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Miercuri, in finalele „Daciadei"

PERFORMANȚE BUNE 
LA PATINAJ VITEZĂ

ECHIPELE NOASTRE, IERI, ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI
r

Ieri, în Capitală, reprezentantele noastre în cupele europene la volei au susținut partidele- 
retur din penultima fază a competițiilor. In cele două partide „calculul hîrtlei" nu a fost contra
zis, așa cum ar fi dorit suporterii dinamoviști să se întîmple in cazul echipei favorite, Dinamo 

cedînd un set — și calificarea în turneul final al C.C.E. — puternicei formații cehoslovace 
Ruda Hvezda Praga. Dar respectarea pronosticului în cealaltă partidă a adus steliștilor și su
porterilor lor marea bucurie a promovării în turneul final al Cupei cupelor, programat la mij
locul lunii viitoare în Franța. Felicitări vicecampionilor pentru acest frumos succes !

STEAUA, ÎN TURNEUL FINAL AL CUPEI CUPELOR
Steaua a învins în meciul 

retur formația finlandeză 
N.M.K.Y. Pieksamaen cu 3—0 
(2, 5, 12) — calificîndu-se ast
fel în turneul final al Cupei 
cupelor.

După cum se știe, în urmă 
cu o săptămînă, la Pieksamaki, 
Steaua obținuse un rezultat v 
care-i dădea mari șanse de 
calificare : 2—3. Cu gindul la 
această perspectivă steliștii 
s-au pregătit cu seriozitate și 
în partida de aseară au jucat 
la adevărata lor valoare — 
atacuri derutante în viteză, 
blocaj bun, joc atent în linia 
a doua — obținînd o victorie 
facilă, fără dubii, în numai 56 
minute de joc. Dacă la Piek
samaki a fost un echilibru de

Modesto FERRAR1NI

Stelistul Mina atacă in forță și blocajul finlandezilor va fi bătut

MIERCUREA CIUC, 16 (prin 
telefon). Orașul de reședință al 

județului Harghita, considerat 
„polul frigului" din țara noas

tră, nu și-a dezmințit faima, 
miercuri dimineața mercurul 
termometrului coborînd pînă la 
minus 32 de grade ! Organiza
torii finalelor pe țară la pa
tinaj viteză din cadrul marii 
competiții naționale „Daciada" 
în sportul de performanță, a- 
junsă la a IV-a ediție, au pre
gătit sărbătorește „inelul de 
gheață" de dimensiuni Olimpi
ce. Vremea, însă, a continuat 
să fie aspră cu sportivii, tem
peratura la ora 12 (primul 
start) fiind de —20 grade și 
menținind un coeficient redus 
de alunecare a gheții.

în pofida gerului, cei peste 
30 de alergători care au reușit 
să îndeplinească haremurile ce
rute de regulamentul de parti
cipare au făcut eforturi vizibile 
pentru o comportare cît mai 
bună, majoritatea viteziștilor 
reușind timpi în general buni 
față de condițiile grele de con
curs. In proba de sprint (500 m) 
favoriții și-au confirmat valoa
rea. Maestrul sportului Dezide- 
riu Jenei a dovedit — deși a

fost nevoit să întrerupă antre- 
namentelS pentru un tratament 
medical — că rămîne specialis
tul nr. 1 al probei, fiind crono
metrat cu 41,5 și realizing ba
remul impus pentru obținerea 
titlului de campion al „Dacla- 
dei". Confruntările feminine au 
fost dominate, spre plăcuta 
surprindere a spectatorilor, de 
junioarele Liliana Coman, Ce- 
rasela Hordobețiu și Mihaela 
Timiș (prima sportivă detașîn- 
du-se în disputa pentru obține
rea titlului de campioană abso
lută, după prima zi de con
curs) : 98,400 p, 98,656 și, res
pectiv, 99,566.

REZULTATE : seniori, 500 m 
— 1. Dezideriu Jenei (IMASA 
Sf. Gheorghe) 41,5, 2. Emerich 
Mikloș (S. C. Miercurea Ciuc) 
41,7, 3. Adalbert Lakatoș
(IMASA Sf. Gheorghe) 41,9 ; 
senioare, 500 m : 1. Cerasela 
Hordobețiu (Voința Sibiu) 47,5, 
2. Liliana Coman (Petrolul 
Ploiești) 47,7, 3. Mihaela Timiș 
(Viitorul Cluj-Napoca) 47,8 ; 
1 500 m : 1. L. Coman 2:32,1, 2. 

C, Hordobețiu 2:33,5, 3. M. Ti
miș 2:35,3. întrecerile continuă.

Troian IOANIȚESCU

Debut competițional în scrimă

SE SCHIMBĂ GENERA ȚIILE...

(Continuare in pag. 2—3)

DINAMO A CÎȘTIGAT, DAR RUDA HVEZDA S-A CALIFICAT...

Dinamovistul Gîrleanu incearcă să evite 
apărarea la fileu a praghezilor

Fotografii de Aurel D. NEAGU

Lume multă, a- 
nimată de o rază 
de speranță, in sa
la Dinamo (arhi
plină), la meciul 
campionilor români 
cu cei cehoslovaci. 
Miză mare și han
dicap foarte greu 
de refăcut de di
namoviști, după 
scorul sever cu 
care câștigaseră la 
Praga adversarii 
lor. Și, cum era și 
firesc, bătălia cali
ficării s-a dat 
chiar din primul 
set, în care bucu- 
reștenii aveau ne
voie de un scor 
detașat ca să mai 
spere, în timp ce 
oaspeții de cît mai 
multe puncte.

Ruda Hvezda a 
deschis scorul, de 
altfel, chiar la 
prima acțiune și a 
condus permanent 
(2—0, 3—2, 6—3,
11—5) in prima ju
mătate a acestui set 
care a durat a- 
proape cit o re
priză de fotbal Cu 
un coordonator de 
clasă la tim ană, 
cu un atac în vi
teză, combina tiv,

surprinzînd deseori blocajul 
dinamoviștilor, echipa oaspete 
se apropia cu siguranță de ob
ținerea calificării. De partea 
cealaltă, joc lent crispare, ine
ficientă (doar Vrincuț se mai 
descurca in atac!), greșeli de 
execuții. Dar, . după ce Pop 
(departe de ce arăta in cam
pionat) a fost schimbat cu 
Gheorghe. Dinamo a avut o 
scurtă perioadă de joc bun 
care a mai atenua: din nemul
țumirea spectatorilor si a rea
prins o vagă speranță, gazdele 
preluau pentru prima oară 
conducerea (12—11). în final, 
insă, echipa noastră, lipsită de 
forță, n-a mai putut trece de 
zidul apărării praghezilor. 
care au sprintat spre 15 cu 
leieritate si repeziciune Ruda 
Hvezda îsi asigura astfel ca
lificarea în turneul final de la 
Bruxelles. In continuare, me-

• Sezonul competițional in
tern de scrimă și-a derulat 
primele secvențe, floretiștii și 
sabrerii din eșalonul perfor
manței (diviziile „A" și .B") 
avind rolul de „deschizători de 
pirtie" in anul 1985, primul 
din noul ciclu olimpic. • Pe 
planșele sălii Floreasca au e- 
voluat 141 de scrtmeri in pro
bele Individuale (80 sabreri și 
61 floretiști), dintre care 48, 
cîte 24 de fiecare - armă, și-au 
cîștigat dreptul de a trage In 
etapa a II-a a campionatului 
național, din vară, tind se vor

decerna titlurile de campioni 
ai „Daciadei". Au debutat, de 
asemenea, întrecerile pe e- 
chipe, și o dată cu ele emo
țiile pentru evitarea retrogra
dării (ultimele două locuri), in 
această zonă lupta fiind mai 
ascuțită decît ta cea superi
oară a clasamentelor. • Și, a- 
propo de retrogradare și pro
movare, unul dintre vechii oa
meni de scrimă, prezent ta

Paul SLĂVESCU

Aurelion BREBEANU

(Continuare ta ting ?—3)

Sabia este una din armele la care schimbul de ștafetă al genera
țiilor se face din mers... Foto: Aurel D. NEAGU(Continuare In pap 2—3)

După primele întreceri la tir redus
INIȚIATIVA Șl SPIRITUL GOSPODĂRESC ASIGURĂ 

„CALE LIDERA FEROVIARILOR DISIRIȚENI
IN PERSPECTIVA CONFRUNTĂRILOR VIITOARE

REZULTATELE ACTUALE
Finalele „Daciadei" — pri

mele din anul 1985 — rezer
vate trăgătorilor specializați ta 
probele de tir cu aer com
primat, seniori și juniori, și-au 
atins scopul : s-a desfășurat la 
poligonul acoperit Dinamo din 
Capitală o competiție reușită, 
onorată de o prezență nu
meroasă, finalizată prin unele 
rezultate ridicate, desemnînd, 
la capătul întrecerilor, pe cei 
mai merituoși și încununîndu-i 
drept campioni ai marii com
petiții naționale. N-au lipsit 
nici momentele emoționante, 
ocazionate de festivitățile de 
deschidere și de închidere, e- 
veni mente prin care trăgătorii 
noștri fruntași, antrenorii lor

