriu. Dar 
și un prilej pentru elevii lui 
Schreiber să JOACE, așa cum 
n-au făcut-o la Praga... Numai 
dovedind o mare putere de 
dăruire și sacrificiu, cu gîn- 
dul la meciul de acum o săp
tămână și Ia o revanșă pe po
trivă, licărul de speranțe poate 
deveni vîlvătaie în inimile ce
lor ce vor asalta, bănuim, sala 
dinamoviștiior. ,-----

CURSURILE DE IARNĂ LA SPORTURILE AVIATICE
La aerocluburile din întreaga 

țară încep în această săp- 
tămînă cursurile tematice de 
iarnă la sporturile aviatice 
(sporturi cu motor, planorism 
și parașutism). în Capitală,

inaugurarea cursului va avea 
loc duminică, 20 decembrie, la 
ora 10,30, la Casa de cultură 
„Mihail Eminescu” (str. M. E- 
minescu, colț cu Tunari).

18 ianuarie 1985

PRIMA TRAGERE DIN ACEST AN
A MARILOR CÎȘTIGURI LA LOTO!

Noi șanse pentru 
obține :

AUTOTURISME 
1300“ (pentru 
numere, indiferent ordinea 
- Ia faza a ll-a)

dv. de a

„DACIA 
primele 3

Asigurarea a minimum 
3 503 lei (pentru 3 nu
mere din 9, la faza a 
ll-a), din care o excursie 
in R. P. Ungară.

3 extrageri în două faze 
= 27 de numere.

Variant clc Ce
ULTIMA ZI DE

25 lei participă Ia toate citragcrilc
PARTICIPARE: Joi lî ianuarie 1985
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,A" la sfirșitul turului

pe fronturi 
superioritate 
ofensivă și 

distanță, in 
modeste și.

ȘTIRI © ȘTIRI

OAMNA - EMOȚII PERMANENTE7

ciuri jucătorii au tratat bine 
ambele faze, de atac și de a- 
părare, au atacat 
largi, au creat 
numerică în faza 
au șutat de la 
rest — evoluții 
bineînțeles, rezultate negative. 
Semnificativ in privința forței 
ofensive este numărul goluri
lor marcațe, 15, ceea ce în
seamnă că băimărenii n-au 
marcat nici măcar un gol de 
partidă ! O Are F.C. Baia 
Mare capacitatea să depășească 
perioada critică, să revină pe 
o poziție ferită de emoții ? Are, 
opinăm noi, deoarece clubul 
dispune de condiții pentru ac
tivitatea de performanță. Iar 

primul 
jucători

Lre tu- 
kemnat 
r emo- 
au a- 
prima 

iu in- 
In fața 
p con- 

sezo- 
unor

In ța de * 
în de- 
toarele BALAN

11
2 

a- 
e-

pregattrile loturilor 
U.E.F.A, Ca și în anul prece
dent și în această iarnă Ioturi
le de juniori U.E.F.A. se vor 
pregăti în vederea importantelor 
partide ’Oficiale din cadrul preli
minariilor campionatelor europe
ne. care vor avea loc în aceas
tă primăvară. Astfel. lotul 
U.E.F.A. *85 (meciuri cu Turcia, 
Cehoslovacia și U R.S.S.) va ur
ma un stagiu de pregătire cen
tralizată la Sîngeorz-Băi. în pe
rioada 23 ianuarie — 9 februa
rie. Subliniem faptul că prima 
partidă oficială este programată 
la SO martie. cu Turcia. 
Istanbul. Al doilea lot care 
de susținut un meci oficial 
Iugoslavia, în deplasare. la 
martie) este U.E.F.A. ’87.
în perioada 16 ianuarie — 5 fe
bruarie se va pregăti la Snagov. 
în zilele de 5 si 7 martie acest 
lot va susține, pe teren propriu, 
două Dartide cu selecționata si
milară a Turciei. în sfîrșit. al 
treilea Iot de juniori. U.E.F.A. 
‘86 va efectua și el un stagiu 
de pregătire. între 17 si 31 ia
nuarie. la Băile Felix.

Teme de meditație

CE EAC (jOLOETERII NOȘTRI 
ÎN DEPLASARE?

la 
are 
(cu

20 
care

Iată o întrebare într-o 
perioadă cînd se vorbește 
tot mai acut despre nevoia 
„oamenilor de gol": o peri
oadă cînd, contabilizând 
PLUSURILE și MINUSU
RILE manifestate de-a lun
gul turului prezentului cam
pionat, se cere o

întîl-
— în

1—18 
Itul 
lază 
re for-
■ purilor
■ care o 
fcndu-se 
ita este 
Iile an- 
I Frățilă 
I în al
ic bază 
tost in- 
lAceasta 
llor ac
ide mai 
iungate. 
Itaților : 
lezanov, 
Ls, Do
pa in- 
I funda- 
Ie, apoi, 
lise), a 
I tehnică 
I servi- 
I activa 
ristfel, 
fcste în 
V folo-

_  2? 
hit 26), 
fa omo- 
situației 

evolu- 
r 17 e- 
ul dorit 
Bin Ma
ya me-

iotul este format, în 
rînd, dintr-un grup de

14. F.C. BAIA MARE

care să ducă la urcarea cîtorva 
trepte in clasament, este con
diționată de activitatea din a- 
ceastă perioadă. „Pînă Ia re
luarea campionatului vom par
curge o perioadă grea 
spus 
țilă.

ne-a 
antrenorul Constantin Fră- 
Eu cred că jucătorii vor

17 5 3 9 15-22 13
pierdut cite doua cu Universitatea• Puncte realizate acasă : 11 (a , 

Craiova și Gloria Buzău, unul cu Dinamo).
V Puncte abținute în deplasare : 2 (cîte unul eu A.S.A. Tg. Mureș 

șl Jiul).
• Golgeterii echipei : Nemțeanu și D. Moldovan — cite 4 goluri, I. 

