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„Daciada" de performanță — ediția 1985 MCUM „Cupa României44 la handbal

DISPUTE ECHILIBRATE PENTRU DESEMNAREA DE ASTĂZI PÎNĂ DUMINICĂ,
JOCURILE ETAPEI PRINCIPALE

MIERCUCEA CIUC, 17 (prin 
telefon^. Ultima probă, cea de 
5 000 m băieți, din cadrul reu
niunii de miercuri a finalelor 
pe țară ale „Daciadei" de per
formanță la patinaj viteză, a

favorit

CERASELA HORDOBEȚIU 

prilejuit o dispută aprigă pen
tru cucerirea titlului de cam
pion al marii competiții națio- 
nale, fiind marcată de cîteva 
plăcute surprize, furnizate de 
alergătorii ploieșteni Ion Opin- 
cariu și Nicolae Sandu, ultimul 
aflat la vîrsta junioratului. 
Cunoscutul patinator Ion O- 
pincariu a dorit și a reușit ca, 
in ziua cînd a împlinit 26 de 
ani, să urce pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere, intrecîndu-1 pe prind-

palul
Erdely, sosit „ ____  ___
tânărul Nicolae Sandu a depă
șit, spre satisfacția antrenoru
lui său, prof. Adrian Ciobanu, 
adversari cu vechi state de ac
tivitate.

întrecerile reuniunii final», 
desfășurate joi, ___"___ ;
tot la o temperatură scăzută 
(—15 grade), pe o gheață po
roasă, cu un coeficient redus 
de alunecare, cu clasica aler
gare de 1 000 m fete. Concu- 
rînd în pereche directă, juni
oarele Cerasela Hordobețiu și 
Liliana Coman, angajate in 
lupta pentru titlul de campi- 

’ absolută la senioare, au 
In același timp : 1:36,7. 

cîștigind cu
în rest, ________

în schimb, favoritul 
probei de 1 500 m băieți, Ion 
Opincariu, din cauza a două 
plecări ratate (una din vina 
lui, cealaltă din cauza defec
țiunii pistolului de start), ni 
s-a părut că s-a resimțit de 
pe urma efortului depus ta 
prima zi de concurs, cedind 
în fața principalului său ad
versar, tânărul - —
Emeric Mikloș, 
dent progres, 
constant bună 
Dezideriu Jenei 
koș. Ultimul dintre ei, 
nu ar fi căzut 
cursa de 5 000 m, ar fi can
didat la un 
laureaților la 
ciadei* 1985.

REZULTATE
L Ion Opincariu (Petrolul Plo-

al cursei, Andrei 
pe locul 3. iar

au continuat

iești) 7:50,0, 2. Nicolae Sandu (Pe
trolul Ploiești) 7:S1.S, 3. Andrei 
Erdely (IMASA Sf. Gheorghe) 
7:52,», ' ----- ------------ ---------
curea
Jenei 
7:55,»;
2:07,», 
Attila 
reș) 
2:08,3,

(IMASA Sf.
4. Emeric Mikloș (SC Mier- 
Cluc) 7:54.9. 5. Deziderlu 
(IMASA Sf. Gheorghe)

1 50» m — 1. Emeric Mikloș 
2. Ion Opta-ariu 2:03,1, 1. 
Bakoș (Mureșul Tg. Mu- 

2:08.2, 4. Deziderlu Jenei
5. Adalbert Lakatoș 

(IMASA Sf. Gheorghe) 2:11.2, 6. 
Nicolae Sandu 2:13.2. Fete, 1000 m 
1. Cerasela Hordobetiu (C.S.Ș.

oană 
sosit 
prima 
de patină, 
scontate.

un... virf 
rezultate

de 20 de ani 
aflat în evi- 

O comportare 
au mai avut 
și Attila Ba- 

dacă 
miercuri, in

loc pe podiumul 
poliatlonul „Da-

: băieți, sooo m —

Reportaj de vacanță

LA „CĂPRIOARA“, PRINTRE
NĂMEȚII DE ZĂPADĂ

EMERIC MIKLOS
Voința Sibiu) 1:36,7. 2. Liliana
Coman (Petrolul Ploiești) 1:36,7. 
3. Mihaela Timiș (Viitorul Cluj- 
Napoca) 1:33.9 ; 3000 m — 1. Mi
haela Timiș 5:17.3, 2. Cerasela