TREBUIE SĂ CREASCĂ
și activul federației au ținut 
să marcheze prima dintre nu
meroasele finale ale ediției a 
IV-a a „Daciadei", care vor 
avea loc în acest an. De ase
menea, întrecerile de la Di
namo au avut drept scop de
pistarea, cu argumentul re
zultatelor înalte, a acelor țin- 
tași care, prin formă și va
loare, arată că își depun can
didatura la selecția In loturile 
naționale pentru Campionatele 
internaționale ale țării noastre 
(București, 31.1—3.II), Balca
niada de tir redus (Grecia,

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Cu o parte din realizările 
membrilor asociației sportive 
G.F.R. Bistrița, a Complexului 
feroviar, aveam să luăm con
tact chiar și înainte de a as
culta materialul prezentat de 
ing. Marian Toniuc, șeful sec
ției, la conferința de dare de 
seamă și alegeri a asociației. 
Aceste realizări, rod al iniția
tivei și spiritului gospodăresc 
al consiliului, cu ecouri puter
nice ta masa celor peste 500 
de membri ai asociației, erau 
în domeniul bazei materiale, 
dar reflectau de fapt stilul de 
muncă instaurat în întreaga 
viață sportivă a acestui colectiv 
și pe care unii dintre partici- 
panții la discuții l-au numit, 
firesc, „spirit ceferist". Da, pe 
o bucățică de loc, nu mai 
mare de 50—60 de pași pe 
vreo 20, loc care nu servea 
la nimic, s-a amenajat prin 
muncă voluntară o micro-bază

sportivă, cu. terenuri de tenis 
și badminton, cu un bazin de 
inot de 15X8 m cu fundul în
clinat, in care învață să înoate 
circa 250 de copii pe vară. Pe 
unul din terenuri, înghețat na
tural, zburdau pe patine co
piii, nu numai ai ceferiștilor, 
ci și prietenii lor din cartier, 
pentru că intrarea e... liberă.

Lingă terenuri, în niște foste 
cotloane ale clădirii Secției, 
gospodarii asociației sportive 
au amenajat o popicărie cu 
două piste, o mică saună, a- 
nexa unei sălițe de gimnastică 
de întreținere, cu spalier, bare 
de sprijin și pereți placați cu 
bucăți de oglinzi, care creează 
senzația că te afli în sala 
mare de repetiție a baletului 
Operei.

Totul strălucește de nou, de 
frumos, de bun gust, întregind 
armonios funcționalitatea, uti

litatea. Ne-am aștfeptat ca pe 
aceste realizări să se insiste in 
darea de seamă la conferința 
asociației, dar nu, cu vocea 
sa egală, mărturisind modera
ția acestor oameni, președin
tele asociației dacă le-a amin
tit în treacăt, fără să le des
crie, fără să dea numărul de 
ore de muncă prestate in 
timpul liber, cam ce ar re
prezenta asta în bani și, e- 
ventual să citeze măcar cîteva 
nume, mai ales că în sală se 
aflau și oaspeți din conducerea 
C.NE.F.S., de la Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. și alții.

în darea de seamă, ca și In 
discuții, realizările in sportul 
de masă — prezențe notabile 
la întrecerile „Daciadei". ale 
„Ceferiadei", ale județului și

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2—3)



însemnări despre campionatul de viteză pe circuit Campionatul național de șah ARBITRII DL HANDBAL N
„TREPTELE" SPRE PODIUM SINT SERIOZITATEA Șl DISCIPLINA

Ediția '84 a Campionatului 
național de viteză pe circuit 
a dovedit, o dată mal mult, 
priza extinsă a sportului auto
mobilistic, la fiecare din cele 
5 etape fiind înscriși circa 100 
de concurenți. în afara numă
rului relativ mare de partici
pant!, însă, ceea ce 8 caracte
rizat desfășurarea campionatu
lui a fost o dispută acerbă în
tre protagoniști (eu excepția 
grupei C). Ce dovedește a- 
ceasta 7 în primul rînd, că 
pregătirea mașinilor a fost mai 
bună și, apoi, că mulți concu
renți au acum maturitatea spor
tivă pe care o implică aspi
rația la un loc fruntaș în cla
sament. Un exemplu edificator 
de bună pregătire, tehnică și 
strict sportivă, a dat-o echipa 
Oltcit, campioană națională la

sint mai puternice. Cum a reu
șit, totuși, P. Cojocaru să-și 
adjudece victoria 7 Printr-o 
strictă disciplină în concursuri : 
corect în efectuarea manevre
lor, cumpătat, acolo unde tra
seul și deci conjunctura cursei 
impuneau aceasta, sportivul 
craiovean a făcut in tot cam
pionatul exact ce trebuia să 
facă. Reținem, de pildă, cursa 
din municipiul Sf. Gheorghe : 
mult timp după start se con
turau ca lideri ai etapei Vio
rel Obrejan, Radu Dumitrescu 
și Aurel Tuțuianu ; conducînd 
prudent, constant, dar și „în 
forță", Cojocaru și-a menajat 
mașina, terminînd cursa pe lo
cul secund, după abandonurile 
lui R, Dumitrescu și A. Tuțu
ianu, ultimul un adevărat cas
cador al riscului. Așadar, iată

Ultima etapă a campionatului național de viteză pe circuit : 
Victor Nicoară (I.A.P.), sigur pe drumul către titlul de campion, 
urmat de Constantin Ciucă și Dan Necula. Se remarcă p'.a-area 

riscantă ja spectatorilor în zone periculoase ale virajului—

viteză pe circuit, in primul ei 
an de participare organizată.

Beținem faptul că Ia grupa 
N, primele trei locuri sint o- 
cupate de sportivii craioveni 
Constantin Duval (campion na- 

• țlonal), Constantin Bușulescu 
și Aurel Savu. De relevat este 
și „isprava" concurentului Pe
tre Cojocaru, care a clștigat cu 
Oltcitul său titlul de de campion 
la grupa A, învingând pe C. 
Nichit de la Poli-I.N.M.T. și 
Gh. Preoteasa, de la I.D.M.S., 

ambii pe mașini avind motoare 
cu cilindreea mai mare. Și nu 
numai dinamica excelentă a 
autoturismelor Olcit explică a- 
ceastă victorie.

în cadrul grupei A, nivelul 
modificărilor tehnice ale auto
turismelor ar explica mai cu- 
rlnd o victorie a pQoțllor de 
mașini Dacia, apre deosebire 
de grupa N, unde Oltcit-urile

că nu totdeauna mașina mai 
puternică decide eiștigăterul 
unul campionat.

Grupa A 2 a furnizat marele 
spectacol al campionatului, e- 
tapele reunind la start spor
tivi de notorietate : Victor Ni
coară (I-A. Pitești) — campion 
național. Ștefan lancovici, din 
aceeași echipă, vicecampicn, 
Wemer Hirxchvogel (CLS.M. 
Reșița) — _ ocupantul locului 
următor pe "podium, apoi Con
stantin Cucă. Constantin Zăr- 
nescu. de la LA. Pitești și alții, 
în ultima etapă, cea de la 
Pitești, din motive tactice, la 
grupa A 2 a concurat și Nicu 
Grigoraș, de la IA Pitești, 
care a demonstrat că ar fi 
putut câștiga etapa. N-a vrut 
tasă și, eu dțiva metri înainte 
de sosire, a frlnat, lăstadu-ne 
cu impresia că un mare spor
tiv ne-a jucat o farsă— Dar,

trebuia să cîștige Nicoară...'
Concurenții de la grupa C 

sint, de cîțiva ani buni, numai 
doi : Nicu Grigoraș, cu Dacia- 
Turbo, și Cornel Motoc (Poli, 
I.N.M.T.), cu un Renault 5 Al
pine de grupa a 2-a. Ceilalți 
concurenți fac mai mult figu
rație, cu mașini care nu pot 
să se apropie la mai puțin de 
un kilometru de cei doi. De 
regulă, filmul cursei înfăți
șează mașina lui N. Grigoraș, 
care trece în trombă, apoi, 
după un timp , cam cit se fu
mează o jumătate de țigară, 
trece și C. Motoc, după care, 
dacă spectatorul nu s-a plic
tisit, poate aștepta și restul 
piconului, din care, de obicei, 
face parte și Mihai Pirvulescu, 
de la I.T.A. Argeș, ocupantul 
locului III in campionat. S-ar 
putea pune Întrebarea, pe care 
de altfel o formulează mulți 
spectatori : de ce există grupa 
C, din moment ce pregătirea 
mașinilor implică mult mate
rial din import, iar competiția 
nu este, de fapt, o competiție 1 
Precizăm : Nicu Grigoraș este 
un excelent sportiv și. In e- 
gală măsură, un excelent pre
parator al mașinilor de curse ; 
este cel mal bine cotat dintre 
sportivii români clasați în 
„Cupa Păcii și Prieteniei", 
competiție internațională de 
anvergură, ta cadrul căreia se 
concurează cu mașini din grupa 
A2. Ce rost are, atunci, să se 
lupte, realmente, eu „morile 
de vtat", in grupa C 7 Pentru 
verificarea unor soluții teh
nice 7 Aceasta se poate face 
mai ieftin pe pista de Încer
cări a I.A.P. Pentru ca să de
monstreze că este un foarte 
bun, poate cel mai bun spor
tiv, in ale automobilismului 7 
O știm și ne-o poate dovedi 
oricind, cu mașina din grupa 
A 1 Și atunci 7

Despre grupa mașinilor B C 
(Easter) nu este încă momen
tul să se facă comentarii. Spor
tivii șint la început de drum 
și primii trei clasați ta cam- 
ptonat — Bocea Peteanu 
(CLS.M. Remța). Wilhelm Kul- 
P'.nskl (LT-A- Bihor) și Cornel 
B.biri (I DKS) — au dovedit 
că vor să facă treabă bună și 
credem că o vor face.