Mureșan 3, Weissenbacher 2, Roznai și Sabâu — cite 1.
• Jucători folosiți : 22 ; I. 

și D. Moldovan — cite 16, 
Sabâu 13. Pinter și Raț 
nov și Boloș —* cîte 8, 
cîte 4, Dragomlrescu 3,
• A beneficiat de 

Nemțeanu.
• Jucători eliminați :

Mureșan 17 meciuri. Mia. Weissenbacher
Pus, Bălan, Sepi și Roznai — cîte 14. 

— cîte 11, Dorobanțu 10, Nemțeanu 9, Areza- 
Iqnat o, Lucaci 5, Laiș, Catană și Condruc — 
Perneș 1.
o lovitură de la 11 m, transformată de

4 DE LA F.R. FOTBAL. Tur
neul final al competiției de mi
ni fotbal In sală .Cupa speran
țelor" se amină pentru o dată 
care va fi anunțată ulterior.
• ARBITRI ROMÂNI PESTE 

HOTARE. Partida amicală inter
națională dintre echipele Greciei 
sl Bulgariei, care se va disputa 
Ia Salonic tn ziua de 23 ianuarie, 
va fi condusă de brigada formată 
din O. Streng — 
Teodoreseu și M.
— la linie. Luna 
februarie, 
rille C.M. 
nia va ti 
la centru, 
Neșu

la centru. Cr. 
Constantinescu 
viitoare, la 27 
din prelimlna- 

Grecia șl Alba-
meciul 
dintre 
condus de I. Igna 
I. Crăciunescu și

la linie.
M.

• Jucători eliminați : Ignat (etapa I).
• Cartonașe galbene : 11 ; cele mai multe : Rus, Raț, Sepi. Sabău 

51 Pinter — cîte 2.
• A expediat 207 șuturi (139 acasă- 68 In deplasare), dintre care 

84 pe spațiul porții (55 acasă — 29 în deplasare).

E- 
în

cu o bogată experiență com- 
petițională — ca Mia, Condruc, 
Mureșan, Bălan, Sabău și, în 
al doilea rînd, de un altul al
cătuit din tineri talentați, dor
nici de afirmare — cum sînt 
Weissenbacher, Rus, Arezanov, 
Lucaci, Dorobanțu și Moldo
van. Desigur că obținerea u- 
nor rezultate bune în retur,

râspunde la toate solicitările 
impuse de fotbalul competitiv, 
de la pregătirea fizică pină la 
cea tchnico-tactică. Vom lucra 
mai mult, atit pentru faza 
apărare — prin exerciții 
marcaj sever, cit și pentru 
ofensivă, pentru finalizare, 
pitol deficitar in sezonul 
toamnă. Luînd startul eu
bună pregătire, sper să pără
sim cit mai repede zona peri
culoasă a clasamentului**.

de 
de 

cea 
ca
de

fair-play Sportul"
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288 de 
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■ TESTELE FIZICE ALE 
CHIPELOR DE DIVIZIA .A*, 
perioada 4—S februarie, lucito
rii ce: or ÎS formații de Divizia 
„A- vor trece prin filtrul tes
telor fizice, probă care va hotărî 
dreptul de Joc. Iată centrele 
unde vor avea loc testele. La
4 februarie, la București, vor da 
probele echipele Steaua, Dinamo, 
Sportul studențesc și Rapid. La
5 februarie, la _Pițeștl,
nesc 2____ . — _ ..
Olt. Universitatea Craiova. Chi
mia 
șov.
se vor prezenta echipele 
Bacău, Politehnica Iași si Glo
ria Buzău.
Hunedoara. 
Corvlnul șl 
bruarie. la 
Mare, A.S.A. Tg. 
Bihor sl Politehnica Timișoara.

_________  ___ . . se reu- 
formatlile F.C. Argeș, F.C.
Km. Vil cea si F.C.M. Bra- 
La 8 februarie la Bacău, 

S.C.

La 7 februarie. la 
vor trece probele 

Jiul, Iar la 8 te- 
Oradea. P.C. Baia 

Mureș. F.C.

analiză 
mai atentă asupra disponi
bilităților ofensive ale e- 
chipelor noastre, și mai a- 
les în jocurile disputate 
in deplasare. Căci lipsa 
de eficacitate nu-i o 
temă nouă. e o ca
rență evidențiată de între
cerea internă, dar care se 
transmite și în confruntă
rile internaționale. Iar fap
tul că la „europenele" de 
anul trecut din Franța, na
ționala noastră a împărțit, 
împreună cu Iugoslavia și 
R.F.G., ultimul loc în pri
vința eficacității, cu doar 
două goluri înscrise, nu face 
altceva decît să confirme 
cele susținute mai sus. Și 
atunci stăm și ne întrebăm: 
„Ce fac golgeterii noștri în 
deplasare ?".

Un prim răspuns ar ti 
să dăm un clasament al 
golgeterilor care au... punc
tat în campionatul intern 
pe terenuri străine. Ordinea 
e următoarea :

• 5
• 4
• 3 

rescu, . .
ria Buzău), Biro I și Mi- 
huț.
• 2 goluri: Șt. Petcu

(Steaua), M. Sandu, Andone, 
Bîcu, “ " ' ‘ ’
(F.C.
mie, 
(F.C. 
chin.