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag 2—3)

• Intră in competiție ți divizionarele „A* • întrecerea feminină 
se va desfășura la Craiova, Pitești, Focșani ți Odorheiu Secuiesc, 

iar cea masculină la Rm. Vîlcea, Brașov, Buzău și Deva
„Cupa României" 

la handbal progra
mează, începînd de 
astăzi și pînă du
minică, etapa a 
Ii-a, principală, în 
care intră in com
petiție și echipele 
divizionare 
întrecerea 
nină, aflată la cea 
de a VUI-a edi
ție, se va desfă
șura la Craiova — 
seria A, Pitești — 
seria B, Focșani
— seria C și O- 
dorheiu Secuiesc
— seria D. în a- 
fara celor 12 e- 
chipe divizionare 
„A*, și-au cucerit 
dreptul de parti
cipare 
fază a prestigioa
sei competiții hand
balistice și divizionarele „B“ In
dustria Ușoară Oradea, C.S.M. 
Sf. Gheorghe. C.S.M. Sibiu și 
Relonul Sâvinești, ciștigătoarele 
seriilor din care au 
în etapa anterioară, 
de la Craiova, se 
Rulmentul Brașov, 
diției precedente 
României", Rapid 
Textila Dorobanțul 
Industria Ușoară Oradea. La 
Pitești, în seria B. își vor

»A“. 
femi-

in această

Maria Verigeanu (Chimistul Rm. Vîlcea), lide
rul autoritar in „Trofeul Sportul" pentru efica
citate. căpitanul deținătoarei „Cupei României', 

In plin efort de aruncare la poartă
Foto : C-tin PARASCHTVESCU (Hm. Vîlcea)

făcut parte 
în seria A. 
vor întrece 
finalista e- 
a „Cupei 
București, 

Ploiești și

disputa întâietatea handbalis
tele de la A.E.M. Timișoara, 
Hidrotehnica Constanta. Mure
șul Tg. Mureș și C.S.M. Sf. 
Gheorghe. în Sala sporturilor 
din Focșani. In cadrul seriei 
C, vor evolua Știința Bacău, 
campioana en titre, ocupanta 
locului trei în ediția de anul 
trecut a „Cupe:". Confecția

Mihail VESA

(Continuare tn nag 2-3)

Călătorul care va urma 
firul de argint al Ialomifei 
către izvoare va întîîni, la 
eîfiva kilometri de Moroieni, 
pe o variantă a șoselei ce 
urcă spre cariera de piatră 
de la Lespezi, o ministafiu- 
ne pitită între două culmi 
falnice, Piscul cu brazi și 
Runculeful. Se cheamă Că
prioara. Numele ii provine 
— cum ne di a înțelege 
Zamfir Avram, harnicul gos
podar al locului — de 
gingașele patrupede 

simțită prezența 
zonă de o frumusețe 
vara ca și iarna. Nu 
le intilnești opărind 

pe cărările care 
împrejurimile,

la 
care 

înîși fac 
această 
aparte, 
rareori 
discret 
brăzdează împrejurimile, 
spre bucuria copiilor aflafi 
aici, în tabără, in perioade
le vacantelor școlare.

Vacanfa albă a acestui an 
de învățămînt a grupat la

Căprioara, in prima jumăta
te a lunii ianuarie, aproape 
200 de copii și elevi din 
Capitală ți din tară Au 
făcut popas aici, in această 
tabări-model a Ministe
rului Educației și Invăță- 
mîntului (organizată cu 
concursul Inspectoratului 
școlar al județului gazdă — 
Dîmbovița), pentru a se 
destinde, a se recrea. prin 
odihni activă Au avut, in 
acest sens, condiții excelen
te, pîrtit bune (stratul 
nea a atins în medie 
metru și jumătate !), prafe- 
sori-antrenori in măsură să 
le asigure un program cit 
mai atractiv și mai variat, 
de la ușoare alergări la con- 
cursuri-test de sprint și