în fine, organizarea curselor : 
excelentă la Reșița și Sfintu 
Gheorghe, bună la Galați și 
București și necorespunzătoare 
la Pitești. Este al doilea an de 
ctod spectatorii piteșteni se 
plimbă printre mașinile de 
t-jrse. ta timpul concursului. 
De cite ori poate merge ulcio
rul la apă 7

AJeiondru SOtOMONESCU

UN NOU LIDER — 

MIRCEA PAVLOV
în runda a 10-a a campio

natului national masculin de 
șah. ce se desfășoară în Capi
tală. Pavlov a clștigat la Mă- 
râșescu, Foișor la Nicolaide, iar 
Hegheduș a pierdut Ia Tra- 
tatovici, în timp ce parti
dele Bărbulescu — Ionescu, 
Radovici — Oltean și Grun- 
berg — Joița s-au încheiat re
miză. în clasament conduce 
Mircea Pavlov, cu 6,5 p, urmat 
de Ionescu și Grunberg. cu 
cite 6 p, Ghițescu 5,5 p (1), 
Bărbulescu și Foișor cu cîte 
5,5 p.

Avind o pondere reală nu 
numai îri desfășurarea competi
țiilor, cj și în evoluția unui 
sport, arbitrii și arbitrajele aînit 
permanente surse de discuție. 
Handbalul, mai mult decît alte 
discipline, este influențat de 
modul în care „cavalerii fluie
rului" respectă — în deciziile lor 
— regulile, spiritul în care au 
fost alcătuite. De aceea ne-a 
și interesat opinia președintelui 
Colegiului central al arbitrilor 
din F.R.H., membru al Comi
siei de arbitri a I.H.F., tag. 
Vasile Sidea, despre prestațiile 
arbitrilor în sezonul competi- 
țional 1984.

— Așadar, ce ne puteți spu
ne despre arbitrajele din se
zonul trecut 7

— în ciuda eforturilor cole
giului nostru, materializate in 
consfătuiri, materiale de indru-

„CUPA C.J.E.F.S. BRAȘOV" LA SCHI FOND
Pe trasee amenajate în Poia

na Mică din Poiana Brașov, pe 
o vreme excesiv de friguroasă, 
impietind asupra evoluției con- 
curenților, s-a desfășurat „Cupa 
C.J.E.F.S. Brașov", la proba de 
schi fond. Iată primii trei cla
sați : senioare, 20 km : 1. De- 
gan. 1:24,38 ; 2. Oncioiu 1:27,45; 
3. Rîjnoveanu (toate Tractorul 
Brașov) 128,30 ; juniori II, 10 
km : 1. Pop (C.S.Ș. — Dinamo 
Brașov) 40,01 ; 2. Coler (Șoimii 
Sibiu) 40,52 ; 3. Reit (C.S.Ș. — 
Dinamo Brașov) 42,50 ; Băieți 
I, 5 km : 1. Cețea 19,24 ; 2.
Stoian 19,31 ; 3. Alexoi (toți 
Dinamo) 19,36 ; seniori, 30 km :
1. Kiss (A.S A. Brașov) 1:48,25;
2. Lungoci (Dinamo) 150.03 ; 3. 
Mitrofan (Dinamo) 151,24, ju
niori I 10 km : 1 Kope (Dina
mo) 37,35, 2. Pop (Dinamo) 38,05,

3. Borota (C.S.Ș. Râșnov) 38,46 ; 
fete I, 5 km : 1. Bașa (Dina
mo) 21,31 2. Constantinescu 
(C.S.Ș. — Dinamo) 21,53 ; 3.
Jigărea (Brașovia) 23,19 ; fete 
II, 3 km ; 1. Cristoloveanu
(C.S.Ș. Râșnov) 15,41 ; 2. Dogă- 
rel (Brașovia) 17,26 ; 3. Popa 
(Brașovia) 17,45 ; senioare, 5 
km : 1. Reit-Lagusisi 19,50 ; 2. 
Degan 20,15 ; 3. Dima (toate 
Tractorul) 21,25 ; juniori I, 15 
km : 1. Kope 55,20 ; 2. Pop 
56,03 ; 3. Bulcă (Dinamo) 58,43; 
junioare I, 5 km : 1. Rîjnovea
nu 20,56 ; 2. Nilă (C.S.Ș. Rîș- 
nov) 21,59 ; 3. Fodor (C.S.Ș.
Miercurea-Ciuc) 21,25 ; juniori 
II, 5 km: 1. Bașa 20,46 ; 2. Enes- 
cu 22,05 ; 3. Peter (C.S.Ș.
Miercurea-Ciuc) 22,10 (Carol
GRUIA — coreț p.).

DUPĂ FINALELE DE TIR REDUS
(Urmare din vag. I)

II—14.11) și Campionatele eu
ropene (Bulgaria. Vama, 27.11— 
4.III), precum și pentru Cam
pionatele mondiale (Mexic, 21— 
27.IV). Cel mai mult a con
vins, deocamdată, Hie Petru, 
noul campion al „Daciadei", în 
proba de pistol 10 metri, in 
sprijinul acestei afirmații ve
nind atit rezultatul cu care s-a 
impus (581 p), cit și constanța 
arătată ta ultimele sezoane. E 
momentul — opinăm — pen- * 
tru ca trăgătorul de la Olim
pia să pășească mai hotărit în 
arena internațională, el aflîn- 
du-se Ia o vîrstă (31 de ani) 
Ia care a acumulat o substan
țială experiență de concurs. Și 
alți trăgători au reușit rezul-

DEBUT COMPETIflONAL lN SCRIMĂ
(Urmare din pag. I)

sala Floreasca la întrecerile 
primei etape divizionare, ne 
spunea că actualul sistem de 
retrogradare și promovare au
tomată a câte 2 echipe (din 
„A“ ta „B“ și invers), deschide 
uneori porțile primului eșalon 
valoric unor formații fără— va
loare. Și ne dădea drept e- 

^emplu chiar actuala ediție a 
campionatului de floretă mas
culin, unde, recent promovata 
ta „A“, C.S.Ș. Constanța n-a 
reușit să adune în 5 meciuri 
decât B asalturi câștigate, in
suficient chiar și victoriei in
tr-un singur meci. • Se elu
dau, Insă, două aspecte : pri
mul, că trăgătorul cel mai ex
perimental al echipei constăn- 
țene, O. Gogoașe, se transfe
rase între cele două ediții la

dubul bucureștean Progresul 
și, al doilea — dar cel mai 
important, pe plan general — 
Că cvartetul constănțean, cel 
mai ttaăr de pe scena primei 
divizii, era, acum, după mulți 
ani, format numai din sportiv: 
locali. Deci, clauza impusă de 
federație divizionarelor ,B", de 
a avea ta formație minimum 
3 juniori, se dovedește salu
tară. • Credem că ar fi ne
cesară o discuție ta cadrul bi
roului federal asupra felului 
cum se desfășoară (program, 
arbitri, disciplină) competițiile 
republicane, găsindu-se, astfel, 
cele mal bune soluții pentru 
activizarea comisiilor de re
sort, pentru angrenarea ta or
ganizarea concursurilor a celor 
mai responsabili și operativi 
specialiști. Derularea normală 
și regulamentară a unui con
curs este o premisă esențială.

INIȚIATIVA Șl SPIRITUL GOSPODĂRESC
(Urmare din pag. I)

țârii — sau de performanță 
— la tenis, popice, șah șa. — 
au trecut abia observate, pu- 
Dlndu-se accent pe neîmpliniri 
și pe angajamente de viitor, 
între care intensificarea activi
tății de masă,.prin crosuri, du
minici cultural-sportive, Ieșiri 
la schi și săniuș, promovarea 
echipei feminine de popice în 
Divizia „A“, organizarea frec
ventă a concursurilor de șah 
pentru copiii feroviarilor bis- 
trițeni, promovarea unor eopil 
ta primul eșalon al tenisului. 
Totul s-a raportat la sarcinile 
reieșite din Mesajul tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidu- 
dulul, președintele țării, adre-

sat Conferinței pe țară a miș
cării sportive și din documen
tele Istorice adoptate de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R.

Alegerea noului consiliu, ca 
și a celorlalte organisme ale 
asociației, cînd fiecare propu
nere era întimpinată cu excla
mații de aprobare, de satis
facție, ne-a Întărit convinge
rea că asociația sportivă C.F.R. 
Bistrița va continua să pro
greseze în activitatea de masă 
și de performanță, să-și con
solideze locul fruntaș pe care 
îl ocupă Intre asociațiile Jude
țului, valorificînd cu aceeași 
eficiență sprijinul Comitetului 
de partid (secretar, Marin Ion 
Dan), al organelor sindicale și 
sportive locale.