Iată, în linii mari, un 
clasament care ne invită să 
reflectăm la o mai fidelă 
ierarhizare asupra celor mai 
abili realizatori ai campio
natului nostru, dar care nu 
reușește să infirme re
gula ineficacității în de-

goluri : Pițurcă. 
goluri : Dragnea. 
goluri : Hagi, Bucu- 
Cîrțu, Cramer (Glo-

Marcu, Mateuț, Ignat 
Argeș), Buduru, Efti- 
Șunda, I. Mureșan 

Baia Mare) și Damas-

plasare, atit de 
nită — din păcate 
fotbalul nostru. Căci altfel 
cum explicăm faptul că ju
cători cu experiență ca 
Duite Georgescu sau Groru, 
cu cite 9 goluri la activ, au 
marcat in deplasare doar 
cîte o singură d-*ă, iar un 
golgeter „de rasă" de talia 
lui Mircea Sandu (12 go
luri) a punctat în deplasare 
doar de... două ori, și asta, 
la București, în poarta Ra
pidului ? Sau că Văetuș (6 
goluri), Radu II (5 goluri), 
Nemțeanu, Geolgău, Nicșa, 
Jurcă, Niea, Mânec, Agi., 
Burdujan sau V&idean (toți 
cu cîte 4 goluri) n-au avut 
nici o reușită pe terenuri 
străine ? Și lista ar putea 
continua... Sau că F.C. Ar
geș, altă dată o formație 
recunoscută pentru „plusu
rile" de la... adevăr, a mar
cat, in meciurile din depla
sare, doar 3 goluri, > fi
ind „opera" unor jucători 
din liniile din spate (Moi- 
eeanu și Ignat) ? După cum 
surprinde lipsa din „topul" 
mai sus-amintit a unor ju
cători recunoscut! pentru 
predilecția lor ofensivă (Co- 
raș, Majaru, Roznai, Giu- 
chiei, Țiclcanu, Klein, Cri- 
șan, Ion Ion. Turcu sau 
chiar Rednic).

Iar dacă facem abstracție 
de „hat-trick"-ul lui Pi
țurcă pe malul Crișului în- 
tr-un moment de scurt
circuit total al orăderiilor și 
de faptul că două din cele 
patru goluri ale lui Drag
nea au fost înscrise contra 
Sportului studențesc și Ste
lei pe „23 August" — deci 
cam tot... acasă — acest 
clasament ar fi și mai să
rac. Ar fi mult sub norma 
unui campionat care tre
buie să dea jucători care 
se află in fața bătăliilor 
pentru... Mexic. Mexicul de 
care, deși au trecut 15 ani, 
ne leagă atit de frumoase 
amintiri.

Dan MIHALCEANU

înregistrat în etapa a 
cînd nu mai puțin de 5 
tori au fost eliminați de 
teren, iar alți 21 au 
loarea galbenă.

Vă prezentăm și 
edificatoare privind 
ansamblu a turului 
iul disciplină : • 158 de ju
cători au cel puțin un carto
naș galben la activ. Lider este 
vîlceanul Carabageac, eu 5 a- 
vertismente, urmat de un grup 
de cinci jucători cu 4 aver
tismente : C. Solomon, Flo- 
rescu, Băluță, Cincă și Manea 
(Politehnica Timișoara) • Pe 
lista echipei Politehnica lași 
figurează 
nașe, în 
numai 5. 
cartonașe 
tape de
Chimia au avut cîte 9, iar F.C. 
Olt și A.S.A. Tg. Mureș, cîte 
una.

Privind înapoi, cele 18 divi
zionare se pot vedea Intr-o 
postură sau alta la capitolul 
disciplinar. Important este ca 
toate echipele primului eșalon 
să acorde o mai mare atenție 
laturii disciplinare.

alte cifre 
starea de 
la capito-

12 jucători cu carto- 
timp ce F.C. Olt are 
Prin cumulul de două 
au apărut 87 de e- 
suspendare. Jiul $i

Adrian VASILESCU

I
l

upă apariția citorva hi- 
’ ” * destinate

l sportive 
rug- 

zllele 
sub

După apariția c 
crări similare 
altor ramuri 
(baschet, volei, tenis, 

by, scrimă, șah), 
acestea a Ieșit de 
tipar șl o mult așteptată en
ciclopedie a sportului cu ba
lonul zotund. intitulată „Fot
bal de la A Ia Z". Inițiativa 
editurii „Sport-Turism" de a 
oferi publicului larg acest 
necesar volum este cit se 
poate de lăudabilă, ea venind 
să umple un gol pe deplin 
resimțit. Fiindcă, In 
marii sale popularități, 
de evidentă Si In tara noas
tră fotbalul 
pină acum 
asemenea 
sigur, In 
teraturil 
și-au mal făcut loc 
lungul anilor

O VALOROASĂ

pofida 
atit

avut 
de 

De
li-

nu a 
o lucrare 

anvergură, 
patrimoniul 

•portive românești 
_ de-a 

diferite vo-

lume consacrate fotbalului (cu 
caracter biografic, evocativ, 
reportericesc, beletristic sau 
chiar statistic, cum au fost 
6pre pildă vechile anuare 
editate de federație, care și-au 
Încetat, din păcate, de multă 
vreme apariția). Dar este 
pentru prima oară etnd apa
re o lucrare atit de comple
xă, care se Încumetă să pre- 

‘ ‘ ‘ aspecte 
româ- 

remar- 
cu-

zinte sub multiple 
fenomenul fotbalistic 
nesc. Autorii acestei 
cablle lucrări sînt doi 
noscuti sl apreciau confrați 
in ale gazetăriei sportive, Mi
hai loneicu si Mircea Tudo-

ti-
ti

LUCRARE ENCICLOPEDICA*)
ran, primul dintre d fost 
Jucător si apoi antrenor de 
fotbal. Iar actualmente se
cretar al federației de spe
cialitate.