îîberiu STAMA

de 
un

(Continuare in pag. 2-3)

Oameni ai muncii, vehifi 
in aceste zile de iarnă 
să-ți petreacă concediul 
de odihnă in Poiana 
Brașov, se îndreaptă cu 
voioșie spre pirtiile de 
schi
Foto : Costin CHIRIAC

GIMNASTICA ORĂDEANĂ, ÎN PLINĂ ASCENSIUNE
0 echipă de tehnicieni competenți și entuziaști pusă pe fapte mari

In două competiții desfășu
rate in toamna anului trecut 
— campionatele naționale de 
juniori și „Cupa României" — 
tinerele și tinerii gimnaști o- 
rădeni s-au situat printre frun
tașii întrecerilor, evidențiind o 
situație despre care se vorbea 
de multă vreme, și anume a- 
ceea că gimnastica orădeană se 
află acum in plină ofensivă. 
Situarea pe locuri fruntașe a 
unor sportive orădence și în- 
tr-un concurs de „ritmică",

disputat in Capitală, venea să 
sublinieze o dată în plus cursul 
nou pe care pășește azi gim
nastica în orașul de pe Criș. 
Ceea ce se cere menționat de 
la bun început — și este re
marcat de toți cei care cunosc 
ambianța în care muncesc gim
nastele și gimnaștii orădeni — 
este faptul că o echipă de ti
neri tehnicieni lucrează aici cu 
entuziasm, cu pasiune, cu com
petență, cu deplină încredere 
in posibilitățile lor. Și ei se

sprijinul organelor 
al factorilor cu a- 
publicului local, 
rezultatelor remar-

TINERII DIN CĂIUJI-STATORNICI PRACTICANȚI Al SPORTULUI
Comună de munte cu nume 

frumos, Căiuții Bacăului are 
un consiliu de educație fizică 
și sport, organism obștesc care, 
recent, cu prilejul conferinței 
pentru dare de seamă și ale
geri, și-a analizat activitatea 
și și-a propus noi realizări 
într-un domeniu social atît de 
important cum este sportul. Au 
venit — In sala de ședințe a 
consiliului popular — repre
zentanți ai tuturor asociațiilor 
sportive : din satele Blidari, 
Heltiu, Pralea, de la Popeni, 
precum și localnicii, cei con- 
stitulți în asociația sătească a 
tineretului, „Avîntul Recolla* 
Căiuți,

Cei aproape 70 de partici
pant! au urmărit cu interes 
darea de seamă (prezentată de 
președintele consiliului comu
nal Căiuți de educație fizică 
șâ sport, Gheorghe Chelarn, in

ber : întreceri în campionatul 
comunal de fotbal, ca și in 
cel municipal (găzduit la O- 
nești) și județean, prezențe 
active la manifestările „Dacia
dei" la handbal, atletism, oină.

' lAdutârile și conferințele de dare ie seamă și alegeri 
soi semnul unei noicaliiâți în activitatea viitoare!

același timp secretar adjunct 
cu probleme de propagandă al 
comitetului comunal de partid), 
reamintindu-și astfel de mani
festările sportive la care și ei 
au luat parte in timpul lor 11-

popice. în discuțiile pe mar
ginea dării de seamă. Gheor
ghe Ailenei, șeful sectorului de 
exploatare a lemnului din Că
iuți, s-a referit — vorb'nd, 
desigur, și despre alte pro-

bleme — la duminicile cultu
ral-sportive : „Cine vrea să 
vadă cum tinerii dia Căiuți 
iubesc și practică sportul, a- 
tunci il invităm. Ia fiecare sfir- 
șit de săptămină, la intilnirile 
noastre de la Poiana eu sal- 
cimi și de la pădurea Praiea". 
Și pentru că la Căiuți sint șî 
mulți elevi, l-am ascultat cu 
interes pe școlarul Marius Ro
taru : „Sintem în plină vacanță 
și ne bucurăm de ea. Con
cursurile de sanie, cele de schi 
fond, incluse în etapa de iarnă