• Echipele clubului Steaua 
conduc după prima etapă in 
ambele clasamente și tot din 
riniiul sportivilor militari fac 
parte și cei clasați pe primele 
tocuri ta întrecerile individuale, 
floretiștii Z. Hust și G. Oan- 
eea, sabrerii C. Marin și L 
Pop. • Echipa de floretă a 
evoluat de această dată fără 
liderul ei de ptaâ mai ieri,
Petru Kuki, antrenor principal. 
Și putem spune că noul an
trenor al echipei campioane a 
pășit cu dreptul, el compor- 
ttadu-se cu tact pedagogic și 
pondere de specialist în rela
țiile cu foștii săi coechipieri, 
conductadu-i bine, cu autori
tate, de pe margine. • Am 
dori să putem consemna ace
lași lucru și despre tandemul 
de antrenori al sabrerilor, Al. 
Nilca — C. Nicolae, mult prea 
pasivi față de „toanele" unor 
trăgători In concursul indivi
dual. în acest an, cînd ștafeta 
reputaților internaționali Pop- 
Mustață-Marta (care au con
tribuit, ta ultimul deceniu, la 
afirmarea scrimei românești In 
lume) este preluată — atit ta 
echipa clubului campion, tit și 
în cvartetul reprezentativ — 
de mai tineri trăgători, cei doi 
antrenori trebuie să manifeste 
mai multă exigență, iar cei 
trei sabreri cu cărți de vizită 
să constituie un exemplu și la 
apusul carierei lor de perfor
meri, ajutînd astfel propriul 
club și lotul reprezentativ. 
Pentru că, nu peste mult timp, 
s-ar putea ca și el 6ă ajungă 
antrenori—

SCRIMERI ROMANI 

ÎN COMPETIȚII 

INTERNAȚIONALE
în această primă lună a anu

lui, scrunerii români participă 
la diverse competiții internațio
nale. Astfel, floretistele Ana 
Georgescu, Georgeta Beca și 
Alina Moțca au concurat 4ăp— 
tămina trecută La „internațio
nalele" de tineret ale Buda
pestei, alături de peste 150 de 
sportive din țări europene. A. 
Georgescu și G. Beca s-au ca
lificat pînă in faza eliminărilor 
directe (32 sportive), prima 
fiind eliminată de insăși câști
gătoarea competiției, Funken- 
hauser (R.F.G.), la care a pier
dut cu 7—8. La sfirșitul aces
tei săptămini va fi rîndul ti
nerilor spadasini R. Mitrăchioiu, 
D. Hondor și A. Pop să evo
lueze ta aceeași competiție.

Primele cinci Caretiste din 
lotul nostru reprezentativ (Eli- 
sabeta Guzganu, Rozalia Oros, 
Monica Veber, Reca Lazar și 
Csila Szarvadi) vor participa la 
concursul internațional dotat 
eu „Cupa Caola" (19—20 ianua
rie). Intre 25 și 28 ianuarie, lo
tul reprezentativ la tabie (AL 
Chiculiță, Fi. Păunescu, V. Sza
bo, M. Florea și L. Filipolu) 
va evolua la competiția orga
nizată la Moscova.

tate destul de bune pentru a- 
cest început de sezon (la pistol 
feminin, la pușcă feminin, ul
tima In special), dar e nece
sar ca performanțele să 
crească, pentru a deveni com
petitive la nivelul întrecerilor 
internaționale de care amin
team. începutul sezonului com- 
petițional intern a fost, așadar, 
bun, dar pentru ca pregătirea 
efectuată ta ultima vreme să-și 
arate, în continuare, roadele, e 
necesar ea la următoarele con
fruntări progresele să înceapă 
de la actualul plafon !

în același timp, finalele „Da
ciadei" la tir redus au oferit 
un excelent prilej de afirmare 
unor secții și județe care au 
ajuns, se pare, în urma unor 
acumulări cantitative, la un 
nivel calitativ care le impune. 
Cap de listă : Bihorul și, mai 
precis, A.S.A. și C.S.U., am
bele din Oradea. Elevii antre
norilor I. Stănescu, I. Hanțiu 
și foarte tinerei specialiste 
Maria Popa (încă... trăgă
toare !), se afirmă într-o com
petiție majoră : Mirel Soki, 
Constantin Opriș, Olimpia Rus 
și Gabriela Andor au urcat pe 
podiumul finalelor „Daciadei" 
la pușcă. în probele de pistol, 
acest rol pare a fi jucat de 
asociația sportivă Letea Bacău 
(Magdalena Mițilcă și Gabriela 
Demșa fiind în frunte), unde 
lucrează voluntar, iată, cu re
zultate bune, Nicolae Hangann, 
pensioner, specialist modest) dar 
foarte harnic. Adăugind Biho
rului și Bacăului alte județe, 
ai căror trăgători s-au remar
cat la recentele finale (Cluj, 
Teleorman), cu specificația că 
progresele acestor sportivi pot 
și trebuie să fie, în viitor, mai 
substanțiale sub raportul re
zultatelor, încă unul dintre 
scopurile majore ale marii 
competiții naționale „Daciada" 
a fost atins : creșterea apor
tului cit mai mnltor județe Ia 
sporirea nivelului performanței 
în aria tirulni. Continuarea se
zonului trebuie să confirme a- 
ceste constatări.

Federația Română de Tu
rism — Alpinism anunță 
că plenara comitetului fe
deral. programată pentru 
19—20 Ianuarie 1985 Ia 
Brasov, se amină la o 
dată care se va comuni
ca ulterior.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 16 

IANUARIE 1985

Extragerea I : 22 SI Ii 21 20 4
Extragerea a n-a s 16 3 10 13 43 2
Fond total de efștlgurl : 1.113.632 
led, din care S7.4S1 lei, report la 
categoria 1.

LOÎO-PRONQSPORT INFORMEAZĂ
• Reamintim, pentru acei 

ce îndrăgesc LOZUL IN FLIC, 
că In această perioadă, pe lin
gă seriile existente, se găseș
te in vânzare LOZUL ANULUI 
NOU, emisiune specială li

mitată ce atribuie autoturisme 
„DACIA 1300“ șl numeroase 
ciștiguri de 50.000, 10.000, 5.000 
lei etc. Rețineți I La această 
nouă emisiune, câștigurile su
plimentare se acordă din fon
dul special acordat de adminis
trație.
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— Și, totuși, 
arbitri care să 
gen ț ele ?

— Bineînțeles 
deosebi cej din 
s-au adaptat mai bine 
cei din „vechiul val".

— După opinia noastră, cu
plul Marin Marin — Ștefan 
Șerban realizează cel mai bine 
dezideratele „noii linii", acest 
lucru fiind evident și din apre- 

a 
cele 
ofi

că au fost. în- 
generația nouă 

decît

l
I
I

bndin- 
pnent? 
linarea 
a jo- 

k vrea 
pentru 
rsar.
[rbi.tri- 
ritului 
tedeți, 
pstru ? 
tenorii 
le este 
e pre- 
Lncțio- 

și — 
Lari — 

evi- 
uni- 

prpre- 
kpără- 
pelea-

cierile. Comisiei de arbitri 
I.H.F., care îi deleagă la 
ma; importante competiții 
claie.

— Total de acord, Mai 
fi evidențiați — și mă voi 
feri numai Ia arbitrii pe care 
i-am văzut evoluind in acest 
sezon — cîțiva care corespund 
cerințelor ; Gh. Sandor — Fr. 
Lakomczik (Oradea), R. Iaman- 
di — Tr. Ene (Buzău), Alex. 
Isop (Pitești) — Gh. Mihalașcu 
(Buzău), R. Mahler — T. Apos
tol (Brașov), Gr. Bolocan — 
S. Sticea (Brașov), J. Mateescu 
— V. Dăncescu (București) ș.a.

— Cine v-a dezamăgit ?
— N-am să dau exemple, ci 

am să vă spun că mulți din
tre cei care aparțin vechii ge
nerații m-au dezamăgit 1 
dificultățile pe care le au 

manieră.

pot 
re-

prin 
de

a-
Am 

și am 
liniei 

țiului.

adaptare Ia noua
— Viitorul ?
— Sint optimist 

Iui. Avem multe 
nere — din păcate, între ele 
se află prea puțini dintre foș
tii jucători divizionari — care 
au reale perspective, pe care îi 
vom sprijini și îi vom promo
va cu curaj. De asemenea, 
cred că arbitrii din vechea 
generație vor reacționa la 
„semnalul de alarmă" pe care 
l-ani tras și se vor strădui să 
se adapteze cerințelor, 
incit să putem beneficia 
experiența 
lal-o de-a 
loarea lor.

în privința 
elemente ti-

astfel 
de 

pe care au acumu- 
lungul anilor, de va

Hristache NAUM

TURNEUL FINAL
UPELOR LA VOLEI

ramba- 
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□1 se- 
t să 
Setul 

t mult 
k el 

reci- 
|ut 3 
"ervi- 

jocul 
I Pra-

lea. Ultimul set, abordat în 
stări de spirit deosebite (gaz
dele au intrat într-o ușoară 
relaxare, oaspeții au avut o 
tresărire de orgoliu) a fost 
ceva mai disputat. Steaua a 
fost condusă cu 7—3, a egalat 
la 9 și apoi a trecut la con
ducere. A fost setul in care a 
ieșit în relief forma bună a 
lui Macavei. Arbitrii Alex Ro
senberg ți Ezra Cohen (am
bii Israel) au condus foarte 
bine formațiile : STEAUA — 
Ionescu, Dascălu, Pentelescu, 
Pralea, Mina (Macavei), Con
stantin (Săniuță) ;
PIEKSAMAEN — 
(Tahvanainen), Parkkali, 
nonen (Tarkizinen), 
Rotinen (Natunen), 
nen.