Propuntndu-șl redactarea a- 
cestel enciclopedii fotbalistice, 
ei s-au angajat intr-o acțiu
ne temerară, pe care Insă au 
reușit să o ducă cu deplin 
succes la capăt după o mun
că Intensă — mai ales pen
tru culegerea datelor docu
mentare. majoritatea lor Ine
dite si direct de ia sursă — 
de citi va ani. Din imensita
tea de informații culese el 
le-au selectat si le-au înglo-

bat tn volum we celew. —___ ___ ____car®
puteau crea imaginea cit mai . -------- ----------n (Jyy.

atit 
tara

reală si mai completă_a 
mulul parcurs de 
de popular sport 
noastră.

Firește, lucrarea 
cu un capitol de 
istorică privind 
fotbalului pe meleagurile ro
mânești. devenită atit de bo
gată în evenimente și succe
se in ultimele două decenii, 
care constituie ti perioada 
cea mai fertilă — pe toate 
planurile — din istoria patriei 
noastre. In capitolele urmă
toare sînt succint prezentate

acest 
In
lor Începe 
Investigație 
dezvoltarea

echipele care au avut un rol 
mal Important do soena fot
balului nostru tn cel 80 de 
ani ai săi de existentă orga
nizată, incepînd cu anii pio
nieratului sl pină In prezent, 
precum sl figurile mal re
prezentative (Jucători, antre
nori. conducători de cluburi, 
arbitri) ale fotbalului româ
nesc. Un inedit breviar de 
termeni tehnici, sl expresii 
uzuale — destinat nu numai 
cadrelor de specialitate, d si 
marii mase a iubitorilor fot
balului —. precum sl un in
teresant compendiu statistic 
privind activitatea competitio- 
nală a echipelor noastre 
club sl reprezentative 
pletează această vastă 
remarcabilă lucrare 
dică. care este, 
barat ilustrată 
realizată grafic.

«Fotbal de la 
înfățișează astfel 
re de referință. 
valoroasă, utilă oricărui iubi
tor al sportului cu balonul 
rotund.

Recomandlnd-o cu căldură, 
reținem promisiunea autorilor 
(deopotrivă sl a editurii) de 
a ne oferi in curînd un al 
doilea volum, care va fi re
zervat fotbalului mondial. H 
așteptăm cu aoelașl interes.

Constantin FIRANESCU

de 
si

de 
com- 

__ si 
encidope- 
asemenea. 

frumos

la Z“ seA _ 
ca o lucra - 
deosebit de

•) «Fotbal de la A la Z“. de 
Mihai Ionescu si Mircea Tu- 
doran. Editura *.Sport-Tu- 
rism“.

La jumătatea drumului in Divizia „C“

MUSCELUL CÎMPULUNG AȘTEAPTA RETURUL FAR A EMOJII tena « R-e»
lor eficace Pamfil (golgeter —
15 goluri). Apostol. Drăghlcl șl 
juniorul Preda, o extremă cu 
mult talent. In sezonul trecut 
Musoelul a suferit trei Înfrângeri, 
toate, in deplasare, la Chimia 
Tr. Măgurele (fosta divizionară 
„B-‘) 0—1, Dunărea Zimnicea
0—1 șl Recolta Stolcănești 0—2 
șl a făcut un meci egal. 0—0, 
cu Textila la Roșiori Deci, un 
palmares demn de remarcat.

In seria a VI-a joacă Si două 
foste divizionare retrogra
date în campionatul trecut, 
ROVA Roșiori și Chimia Tr. Mă
gurele — care au avut pînă a- 
cum o comportare slabă șl se 
află pe nozițil din partea a doua 
a tabelului Ierarhic al seriei.
(T.R.).

Se Dare că Muscelul Cimpu- 
lung. lidera seriei a VI-a. va 
face in retur o cursă solitară 
pentru promovarea în 
tio. Muscelul 
avantajul de 6 
l-a obținut Jn 
competiției, ea 
cea mai bună __ _._ ____  _ _
sa. Cu un punctaj excelent si 
la „adevăr" (+7) p si cu un go
laveraj foarte bun (30—8), cu un 
atac eficace si în Jocurile din 
deplasare și cu o apărare soli
dă (acasă a primit doar două 
goluri In opt partide), Muscelul 
are mari sanse să revină In eșa
lonul secund. Echipa este antre
nată de Vasile Stan, fost jucător, 
cu ani în urmă, la Câmpulung. 
In tur s-au remarcat prin jocul

.B“. Prac- 
nu poate pierde 
puncte pe care 
prima parte a 
fiind de departe 
echipă din seria

Clasamentul seriei

1. Muscelul 15 11 1 3 30- 8 23
2. Dunărea 15 8 1 6 19-12 17
3. Chim. Găești 16 8 1 6 22-20 17
4 Met. Mija 15 8 1 6 14-13 17
5. Sp. m. Caracal 15 8 1 6 18-18 17
6. Elec. Titu 15 7 2 6 19-14 16
7. Tex. Roșiori 15 7 2 6 17-16 16
8. Dacia Pit. 15 6 3 6 21-16 15
9. R. Stolcănești 15 7 1 7 14-16 15