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag 2—3)

bucură de 
de resort, 
tribuții, al

La baza 
cabile care se obțin astăzi ta
competiții oficiale de gimnas
tică sportivă feminină se află 
startul bun pe care l-a luat 
în 1980 o grupă de 12 fetițe, 
care au pornit la drum sub 
îndrumarea antrenorilor Octa
vian Poruțiu și Viorica Leho- 
veanu (aceasta a trecut după 
un an la grupa de artistică), 
iar apoi, din 1982, și Erica 
Șeterov. proaspătă absolventă 
a Institutului pedagogic de e- 
ducație fizică din Oradea. S-a 
lucrat mai intîi în cadrul Clu
bului sportiv școlar nr. 1. iar 
din 1981 ca secție de gimnas
tică cu dublă legitimare, ded 
și a asociației sportive Spar- 
tac. De mai bine de un an. la 
Oradea își desfășoară activi
tatea profesională și binecu
noscutul tehnician Mihai Agoș- 
ton, cel de care se leagă lan
sarea în gimnastica noastră 
feminină a unor nume ca La- 
vinia Agache. Cristina Grîgoraș 
(el lucrînd atunci împreună cu 
antrenoarea Maria Florescu- 
Cosma), S-a alcătuit astfel un 
colectiv — din care mai fac 
parte Nicoleta Agoșton, Parte-

Constontin MACOVEî

(Continuare tn oao I—3)
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în cele două finale

LUPTA STRINSA PENTRU PR

PROFIL
PREZENTAM astăzi 

dintr- ti ier ii alergători fon- 
remarcafi și :n acest început

S O nouă generație de hocheiști la porțile consacrării • Tineri antrenori care formează tineri patinatori @ Spe
ranțele unei... speranțe în schiul nostru de fond ® 14 ani în „umbra" patinajului artistic... • Va fi 1985 anul afir

mării schiorilor alpini hunedoreni ?

HOCHEI -------------------------------------------
• SA REZERVAM CITEVA RINDURI tinerilor 

bocbeiștl evidențiațl cu prilejul turneului de 
hochei al Diviziei „A-, desfășurat la Miercurea 
Clue. începem cu linia a III-a a echipei Steaua, 
formată din tinerii Gliga — K. Antal — Sofron, 
care prezintă toate garanțiile unei creșteri valo
rice. Cei trei au demonstrat un patinaj în vi
teză. tehnică individuală bună, au făcut presing 
In zona de atac, după cum s-au evidențiat șl 
f>rln omogenitate (deși acționează doar de cîteya 
uni în cadrul aceleiași linii). Iată, deci, sufi

ciente calități care să-l recomande șl in conti
nuare.

Zilele trecute ei au jucat tn Capitală, în grupa 
B H-a a campionatului cat. „A“, de astă dată, 
In formația Lotului reprezentativ de 20 ani : au 
lăsat aceeași frumoasă impresie.

Dar nu numai el s-au remarcat cu prilejul 
amintitului turneu, de la Miercurea Cluc. Antre
norul Ganga, de la Lotul de 20 ani, Își pune spe
ranțe șl ta fundașii Bacso șl Ionescu de la Di
namo, In atacanții Bed8 și L. Csata de la ace
lași club. Să le acordăm șl .lor creditul. Cali
tăți promițătoare (dar tncă incomplet puse In 
evidență) a demonstrat și linia Burada — Dumi
tru — Munceanu de la Dunărea Galați, secție 
unde se pare că — ta sflrșit —, prin măsuri ra
dicale. disciplina a fost neinstaurată. Șl este 
bine așa, de vreme ce s-a renunțat la jucători 
care nu făceau cinste echipei șl s-a acordat tn- ' 
crederea tinerilor. Din rîndul acestora să-1 a- 
mlntim și pe fundașii Moldovan. Fulga șl Cio- 
banu. O generație de tineri hocheiști talentați 
se face remarcată : de-acum înainte au cuvintui 
antrenorii echipelo- naționale. (M. T).
PATINAJ VITEZĂ------------------------------- --
• PARTICIP ANȚII la „Cupa României" au 

pus stăpînire, de dimineața pînă seara, pe pista 
naturală din Miercurea Cluc. Cînd seniorii si 
juniorii care-și disputaseră întîietatea In tot