N.M.K.Y. 
Hokkanen 

Nen- 
Kaniciki, 
Liukko-
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I fei ca 
ttovacă 
pamo- 
ctorie.
'(—12, 

kă ore

Ghe-

ladze și R. Samedov au con
dus corect echipele: DINAMO 
— Căta-Chițiga, Enescu, 
Gîrleanu. Pop (Gheorghe), 
Vrincuț, Păușescu (Rădulescu, 
Gheorghe); RUDA HVEZDA — 
Cernoușek (Bednar). Hora, No
votny (Voplatek), Brom (For- 
tunik), Krejci, Rybnicek 
(DrchaL Barborka).

I
I
I
I

anuarie 1985 I
ERE DIN ACEST AN I
CIȘTIGURI LA LOTO! I

ss 
I

Noi șanse pentru d«. de a 
obține :
• AUTOTURISME ' „DACIA 

1300" (pentru primele 3 
numere, indiferent ordinea 
- Ia faza a 11-a)

I
I

• Asigurarea a minimum 
3 500 lei (pentru 3 nu
mere din 9, la faza a 
lî-a), din care o excursie 
în R. P. Ungara.

I
I

• 3 extrageri în douâ faze 
— 27 de numere. I

participă la toate atragerile I
IA ZI Dt PARTICIPARE I

IN LOC DE 0 „CUPĂ EUROPEANĂ", LOCUL 15!
făceau parte și din loturi re
prezentative. In fruntea lor 
trebuie să-1 trecem pe Sertov. 
Dacă în campionatul 1983—84 
el a avut în echipă un rol po
zitiv (a și marcat 
demonstrîndu-și din 
lentul și vitalitatea, 
asta aportul său a 
El nu a înscris nici 
Alături de el, o scădere 
randament au mai dovedit 
Gheorghiu, Burdujan, Cănănău 
etc. Desigur, plecarea unor 
fotbaliști de bază, cum au fost

lii luu uu u ,,------- ---

• Neașteptat a fost reculul 
din toamna trecută al echipei 
studenților ieșeni 1 tntr-ade- 
văr, dacă cu un an In urmă 
Politehnica Iași se clasa la ju
mătatea întrecerii pe locul 6 și 
îl îndreptățea pe cronicar să-și 
intituleze analiza „Infiltrarea 
ie șahilor in grupul elitei", de 
data asta în contul Politehnicii 
trebuie să trecem un minus de 
7 puncte și o cădere de 8 
locuri în clasament. Și, pentru 
o mai bună comparație cu ci
frele din chenarul alăturat.

15. POLITEHNICA IAȘI7

Puncte realizate acasă : 11 
cu Chimia Rm. Vilcea, F.C.

OPINII

CONDUCĂTORII DE JOC NU DISPAR
4 goluri)
nou 
de 

fost 
un

ta- 
data 

șters, 
gol. 

de

17 3 7 7 20-33 13
(a 

Olt,
pierdut doua cu Steaua, cite 
Politehnica Timișoara, Rapid și• 

unul 
F. C. Bihor).

0 Puncte obținute în deplasare
Iova și Gloria Buzâu).

0 Golgeterii echipei : Damaschin și
4, Ciocîrlan, Paveliuc, Munteanu șl Păuna —
• Jucători folosiți : 22 ; Paveliuc, Damaschin și Biro I — cîte 17 

meciuri, Sigmirean, Ursu, Cănănău și Burdujcn — cite 15, Anton și 
Munteanu — cîte 13, Sertov 12, Gheorghiu și M. Radu — cîte 11, Cîm- 
peanu 10, Bucu, Ciocîrlan și Agochi — cite 8, Topolinschi 7, Filip 2, 
Huțu, Dușmanu, Codru și Păuna — cîte 1.

0 A beneficiat de o lovitură de la 11 m, transformata de Burdujan.
0 Jucători eliminați : Sigmirean (etapa a 10-a).
• Cartonașe galbene :
0 A expediat 195 de

care 98 pe spațiul porții

: 2 (cite unul cu Universitatea Cro-
Birc I — cite 6 goluri, Burdujon 

cite 1.

19 ; cele mai multe : Anton 4.
șuturi (129 acasă — 66 in deplasare), dintre
(63 acasă — 35 în deplasare).

turuluiiată situația la sCrșitui 
campionatului 1983—84 :

17 6 8 3 17—14 20 p, locul 6.
Pe bună dreptate se spunea 

că „alb-albaștrii" asaltau un 
loc pentru o cupă europeană
• Și a venit noul campionat, 
cind totul a fost dat peste cap 
și cind echipa antrenată mai 
intii de C. Oțet — V. Simionaș 
și apoi de C. Oțet — K. Groși 
a cochetat cu... partea ultimă 
a clasamentului, ea ocupînd de 
11 ori locurile 17 sau 18 și 
doar după un efort deosebit 
reușind in final să urce pe 15.
• Evoluția ieșenilor poate fi 
despărțită in două perioade 
distincte : aceea a primelor 10 
etape (cind au acumulat doar 
6 puncte) și a următoarelor 7 
(cu 7 p la activ). Dar de ce 
această evoluție sub așteptări, 
care a generat frămintări in 
cadrul clubului ți a dus la în
locuirea președintelui clubului, 
V. lanul, și a antrenorului se
cund V. Simionaș, situație cu 
repercusiuni și pe planul per
formanței ?
• Cauza principală , evolu

ției sub așteptări a echipei ni 
se pare a fi infatuarea celor 
mai mulți dintre jucători după 
buna (și lăudata) comportare

URSU
din campionatul trecut, situație 
ce a generat lipsă de atenție 
in pregătire. Iar punctul cuce
rit in etapa a 4-a la Craiova, 
in fața Universității (3—3). uri 
punct uriaș realizat în fața 
uneia dintre „cele patru mari" 
ale fotbalului nostru, in loc să 
constituie startul spre o* evolu
ție mai bună a contribuit, de 
fapt. La creșterea gradului de 
înfumurare a jucătorilor. In al 
doilea rind, trebuie luată in 
seamă lista (deosebit de mare) 
a indisponibililor, ceea ce a 
făcut ca in nici un med să 
nu poată fi «liniați primii 11 
jucători. Pe perioade mai lun
gi sau mai scurte au lipsit din 
echipă Ciocîrlan, Cănănău, To
polinschi, Damaschin, Burdu
jan, M. Radu etc. în sflrșit, a 
contat mult în evoluția echipei 
și acomodarea cu două „piese" 
importante: noul antrenor C. 
Oțet (venit de la Craiova) și 
noul vîrf de atac Damaschin 
(venit de la Rapid, prin schimb 
cu Cioacă). Noul antrenor a 
adus cu el idei noi In pregăti
re cu care, probabil, Jucătorii 
nu erau ob tar noului
jucător i-au destule eta
pe de acomodiare ca noii 
coechipieri (dud era regretat 
schimbul cu Cioacă), pentru că 
doar ta finalul sezonului • e- 
voluat Damaschin la “
sa obișnuită (șl rihtar a
ei.) devenind, alături de Biro L, 
golgeterul echlpdi, cu 8 p. • 
Acestor cauze să le adăugăm 
scăderea randamentului unora 
dintre jucători, chiar dacă ei

Lala, 
com
ica re 
pen-

Cioacă, Florean și chiar 
renunțarea la activitatea 
petițională a lui Simionaș 
ar merita să fie marcată. . 
tru că a fost unul din oamenii 
de bază ai echipei), apariția 
unor nume noi cum sint amin
titul Damaschin. dar și Cîm- 
peanu (revenit de la Sp. stu
dențesc), Topolinschi (promovat 
de la juniori), Filip. Huțu, 
Dușmanu. Codru și Păuna, deci 
destule schimbări, impune o 
perioadă de tranziție care la 
..Poli" s-a întins foarte mult. 
Probabil că perioada pregăti
toare de iarnă va omogeniza 
acest conglomerat de jucători 
noi și mai vechi, tineri ți mai 
experimentați, ți Politehnica 
Iași v* reuși ta retur o pres
tație aproape de valoarea rea
lă a lotului.

Mirceo TUDORAN

Conceput ca un perma- 
nent dialog între lectori și 
antrenori, între hcatedră“ Și 
„sală", cursul de perfecțio
nare a tehnicienilor care 
activează in eșaloanele de 
performanță ale fotbalului 
nostru a avansat (așa cum 
mai remarcasem la această 
rubrică) o serie de idei in
teresante. Cum a fost aceea 
lansată de prof. I. Motroc, 
lector la I.E.F.S., care, ple- 
dînd în favoarea unei con
tribuții generale la progre
sul sportului cu balonul 
rotund din țara noastră, 
făcea următorul apel : „Prin 
efortul nostru comun, al 
tuturor tehnicienilor, să an
ticipăm și să pregătim AZI 
ceea ce se va juca MlINE".