10. Cimentul F. 15 6 2 7 17-19 14
11. ROVA R. 15 7 0 8 12-d8 14
12. Piog. Corabia 15 5 3 7 23-15 13
13. Met. Alcx. 15 6 1 8 15-20 13
14. Chim. Tr. M. 15 4 5 6 10-17 13
15. Electr. C. Ag. 15 4 3 8 11-22 11
16. St. Drăgăn • 15 3 3 9 8-26 9

I
I
I
I
I
I
I
I
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ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi. 18 ianuarie 
a.c.. va avea loc În sala duhu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. Dr. Staicovicl nr. 42, 
incepind de la ora 17,15. Nume
rele dștigătoare vor fi radiodifu
zate după cum urmează : la ora 
19 pe programul II, la ora 23 pe 
programul I, precum sl 
zl, tot De programul I.

a doua

ultime- 
bilete- 
MARI- 

________________ _______ de vi
neri 18 ianuarie a.c., care atri
buie câștiguri In autoturisme 
DACIA 1300. excursii in R. P. 
Ungară si Importante sume de 
bani. Mal multe bilete, mal mul
te șanse de ciștlg l

• ASTAZI ȘI MtINE, 
le zile pentru procurarea 
lor la prima tragere a 
LOR CiȘTIGURI LOTO

• Pentru pasionați! 
iilor PRONOSPORT, 
programul etapei de 
20 ianuarie ac. 8

concursu- 
publlcăm 
duminică

1.’ Ascoli — Torino; 2. Cremo- 
nese — Sampdioria ; 3. Florenti
na — *Lazlo ; 4. Inter — A ba
lanța : 5. Juventus — Como ; «. 
Napoli — Verona ; 7. Roma — A- 
veliino j 8. Udinese — Milan; 9. 
Bari — Catania ; 10 Cagliari — 
Lecce; 11. Campobasso — Arez
zo : 12. Genoa — Pescara : 13.
Bologna — Varese.
C1ȘTIGORILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 IANUA

RIE 1985

Categoria I : (12 rezultate)
2 variante 100% a 26.069 lei și 
26 variante 25% a 6.517 lei.

Categoria a II-a : (11 rezul
tate) 16 variante 100% a 2.528 
lei și 462 variante 25% a 632 lei.

Categoria a ni-a : (10 rezul
tate) 195 variante 100% a 367 
lei și 5.264 variante 25% a 92 
Ici.

Categoria I:



$

” ieri, m concursul internațional de sala de la Osaka

ATLEȚII ROMÂNI AU DEBUTAT 
In sezonul compeiițional al 

terminat învingător cu timpul 
de 1:48,76, ' "
James 
1:55,65 
(Japonia) _
ritura in lungime femei, prima 
s-a clasat Anișoara Cușmir- 
Stanciu. cu 6.50 m. iar ștafeta 
4 X .400 m s-a încheiat cu vic
toria echipei României (Cristie- 
ana Cojocaru. Ibolya Korodi. 
Nicoleta Vornic o, Maria Sa- 
mungi). cu timpul de 3:39.55. 
La săriutra in înălțime băr
bați. Ghenadi Avdeenko (URSS) 
și Constantin Militaru (Româ
nia) s-au situat pe locurile 1—2 
cu 2.25 m. De asemenea, tinăra 
atletă româncă Nicoleta Vorni- 
cu s-a clasat pe locul trei la 
400 m plat, cu 57,17.

Alte rezultate : feminin : 60 
m : Chandra Cheeseboro-șr.h 
(SUA) — 7,39; 3 000 m :
Ruth Wysocki (SUA)—9:04.84;

SPECTACULOS
ANULUI 1985

TOKIO, 15 (Agerpres). — La 
Osaka s-a desfășurat un mare 
concurs internațional de atle
tism pe teren acoperit, la care 
au participat campioni olimpici 
și recordmani mondiali din 
S.U.A., U.R.S.S., România, R.P. 
Chineză, Canada. Australia, 
Franța, Japonia.' Printre prota
goniștii întrecerii s-au numărat 
și atletele și atleții din Româ
nia. învingători in patru probe.

Campioana olimpică Doina 
Melinte și-a adjudecat o victo
rie detașa'.ă m proba de .800 m. 
întreeînd-o . cu peste 2 secunde 
pe _ a doua clasată, sovietica 
Ravilia 'Agletdinova. Doina 
linte a 2_ __________
2:02,24. Angletdinova 
•minat 
2:04.36,

fiind urmat 
Robinson (SUA) 
și Yasushi Kano 
— 1:55,78. La să-

de
înălțime: Vanessa Brown
(Australia) — 1,91 m ; mascu
lin : lungime ; Jason Grimes 
(SUA) — 8,13 m ; triplusalt : Al

ACTUALITATEA ÎN HANDBAL
* 

Skien (Norvegia) — Vorwărts 
Frankfurt pe Oder 18—18.

0 Competiția internațională 
masculină da handbal, dispu
tata la Luxemburg, s-a înche
iat cu victoria selecționatei Fin
landei — 6 p, urmată de for
mațiile Belgiei — 4 p, Canadei 
— 2 p și Luxemburgului — 
0 P.

Rezultate înregistrate în ul
tima zi a turneului : Finlanda 
— Canada 29—17 (15—7), Bel
gia — Luxemburg 18—13 
(10—5).