Ajungînd, in continuarea 
expunerii sale, la fotbalul 
unui viitor foarte apropiat, 
I. Motroc aprecia că fotba
lul va semăna curind, foarte 
mult, cu jocul de baschet, 
in sensul că „purtătorul 
temporar al balonului va 
fi, pe moment, și conducă
torul de joc al echipei". Cu 
alte cuvinte, cîți jucători, 
tot atiția „dispeceri". O e- 
xagerare conștientă (după 
cum avea s-o sugereze, in 
continuare, I. Motroc, și de- 
rivind din specificul jocului 
actual, angajat tot mai ferm 
pe drumul unei polivalențe 
tehnico-tactice) a fostului 
jucător internațional care 
trăise perioada unor inega
labili conducători de joc, la 
echipele lor, precum Ozon, 
Constantin, Mateianu, An
ton ți Dumitru Munteanu, 
Dumitriu II, Dobrin ș.a. A- 
pelind la memorie, vom 
vedea că nici chiar echi
pele mari n-au avut, la e- 
poca respectivă, mal mult 
de doi jucători-lideri, cu 
calități de coordonatori : 
Bobby Charlton și Bobby 
Moore (la englezi), Becken-

bauer și Overath (în echipa 
R. F. Germania), Peld și 
Gerson (la brazilieni), Ri
vera și Corso (la italieni) 
și acum, mai proaspăt, Pla
tini și Giresse, la francezi.

Ce se va juca, așadar, 
MÎINE ?

Anticipînd că, în condi
țiile fotbalului de un rea
lism pronunțat, marcajul se 
va înăspri și mai mult, teh
nicienii vor pregăti pentru 
echipele lor un număr spo
rit de jucători capabili să 
se descurce în criză de timp 
și de spațiu. Dar dificila 
sarcină de dispecerat vor 
reuși s-o ducă la îndepli
nire doar acei fotbaliști de 
excepție (recrutați din rin- 
durile talentelor autentice), 
clarvăzători și abili deopo
trivă. Precum Pele, Bobby 
Charlton și Platini, Ozon, 
Constantin și Dobrin, vii
torii „șefi de orchestră" vor 
cunoaște rigorile „atenției 
speciale" acordate de ad
versarii direcți. Asemenea 
lor, le va fi insă suficientă 
„seînteia" în plus cu care 
au fost înzestrați și care 
le-a permis să strălucească 
in pe cit de ingratele ro
luri de dirijori pe atît de 
frumoase și de aplaudate. 
Spre bucuria „tribunelor" de* 
la noi, încă un tînăr fot
balist de real talent, Gheor
ghe Hagi, calcă, în ultima 
vreme, pe urmele predece
sorilor, lideri de neconstes- 
tat. Recent, cu prilejul u- 
nui dialog purtat cu Cos- 
tică Ștefănescu, craioveanul 
ne vorbea despre Hagi ca 
despre succesorul lui Bălăci 
la... „bagheta de dirijor". 
Să sperăm că jucătorul 
Sportului studențesc a în
registrat părerea căpitanu
lui echipei noastre naționale 
și că, mai ales, l-a înțeles...

Gheorghe NICOLAESCU

„Cupa speranțelor4*, după faza zonelor

MAREA BUCURIE A COPIILOR DE A JUCA
In opt locahtJU din tară s-ao 

disputat turneele zcoal* ale 
.Cupei speranțelor* la minifot- 
bai una dintre cele mai atrac
tive competiții oreazilnate la ni
velul eșalonului copil-juniori. 
Iată rfteva amănunte de la cele 
opt zone

BBATLA. Turneul a fost domi
nat de micuții jucători din Ga
lați si Cocatanta. Clasamentele 
finale la cele două grupe, copil 
născu-a după 1 august 1971 el 
copii născuti după 1 august 
1971. se prezintă astfel : 1. O- 
TELUL GALATI «antrenor — Zoî- 
mn David). 3. F.C. Constanța. 3. 
f C M Brăila. 4. Politehnica Iași. 
S Gjoria Buzău. Goliseter : F
Grigore (Oțelul) — 15 goluri. 1. 
F.C. CONSTANTA (antrenor — 
Constantin TDvescu). i- Politeh
nica Iași. *3. Gloria Buză a. 4. 
Otelul Galați. 5. F.C.M. Brăila. 
3. Dunărea — C.S.U. Gaiatl.

BL H li ȘL 125 de copii au luat 
parte la turneu. Organizarea a 
fost exemplară. Iată primele trei 
clasate : 1. C.S^. PIATRA
NEAMȚ (antrenor — Radu Ena- 
che). 1- C.S^. Bacău. 3. Texti
la BuhușL Cel mal tehnic jucă
tor — C Proca de la C.S.Ș. Ba
cău I. C.SJd. SUCEAVA (antre
nor — Constantin Bă'tăteenu) 1. 
C.S.Ș. Bacău. 3. CAȘ. Piatra 
Neamț. Unul dintre oel mai do
tați jucători al întregului tur
neu — Șerban Vlădâu de la C. 
S M Suceava, premiant si la 
vă tă tură.

ALEXANDRIA C.J.E.F.S: 
Teorman a acordat sprijinul 
cesar desfășurării tn bune eon- 
dltiunl a turneului cuprlnztad 3*

de meciuri. La grupa mare a 
«Utlgat UNIREA ALEXANDRIA 
(antrenor — Alexandru Olaru), 
tar la grupa mică Învingătoare 
a fost ELECTRO AP AR AT A J
BUCUREȘTI (antrenor — Viorea 
Tărmure).

PITEȘTI. Jocurile desfășurate 
In Sala aporturilor s-au bucu
rat de . o asistentă record. La 
grupa copiilor născutl după 1 
august 1971 pe primul loc, neîn
vinsă. s-a clasat F.C. ARGEȘ 
(antrer.or — Mihai Ianovschl). 

Tot neînvinsă a ciștigat si echi
pa micuților jucători craloveni 
cealaltă erună. învingătoare, deci, 
cu 13 puncte. UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (antrenor — Dandu 
Ustabacieff).

PLOIEȘTL A fost una dintre 
cele mai echilibrate zone. Clasa
mente finale : 1. DINAMO
BUCUREȘTI (antrenor — Llcă 
NunweiDer). 3. Progresul —Vul
can. 3. Petrolul Ploiești, 4. Ra
pid București 5. Sportul stu
dențesc. 6. Steaua. Golgeter — 
V. David (Petrolul), cu 8 goluri. 
L METALUL BUCUREȘTI (an
trenor — Mihal Anton), 3. Pro
gresul — Vulcan. 3. Steaua 4.

Terente 
fi cel 

15 go-

•d-

Mihai Anton), 3.
_____ Vulcan. 3. Steaua 
Petrolul Ploiești. 5. Dinamo. 
Sportul studențesc. B.
(Steaua) s-a dovedit a 
mat eficace jucător, cu 
Juri.

DEVA. Partidpfnd dte 
chlpe la flecare categorie 
versta, turneul s-a desfășurat

opt e- 
de 

     pe 
cile două grupe la flecare cate
gorie. Clasamentele finale se 
prezintă astfel : 1. MUREȘUL
DEVA (antrenor — Vaslle Ruso). 
X Șoimii Sibiu. 3. Corvlhul. 4.

C.S^. Șoimi), 5. C.S.Ș. Hunedoa
ra. 5. Jiul Petroșani, 7. Chimica 
Tîrnăvenl. 8. C.S.S. Sibiu. Cel 
mai eficace jucător — N. Bog
dan Ratios, de la Mureșul Deva. 
1. MUREȘUL DEVA (antrenor — 
Dumitru Cojocaru). 2. Șoimii Si
biu, 3. Corvinul. 4. C.S.Ș. Sibiu, 
5. Chimica 
Hunedoara.
Jiul.

ORADEA, 
extrem de 
fiind bucuria copiilor ... _ . 
ca intr-o astfel de competiție : 
1. C.S.S. BIHORUL ORADEA 
(antrenor — Arpad Szucs), 2. 
Steaua C.F.H. Cluj-Napoca, 3. 
F.C. Baia Mare. 4. F.C. Bihor. 
5. Gloria Bistrița- Golgeterul 
grupei — Lucian Ulici, de la 
C.S.S. Bihorul, cu 10 goluri. 1. 
GLORIA bistrița (anirenor -« 
Gheorghe Somfă’ean). 2. F.C. 
Baia Mare. 3. F.C. Bihor. 4. 
C.S.S. Bihorul. Cel mal eficace 
jucător : Lucian Borza (F.C. 
Bihor).

ARAD. Multe meciuri pasionan
te. multi copii prezent! in tri
bunele sălii. Pe primele trei 
locuri s-au clasat : 1. c.s.M. 
REȘIȚA (antrenor---- Ferencz
Varga). 2. Gaz metan Medias, 3. 
U.T.A. Foarte eficace s-a dovedit 
a fi C. Brago (C.S.M. Reșița), cu 
15 goluri. 1. GAZ METAN ME
DIAS (antrenor — Ion Pista). 2. 
U.T.A.. 3. C.S.Ș. Banatul Timi
șoara. Golgeter — R. Necșovici, 
cu 3 goluri, de la U.T.A.

Turneele, finale, la care vor 
participa echipele subliniate cu 
Utere mari, se vor disputa la da
te ce vor fi stabilite ulterior.

3. ____ 4. 
Timăvenl. 
7. C.S.S.

6. C.S.S. 
Șoimii. 8.

Partidele 
disputate.

au fost 
evidentă 

de a lu

La jumătatea drumului In Divizia „C“

In scria a Vil a ELECTROPUTERE, LA UN PAS DE PROMOVARE
Electroputere Craiova, prima 

clasată în seria a Vil-a, poate 
privi cu mult optimism retu
rul, date fiind superioritatea 
el în tur, avantajul zdrobitor 
de 7 puncte față de locul se
cund. Deci, încă o serie unde, 
practic, problema echipei care 
va promova ta eșalonul secund 
nu mai este o necunoscută. 
Electroputere Craiova a preluat 
conducerea de Ia început (etapa 
a Ii-a) și n-a mal cedat-o timp 
de 14 săptămîni. A suferit o 
singură înfrîngere, la— Cra
iova, dar pe teren advers, în 
fața principalei ei rivale Con
strictorul T.C.I. (2—3, ta etapa 
a VT-a). Cele două remize,

ll—0, Le-a avut, firește, bl de
plasare, la Dierna Orșova șl 
Jiul Rovinari, în etapele a 13-a 
și a 14-a. A avut fi rfteva 
jocuri cu scor fluviu, de trei 
ori 5-—0 și o dată 7—0 (etapa 
a XV-a, cu Forestierul Bă- 
beni). Electroputere a susținut 
în tur opt jocuri „afară", ta 
care a ciștigat nu mal puțin 
de 12 puncte 1 Antrenorul for
mației este Marian Bondrea. 
Cei mai buni jucători tn 
toamnă au fost l N. Petrișor 
— golgeter (8 goluri), T. Matei, 
Ov. Drîneeann, I. Sanda șl D. 
Crețu. Președintele secției este 
tag. Dumitru Amzu.

O mențiune și pentru e e-

chipă sătească, modestă, Meca
nizatorul Șimian (jud. Mehe
dinți), care se situează pe un 
loc fruntaș (4), imediat după 
trei foste divizionare „B". (T.R.)

1. Electrop. Cv.
3. Constr. Cv.
3. Pand. Tg. J.
4. Mec. Simian
5. Diema Orșova 
#. Prog. BâU.
- CFR C-va. 

Arm. Streh. 
Fooeet. Băb. 
Metaiurg. S. 
Vlit. Drăg. 
Jiul Hov.

__. Dim. Calafat 
14. ASA Cuaiova 
IB. Met. Rin. V. 
16. Petrolul Tio.

7.>.
9.

10. 
U.
13.
19.

15 12 2 1 43- 7 26
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15

753 22-13 19 
807 26-15 16
7 2 6 19-24 16 
636 20-16 15
6 3 6 21-20 15 
555 16-15 15 
636 15-17 lfi
6 3 6 17-30 15

7 0 8 23-17 ' * 
6 2 7 lfl-20
5 3 7 16-16 
5 3 7 21-26
4 4 7 16-20 
4 4 7 11-26 12
4 2 9 112-23 10

14 
14
13
13
12



DE LA C. N. E. F. S
Na-La Invitația Consiliului 

tional pentru Educație Fizică 
și Sport, in perioada 12—H 
ianuarie 1985 ne-a vizitat tara 
delegația Uniunii Sportive 
Muncitorești (T.U.L.) din Fin
landa, condusă 
președinte.

Delegația a 
tovarășul 
supleant 
Executiv, 
P.C.R.

de Matti Ahde,

fost primită de 
Radu, membruIon 

al Comitetului Politic 
secretar al C.C. al

Delegația a avut convorbiri 
cu o delegație a C.N.E.F5, 
condusă de Haralambie Alexa, 
președinte, cu care ocazie s-a 
semnat protocolul privind coo
perarea sportivă 
CJ1.E.FS. și T.U.L.

De a6err.er.ea. 
TUL. a mai avut 
cu Ștefan Korodi. secretar 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
si a vizitat cluburi si baze 
sportive din București. Brașov 
si Sinaia.

dintre

delegația 
convorbiri 

ăl

„MONDIALELE" PROBELOR NORDICE
Lumea schiului in

ternațional intră in 
febra marilor între
ceri. Mai intil, atenția 
iubitorilor sporturilor 
zăpezii se va îndrepta 
spre Seefeld (Austria) 
unde. între 17 și 27 
ianuarie, se vor defă- 
șura Campionatele 
mondiale la probele 
nordice (schi fond, 
sărituri și combinată 
nordică), după care 
vor urma Campiona
tele mondiale de schi 
zlpin. la Bormîo. si 
Universiada de iarnă, 
la Belluno. ambele 
găzduite in Alpil ita
lieni.

întrecerile de la 
Seefeld interesează, 
mai cu seamă in 
ța probelor de 
re. reuniunea fi.r.d----- ------- ------ o re- 

edi-are a aprigel-cr chspme e- 
limpice de anul trecu: ie '* 
Sarajevo. Ierarhiile supine >- 
colo, avind in finanțe, ea aae- 
daliați cu aur, pe repr^Tx^tj— 
schiului de fond scmAmv. 
sînt contestate de 
sovietici care și-au văzut. »- 
tund, speranțele I--------
doar cu două rr^-8-,' 
(N. Zimiatov și ștafeta 
lină), față de cele 6 (3 
deze. opera formidabC^ 
foisa Bănulainea. 2 sae 
una norvegiană). Aq’~; 
diștilor sovietici, dat la azot 
Început de sezen lia „Caoa 
mondială", este m «e-—. ®- 
gur că la Seefeld ei sin: Lxă- 
riți să refacă teretul periat 
la Sarajevo. "

Săriturile aa ca 
de interes ± elui __
musca" feas Weisaflac. 
R. D. G e M.u, y.k*e-

ACTUALITATEA
IN BASCHET

Rezultatele din competițiile 
de baschet intercluburi : băr
bați : „Cupa cupelor" (sferturi 
de finală, retur) : Kaunas — 
PAOK Salonik 102—96, (grupa 
„A"), Villeurbanne — Hapoel 
Tei Aviv 95—82, Juventus Ca- 
seria — C.F. Barcelona 
(grupa ,.B*) ; „Cupa 
(sferturi de finală. 
Steaua roșie Belgrad — 
eelona 100—34 Urupa
Olimpia Milano — Stade fran- 
cais 133—94 (grupa ,,B“). Gând— 
Varese 62—105 (grupa ,.C“) ; 
femei : „Cupa Ronchetti" (sfer
turi de finală, retur) : BSE
B-jd a pesta — Avellino (IialiaJ 
S3—73.

73—92 
Koraci* 
retur) : 

Bar- 
„A"),

(•'IPETIJH DE CICLISM
• în cursa q~’ vU3 de 6 zile de 

la Saitxgart victoria a revenit 
perechii Kzisten — Rinklin 
iRJ’.GJ cu 296 p. urmată la 
un tir de perechea Thurau — 
Frizz (R.F.G.) cu 235 p.

_• Cea _ie a 9-a etapă a 
„Turului Tachira", care se dis
pută in Venezuela, a fost ciști- 
gată de J-»e Riuz (Venezuela). 
S a parcurs 123 km in 2h 
53:11 șt l-a întrecut Ia sprint 
pe compatriotul său Jose VI- 
Eamtzar în clasamentul gene
ral conduce Jose Lindarte (Ve
nezuela) cu 27 h 04i07.

Comentariu! sâptâminii

ȘTIINȚA Șl MARILE PERFORMANȚE
oameni de 

cele mai dife- 
de activitate,

Numeroși 
știință, din 
rite domenii 
slujesc astăzi, în mod direct 
sau indirect,1 obținerea ma
rilor performanțe 
tului.

Ciclistul italian
Moser mărturisea
in urmă că-și datorește cele 
două super-recorduri mon- 

• diale pe care le-a înregis
trat in cursa de o oră, pe 
velodromul de altitudine de 
la Ciudad de Mexico, apor
tului nemijlocit nu numai al 
echipei de oameni de mare 
profesionaJitate științifică, ce 
l-au Însoțit pe platourile 
aztece, ci și multor altora, 
rămași necunoscuți pentru 
mareie public, care au aju
tat Ce la construirea bici
cletei cu roți lenticulare și a 
ghidonului model „corn de 
taur", Ce la confecțioarea 
echipamentului de concurs și 
la programarea pe calculator 
a timpilor intermediari.

în R.P. Chineză, oamenii 
de știință care slujesc spor
tul au construit un aparat 
cu ajutorul căruia măsoară 
viteza mingii de tenis de 
masă, precum și rotațiile pe 
care aceasta le face in tim
pul zborului său. Astfel, s-a 
putut stabili că mingea lovi
tă de cunoscutul jucător 
Wang Hu.yuac (locul 5 in 
clasamentul mondial in ’84) 
a Înregistrat 171 de rotații 
pe secundă, ceea ce .
mal mult chiar decit— elicea 
unui avion. Aparatul ___
folocz la pregătirea jucăto
rilor de tenis de masă, pen
tru perfecție narea loviturilor 
cu efect—

Tot din R.P. Chineză ne-a 
parvenit vestea ci specia- 
hștil atletismului au făcut

ale spor-

Franeesco 
cu un an

înregistrarea momentului 
„bătăii" 4a diferiți săritori. 
Astfel, s-a putut stabili că 
Zhu Jianhua, recordmanul 
mondial al săriturii în înăl
țime, utilizează, în momentul 
bătăii, o forță de... 800 de 
kilograme ! Lesne de pre
supus că această forță con
diționează 
rii. Ori, în 
gimea ei, 
cem, Zhu 
taie" mai
(plus o viteză superioară, o 
tehnică încă mai bună etc.) 
el va fi în măsură să trea
că chiar cu cîțiva centime
tri peste ștacheta înălțată la 
2,40 m ! Chestiunea nu este 
Insă dintre cele mai sim
ple, dar pentru rezolvarea el 
nu se mai umblă pe bîjbîite, 
ci pe cărările pe care știin
țele de tot felul le pun 
astăzi la ' dispoziția sportu
lui. Aceasta nu înseamnă, în 
nici un moment, că 
tînăr sportiv, chiar 
nic ajutat de știință, 
ajunge fruntaș în 
său, camp;on sau recordman 
al lumii. înainte de toate el 
trebuie să fie dotat pentru 
așa ceva, trebuie să fie 
foarte bine pregătit Pe toa
te planurile și serios ajutat 
de specialiști cunoscuți sau 
anonimi ai sportului. Acum 
doar excepțiile mai pot de
veni campioni și record
mani. dar și acestea cu o 
condiție : munca fără ră
gaz ! Toți marii campioni, 
fără excepție, sînt talente 
autentice și truditori neobo- 
siți. Marea performantă 
nu se poate obține decit 
de cei eu adevărat mai 
vrednici !—