Me
in 

ter- 
de 

__ . __ lin- 
du-se Deann Gutowsk; (SUA) 
2:09,99. In proba similară 
masculină. Petru Drăgoescu a

fost ' cronometrată
_ a

cursa cu timpul 
pe locul trei srt

CE ȘI-AU PROPUS SPORTIVII SĂ REALIZEZE 
ÎN NOUL SEZON COMPETIȚIONAL...
• Campionul olimpic al maratonul —, portughezul CARLOS LOPES, 

a fost, cu siguranță. sportivul care a avut cel mai spectaculos debut 
în .noul sezon. Și aceasta pentru că La cumpăna dintre ’84 și ’85 el 
se afla printre miile de concurențl ai faimoasei ..corride" de ia Sao 
Paulo, crosul San Silvestro, pe care l-a cîștigat detașat Ce și-a 
propus ei pentru noul an de concursuri * ^Pentru mine, principalul 
obiectiv a constituie eaxnptooand mondial de cros, la 24 marți» și 
nu doar pentru e± am de apărat titlul cucerit anul trecut la East 
Rutherford, ei mai ales pentru eâ ediția din acest an a campionate- 
!or de cros are loc la Lisabona, La fața concetățenilor mei, ceea ce 
constituie o dificultate £ m u ajutor: Vor fi prezenți majoritatea 
mâților alergători, între care znslți tineri dornici de afirmare. Eu 
am 3t de ani și cum experiența este privilegiul vtrstei, pot spune că 
am, de acum, ceea ce se ținui, «.știința* tresei «i (mi cunosc 
foarte bine posibBiUtile... Ab£> dop4 cros wi vedea, in detaliu, ce 
îmi mal rtmine de fion in acest an, care, oricum, va fi bogat ia 
concursuri-...
e Suedezul MATS WILVXDEl

(21 ani) unul din
.moși ai tenisulu 
anul trecut a avu 
de virf. victoria 
nalele" Australiei

• Laconic s-a 
BECKER

"S"

t:ia meu

Joyner (SUA) — 17.08 m ; 60 
m : Ben Johnson (Canada) — 
6 56; 1500 m; Michael Hillardt 
(Australia). — 3:46,43.

0 Rezultate din competițiile 
europene : BĂRBAȚI, „C.C.E." 
Grosswallstadt (R.F.G.) — ” 
kla Praga 23—21, Jardar 
landa) — Geelen (Olanda) 
16; „Cupa cupelor'' 
(Elveția) — Lund (Suedia) 
16, Dynamo Berlin — T.S.K.A. 
Moscova 24—24 ; „Cupa I.H.F." 
Alicante — Neerpelt (Belgia) 
36—17.

FEMEI, „Cupa cupelor": Mag- 
nano (Italia) — Ț.S.K.A. Sofia 
21—26, Trondheim (Norvegia)
— Krasnodar 17—18; „Cupa 
f.II.F." : Vasas Budapesta — 
Baku 23—15, Besanțon (Franța)
— Lutzellinden (R.F.G.) 17—14, 
Iskra Partizanske (Cehoslova
cia) — Entlus (Olanda) 32—12,

st.

ii •

Du- 
(Is- 
24— 
Gali 
20—

« •

TELEX • TELEX

NAVRATILOVA

DUBLĂ ÎNVINGĂTOARE...
• Turneul feminin de 

Washington a fost cîștigat 
Martina Navratilova, care 
intrecut-o cu 6—3, 6—2 pe 
năra tenismană bulgară Ma
nuela Maleeva. In semifinale, 
Navratilova a dispus 7 de Zina 
Garrison cu 6—1, 6—2, iar Ma
leeva a invins-o pe Kathy Ri
naldi cu 7—6, 6—1. în finala 
de dublu : Navratilova, Gigi 
Fernandez (S.U.A., Porto Rico) 
— Helena Sukova, Claudia 
Kohde-Kilsch (Cehoslovacia, 
R.F.G.) 6—3, 3—6, 6—3.

0 Turneul de la Bombay, in 
finală : Roger Knap — Garry 
Lemon 6—3,

0 Rezultate 
„Kings . Cup“ 
sen : Elveția 
2—1 ; divizia 
Italia — Franța 2—1 ; divizia 
a IIL-a, Budapesta : Ungaria — 
Spania 1—2 ; calificare pentru 
divizia a III-a, Maribor : Iu
goslavia — Polonia 3—0.

0 în noua ediție a „Cupei 
Davis“, formația S.U.A. va în- 
tilni, în primul tur, echipa Ja
poniei. Meciul „va avea loc la 
Kyoto, între 8 și 10 martie.

la 
de 
a 

ti-

6—1.
înregistrate în 

— divizia I, Es- 
— Cehoslovacia 
a Il-a, Loano :

AUTOMOBILISM • Raliul Pa
ris — Alger — Dakar a conti
nuat ou etapa dintre orașele Ta- 
houa — Anderamboukane. ciști- 
gată de franoezii Pescarolo — 
Fourtlck In lh56:52. Pe primul 
loc. în clasamentul general con
tinuă să se afle Zaniroli — 
Ba Silva (Franța) — 25hă7:54.

CICLISM • Turul „Tachira" 
tun Venezuela. Etapa a 8-a a re
venit italianului Giovenzana (170 
km în 3 h 36:35). In clasamentul 
general conduoe. in continuare, 
venezuelanul Lindarte cu 24 ti 10:53.

ÎNOT • ia Sydney: 200 m mixt: 
Michael Gross (R.F.G.) —
2:09,38 ; 100 m spate: Carl Wilson 
(Australia) — 59,76.