înălțimea sări tu- 
alte cazuri, Lun- 
și dacă, să zi- 
va avea o „bă- 
mare de 800 kg

orice 
temei- 
poate 

sportul

este

Romeo VILARA

este

CSUJU 1:

De re-

TITLUL SE VA DECIDEFranța

PE TRASEUL BORDEAUX - NANTES

notă A TEMISULU

u a 
Hodei-

Campionatele naționale între două sezoane

de șah
Gxrri

MEOUL KJUtPOV - KASPAROV
Cea ie-t c-a part!dâ a 

moe»dial
A*atea Karpvw și 

■Lasparw a-a toe^etat 
2f de =-tări-

cadru ---------------

Pe ar vria scupen 
Birmingham s-a dss» 
dernulL una din fra 
competiții ale t 
mondial, m turn m aoocCA 
■clasic*, tu toate ri n tare 
parte din tirtu tul .Ifî-erix 
Premiu": „Cant matul *oo- 
dial* al joeămrCtr sub T. 
de ani. Era vorbac ieri ie 
o dispută in tare au evo
luat speranțele ws^zhn 
mondial.

Unul din ^2-jmele* rare 
circulau eu msestectă tn 
PCanost:"urile inaintea tur
neului de la B.riri:ngri»m 
era cel al suedezului Mus 
Wilander. urmat m clasa
mentul favoritiloc de com
patriotul său Stefan Ed
berg. Numai că așa m 
se petrec adesea lutrurile 
in sport, calcule!» de acasă 
nu s-au potrivit eu tete 
din... sală. Pentru că Mats 
Wiiander a fost ehminat 
chiar in primul tur de »- 
mericanul Simmy Giamaiva. 
care, la rindul lui. a fost 
scos din cursă de un tfnăr 
vest-german. Boris Becker. 
Ajuns m finală. Boris See
ker a furnizat i 
priză, dispunind 
turi. 
4—6.

Pentru serviciile sale txi- 
ternice și „tăioase", din care 
realizează mulți „ași*, presa 
britanică 1-a supranumit pe 
Becker „Mister ace". Dar

marea sur- 
to i ie

de Stefan Edberg : 
3—3. 6—1. 4—« 3—3.

L 
k F-C. N xx - ct

22
X-

M S
L5 3

2 »-17 »
3 37-11 33L Asxerre 21 11 î 4 22-19 *7

«. 2- 11 3 7 2^24 2S
ft FX. Metx C 11 3 7 2T-X 15
ft R-C. Lem 21 * 4 4 »-21 24T. Brest 21 2 9 s »-i: n
ft P>ns-S-G- a • 4 1 15-T7 n
ft SEC Basâa 21 9 4 1 25-22 22

!•- 21 4 4 > 25-25 X
ÎL AS Moaaeo 21 7 4 1 31-22 23
n. Lava; 21 4 7 1 24-23 11
13 LOM 21 5 7 > 23-24 1?
14. 21 4 5 :• 2»-3S n
lft Maaey 21 7 3 11 24-31 17
lft Marseille 21 7 3 11 M-» 17
n. STasteorg a 5 C !• 27*31 11
X Toar* 21 5 4 ZI S-M lf
ift Rooen 21 4 7 11 15-21 11
M RC Pirts 3 2 14 15-31 U

cuată de ceta două mari rivale 
— Bordeaux și Nantes — detașate 
’•a 4 puncte de a treia 
t^zputindu-și, ta continuare, mull 
rivnttul titlu Deocamdoid. ecm- 
Păocaa ^en-titre", Bordeaux, s-a 

ta fotoliul de lideră, pro- 
MW da aarprtazdtoml 4—i 
Ln?e~zst>at -accxd* de Nantes, tn 

ca E-est, din etapa a 
Zl-a, XarieW ecfttpet bordeleze 
este fo-nat din inepuizabilul Ti- 
psna. dta „maestrul fentei". Gi- 
rease p din productivul Lacombe 
(po’geterul echipei, cu 11 puncte 
marcate), alături de care se mai 
evidențiază D. Muller, Battiston, 
Dropsy, G\rard șa.

Dar la cununa cu lauri aspiră 
h T.C. Nantes, formația care l-a 
consacrat ca jucător pe actualul 
antrenor al echipei „cocoșului 
galic". Henri Michel. Și este nor
mal sd fie așa din moment ce in 
„11"-le nanttz evaluează jucători 
oa Halilhodzic (golgeterul echipei 
fi al campionatului cu 18 goluri 
marcate), Bertand-Demanes, Bi- 
bard, Bossis, Ayachă, Amisse și 
TourA. Poziția a 3-a este ocupată 
de jucătorii de la Auxerre, ai că
ror „purtători de cuvint" tint „in
ternaționalii" Bats, Ferreri... Ja
nas ri Szamnach. Surprinzătoare 
este evoluția mediocră a lui Paris 
S. G„ o ech{pă a fostelor vedete 
(BarateUL, Janvion, Bathenay, 
Rocheteau) precum si a actualilor 
.internaționali" Fernandez. Couriol 
9f

In acțiune, Anziani (Monaco), un 
proaspăt ,, internațional- și o mare 

speranță a fotbalului francez

în zona „nisipurilor mișcătoare", 
R. C. Paris a cam pierdut con
tactul cu plutonul, cele mai ame
nințate de spectrul retrogradării 
fiind, de asemenea, Rouen, Tours, 
Strasbourg și cele 4 echipe cu 17 
puncte.

Pau! ZAHARIA

• Aseară, la Torino, tn 
finala „Supercupei europe
ne", formația italiană Ju
ventus a dispus, cu scorul 
de 2—4 (1—0) de F. C.
Liverpool. A înscris : 
Boniek (min. 39 și 79).

ȘTIRI • CAMPIONATE • ȘTIRI • CAMPIONATE
SPANIA let. tn 

Real Sodedad 2—î 
arid - Bens Sevilla 1—4 
lencia — Os as una 4—4
— Espano! 0—4. CF
— Elcbe 4—0. GUon -
4— 2 ------
1—L
5— 0 
♦—1.
Barcelona 23 o 
3. Atletico Madrid 23 o. 
ci a. _____ 2_.
Athletic Bilbao 
p Pe ultimele : 
14 Elche 13 o.

PORTUGALIA
— Braga l—l 
Porto 0—3. Benfica

Murcia — 
At’.ev.co Ma- 

Va- 
Herculee 

Barcelona 
___ Z-ara2O7a 

Valladolid — Real Madrid 
F.C. Sevilla — Santander 
Athletic Bilbao — MaLaea 
Pe primele locuri : C. F

Real Madrid 25 
Vaien- 

Se villa, 
rite »

Murcia 14 o.

Setubal — Belenenses 2—2 Gui
maraes — Sportina Lisabona 0—1. 
Ooimbr* — Penafiel 5—0 Faren- 
se — Varzlm 1—1. Șaleuelros —

Drimele 
i 27 o Snor- 
D. Benfica 25
Pe ultimele :

18. Saleueiros

Real Sociedad. F.C. 
cu 

17.

Porumanense 1—0. Pe 
locuri : F C. Porto 
tini; Lisabona 27 i 
D. Boavista a p.
15. Penafle! 9 o. 
» o.

GRECIA (eL 14). 
nionios 1—0 Pierikos 
naikos 1—41. AEK -

ret. 
Rio

IO. Boa'"«’<i 
Ave — F.C.
- Vizeta 5— t.

PAOK — Pa- 
— Panathi-

- Kalamaria 
I—0 O’.ympiakos — Larissa 1—0 
Aris — Heraklis 0—0 Ethnikos — 
Aegaleo 1—4, Panahaiki — Apoi’on 
0—1. Pe primele locuri : PAOK 
24 d. Panathinaikos 21 o AEK 

^0 D.
D.

• Echipa Bordeaux si-a În
cheiat turneul în Extremul Orient, 
fiind învinsă cu 3—0. la Kobe, 
de reorezentativa Japoniei, după 
ce terminase la egalitate (1—1) 
cu selecționata Hong Kong-ului. 
tn primul meci. Bordeaux a 
dispus de selecționata Japoniei 
cu 2—1.

ft Primele rezultate ale tur
neului de sală pentru luniori de 
'a Leningrad : Belgia — U.R S.S. 
iB) 1—1 R.F.G. — Poloni? 5—1, 
UR.3.S. (A) — Franța 2—1 ft
Sel. Guatemala — F.C. 
0—0 ft Meciul Juventus — 
din etapa a 15-a. întrerupt 
nică din cauza ninsorii, va 
tucat la 23 ianuarie.

Koln 
Lazio 

dumi
ri re-
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