JUDO • Turneul de la 
s-a încheiat cu victoria 
pel Japoniei, care în finală 
trecut selecționata U.R.S.S. 
participat 97 sportivi din 
țări.

ȘAH 0 După șapte runde. _
turneul feminin de la Jalte con
duc șahistele sovietice Irina Le
vitina șl Nana "Josellani cu oițe
5.5 p. La Praga. după sase run
de conduc Zeitlin (U.R.S.S.) șl 
Lehtinski (Cehoslovacia) cu c te
4.5 p. 0 Cea de-a. 41-a partidă 
a meciului pentru titlul mondial 
dintre Karpov și Kasparov s-a 
Încheiat remiză la mutarea 71-a. 
Scorul rămîne, în continuare, 
5—1 în favoarea lui Karpov.

TENIS DE MASA 0 In „Cupa 
ligii europene- după sase etape 
conduoe echipa Franței cu 5 o 
(din cinci meciuri).

Tir • Proba pentru arme cu 
aer comprimat de la Soko’ov 
(Cehoslovacia) a fast cistigată de 
polonezul Ireneus Jagodinslii cu 
584 p.

Tokio 
echi- 
a în- 

Au 
15

in

: BORIS 
: .Țeiil
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0 Azi, la Torino, va avea Ioc finala „Suparcupel 
iropene- între F. C. Liverpool și Juventus.NUMEROASE MECIURI INTERNAȚIONALE

-se pe:

s.1 cer-_-j 
or. De ta

OlU ChtiȘ 
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BBCXEl.I.ES, 15 (Agerpres). Deși actele de vio- 
nțâ legate de fotbal nu au ajuns la cotele îngri- 
râtoare din alte țâri, federația belgiană, In cola

borare cu alte organisme, acționează cu fermitate 
Împotriva gesturilor nesportive, printre principalele 
masuri luate fiind cele privitoare la arbitraj. Astfel, 
conducătorii jocurilor din campionat au primit dis- 
p i de a manifesta severitate In sancționarea 
anti; acului. ceea ce a dus la o sensibilă sporire a 
calității meciurilor. De asemenea, s-a revenit la 
acordarea cartonașelor, renunțindu-se la sistemul 
introdus In MCI. cînd se stabilise ca avertismentele 
șt rilminările să fie consemnate doar In foile de 
arbitraj. O inițiativă considerată valoroasă a avut 
F c. Bruges, din prima divizie, care a trimis așa- 
zișilor suporteri aflați de mai multe ori in culpă, 
o scrisoare pria care U se notifică interzicerea acce
sului pe stadion, intrucit comportarea lor constituie 
un pericol pentru ceilalți spectatori și chiar pentru 
ecfil pa favorită.

« -cn- ălt :atlet. sonjifondistul brazilian JOAQUDf CBUZ, șț e£ 
ca.npion olimpic, la 830 m. este. în schimb, mai larg la obiectivele 
sale. Poate și pentru că este mai tințr dedt Moses (23 ani față de 
20) Cruz și-a propus cu opt concursuri mai multe deeft acesta, la 
cele 20, el dorește nici mai mult, nici mai puțin sâ devină record
man mondial la... patru probe. La tot m obiectivul său este l^Bjt 
«recordul lui Sebastian Coe fiind 1^1^73 — ÎMI). tar h IM U — 
3:30,0 (Steve Ovett are 3:30.71 — IMS). De Pirmrnrr. Crex dtaegte 
să îmbunătățească - alte două recorduri ale lui Coe. ed de la MM ai 
— 2:12,18 (1981) și de la o milă — 3:47,33 (ÎMI).
• MICHEL PLATINI, fotbalist.: 

nr. 1 al anului trecut, în care, 
așa cum el însuși spune -am 
cîștigat tot ceea ce se putea eiș- 
tiga ! A face ceva in plus, in 
1985, este imposibil. De a- 
ceea pentru noul an mi voi măr
gini doar la două dorințe, să le 
zic. mai deosebite : să contribui

primele* țest ale eompetxtzuzx'

• în pofida faptului că nu a impU^ttlncă 18 a-1 fîi va aniversa 
la 23 noiembrie), bulgarul SAIM St'LFTMANOV este. MMMt 
unul dintre cel mai .nuri AattentM. dto InMe. AMtf țreert. de 
exemplu, el a stabilit ÎS recorduri mondiale eroluînd In cadrul a 
două categorii de greutate, la arahrlc ftfawt - ta loam, ca
performanțe deosebite. La cat. SC ka Suletmaaov a ridicat MS kg 
(132.5+172.5 kg). în afara recordului la total el a mai risliil recor
duri și la smuls — 134 kg și la arunca* — 171 kg. La eat. M kg ei 
a obtinut un total de 327.J kg. de asemenea record, ca si ..smuisul* 
de 132.S kg. La ..aruncat- cu IXL3 kg a înregistrat a! lS-’.ea record 
al său din /84. Pentru noul sezon, cu campionatele europene la 
Katowice (19—2C mai) și cu cele mord’ale la Sodertalje. în Suedia 
(23 .ulie —. 1 august). Nairn Suleimanov și-> propus să obțină noi 
victorii, completate cu noi recorduri !

Si Tntr-un interviu acordat de 
atletuL sovietic SERGHQ BUBK A. 
reporterul a spus că-1 vede pe a- 
cesta primul săritor din lume, 
peste 6 metri la prăjină : ~As fi 
foarte fericit să aveți dreptate. 
M-am gîndit și eu la aceasta : 
am și încercat să sar C m. dar 
nu poți fi sigur niciodată de reu
șită. Cînd va fi momentul acesta, 
nu pot prevedea. Este, de altfel, 
o caracteristică a recordurilor d? 
a fi, în general, imprevizibile ! 
Oricum, recordurile sînt făcute 
pentru a fi doborîte. Cînd, însă, 
nu se poate ști niciodată*... După 
cum anunță. Agenția sovietică

..Novosti". în cadrul unui antre
nament Serghei Bubka a încercat 
!a 6.40 m. întrebat în legătură cu 
această cifră, Bubka s-a mulțu
mit să răspundă : „Mă gîndesc 
că Intr-o zi această înălțime ar 
putea fi trecută J“...

Serghei va lua parte în zilele 
următoare la Jocurile Mondiale 
de atletism de la Paris — Bercy. 
Reamintim că recordul mondial 
de sa1â, al francezului Vigneron, 
este de 5,85 m !

Rubrică realizată d-e 
Romao VILARA

oiarda: CAMPIOANA, IEȘITĂ DIN CURSĂ? r a
Trirtd Jpexfre soeeereî 

dm .Tkre tajr’ffor*! Szsrtal mzt 
at rrprczreSXteie fs prtis-

CJt. ta» foarte ««e-

Iad GxZk at comp.

CLASAMENTUL TURULUI

2.
Ajax
PSV Elnd. 16

1 n-29 36
• 47-16 36

3. Feyenoord 15 16 2 3 44-Z2 22
4. GroaLigen 16 1 5 •2 n-:t zi
5. Tarea te 16 8 3 5 31-27 IS
4. Volendam 16 7 4 5 24-27 18
7. R>da Kerk. 16 5 s 5 21-21 14
1 Sparta 16 5 6 5 20-33 16
9. Utrecht 16 6 3 7 26-21 15

îi. Den Bosch 14 4 6 4 17-12 14
11. Maastricht 16 5 4 7 20-32 14
12. Go Ahead 14 6 1 7 24-29 13
13. Fortuna Sitt. 14 5 3 8 16-26 13
14. Excelsior 16 3 5 8 21-27 11
15. Haarlem 16 3 4 9 19-27 10
16. AZ ’67 Aik. 16 2 6 8 22-31 10
17. PEG Zwolle 16 3 4 9 13-41 10
18. NAC Breda 16 2 4 10 14-26 8

deceniu și-ar fi concentrat for^ 
fele pentru a pierde cit mal ono
rabil...

Nici in competițiile autohtone 
situația nu este mal roză. Nivelul 
tehnic și spectacular al partide
lor din campionat, în marea ma
joritate, lasă multe regrete. Tri
bunele sînt mal mereu dezolant 
de goale asistența nedepășind 
decit rareori 5 —6 000 de specta
tori.

diniotdeauna
forțele fMalUUct 
iinl eo^eetarata U 
cele trei mari du- 
bwrie A.ax. Feye- 
noord șâ P-S V. Emd- 
hoven, aceartâ prz- 
mtf r’T.pi valorici 

n «- 
m de com-
psosad. Cx toate ei 
c iești eam țxfonsli 
dix inn-nsrea dzrtd t 
ev rzzala dvt Etad- 
ho&eo. ta xâxat^. 
joc oțicisL <1 mut*.: 
trecut (1—4 pe pro- 
priul teren.'), ta mo
dal general, forme- 
pa dtn Amsterdam
s-a imput destul de 
dar. dovedirțdu-te o 
adevărată mcștnă de 
goluri. Pregătită de 
mai mulți ani de un 
tehnician poate mai

Marco V-n Basten (Ajax), conducătorul liniei 
atac a reprezentativei și, totodată, „Gheata 

orginf a Europei in sezonul trecut.

de 
de

puțin cunos
cut, dar foarte priceput, Aad de 
Mos. Ajax dispune, in momentul 
de față, de 
mai tinere 
joritate a 
mără 20—22 __ ____ ___
ten, al doilea golgeter al Europei 
în sezonul trecut, Vanenburg, 
Rijkaard, R. Koeman, Silooy), 
veteranii echipei fiind Schoen a- 
ker (32 de ani) și Spelbos (30). 
Din această primăvară „alb-roșiV* 
vor putea conta și pe serviciile 
belgianului Meeuws, transferat în 
vară de la Standard Liege, a că
rui suspendare, dictată de foru
rile belgiene, a expirat.

întărită nu glumă la începutul 
sezonului, cu internaționalii Van 
Breukelen și Van der Gijp și cu 
danezul Brylle, P.S.V. Eindhoven

unul dintre 
loturi. Marea 
componențelor 
de ani (Van

cele 
ma- 
nu- 

Bas-

a terminat turul campionatului 
fără sl cunoască gustul infr în
gerii. După cum s-a derulat pri
ma parte a competiției, se poate 
afirma că lupta pentru titlu se va 
da intre aceste două formații, 
A jax și P.S V., cea de a treia e- 
chipă de pe podium, Feyeno3rd, 
de fapt campioana ,,en titre“, ne- 
filnd, se pare, in măsură să țină 
cadența impusă.

Cu totul surprinzătoare clasarea 
modestă a unei formații, A.Z. ’67 
Alkmaar, pînă mai ieri un nume 
familiar in fazele înaintate ale 
cupelor europene. Și asta tocmai 
in sezdhul în care beneficiază din 
nou de avortul 
cîndva „Gheata 
pet, Kces Kist.

celui care a fost 
de aurlf a Euro-

Mihai CIUCA
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