cursul zilei se aflau la hotel, iar umbrele înse
rării învăluiseră localitatea, de pe pista de con
curs răzbăteau voci puternice : „Aplecați-vă mai 
mult în turnantâ", „Mențineți ritmul", „Atenție, 
urmează o tură de sprint". Firește, am vrut să 
$tim cine sînt cel de pe „inelul de*gheață-. 
Erau tinerii antrenori Ion Armenciu (C.S.Ș. 
Sibiu) și Carol Gomboș (Electromureș Tirgu 
Mureș) cu elevii lcr Mihaela stanciu, Nicolae 
Dicu, Irene Engeleiter, Levente Mathe, Robert 
Șimon, Melinda Pogoi și alțl mici viteziști re
marcați in primul concurs republican al copiilor 
desfășurat la Suceava. CTr* M
PATINAJ ARTISTIC ---------------------------- —
• PUȚINI ȘTIU că măiestria In patinajul ar- 

tistio îșl datorează un procent de reușită și... 
ghetelor cu care sînt Lncălțați performerii. 
Neapărat de comandă, mulată perfect, de o anu
me rigiditate, cu o căptușeaiă specială, gheata 
pe care se montează patina poate atrage. In 
cazul unei sărituri nereușite, privirile pline de 
reproș ale sportivului, cu mult mal Îndreptățite 
decit ale să zicem— fotbalistului. In cazul unei 
ratări incredibile. Și ca să nu se întlmpîe ața, 
un om. un îndrăgostit al acestui sport, veghează. 
Este vorba de Ion VlăsceaDU, lucrător tn cadrul 
unui atelier a! I.E.A.B S. care, de 14 anL confec
ționează este două perechi de ghete (una pentru 
impuse, alta pentru libere) patinatorilor artis
tici din țara noastră. Ultimii beneficiar! : mem
brii Centrului olimpic recent înființat. Pentru 
public, un anonim. Sportivii. In schimb, de pe 
podiumurile lor de premiere, adresează un zlm- 
bet recunoscător șl ta! nea Ion VHsceanu. (I. C.)

Din bucuriile 
reoaajei...

Foto : V ictor 
SECAREANU 
— Săceie

O ÎNTREBARE PE ADRESA
C. J. E. F. S. Hunedoara

Intrucît schiorii alpini hunedoreni nu obțin rezultate in 
competițiile de vîrf ale calendarului intern, pe măsura con
dițiilor geografice și a posibilităților județului, cum gindețte 
C.J.E.F.S. remedierea acestei situații, in așa fel incit, in 
acest sezon, reprezentanții săi să se impună în finalele 
„Daeiadei" de performanță și să intre in componența lotu
rilor naționale ?

Răspunde Nicolae HAȚEGAN, președintele C.J.E.F.S. 
„încă din trimestrul III al competițiile de nivel repu-

anului trecut, am procedat blican".
la amenajarea pîrtiilor din P.S. Punerea la pnn-t a 
Paring (Slima și ,,B“) prin bazei materiale necesare
dotarea lor cu instalații de practicării sehiuhti alpin
Stropit cu apă. lărgirea și este un deziderat mai veehi
nivelarea pe toată lungimea al performerilnr ăia Valea
lor. Ele sînt servite de un Jiului și eaaseomăa eveni
teieschi, două schi-lifturi $i mental ea pe • fraaaeasă
două baby schi-lift-uri. Și realizare. Apreciem și ini-
in masivul Strajâ-Lupeni țiativa de a se eeestitui le-
funcționeazâ. lingă cele do- tul de 25 de schiori de per»-
nă pîrtii de concurs, două peetiră iatrați ia pregătire
ieleschiuri. Am luat, de a- intensivă. Totnși. ieterieea-
aemenea, măsuri pentru torul nu ne-a semnalat im-
tmbunătățirea procesului bunătățiri — necesare, ere-
instructiv-educativ in secții. dem — in activitatea celor
la C.S.Ș. și Știința Petroșani, 3 secții profihăr pe acfeM
la Minerul Lupeni (secții juvenil (care niei pisă mm
profilate pe creșterea și nu au avut o praderție de
formarea schiorilor), la Pa- performeri la nivelul peoș-
rlngul 
ambele 
A fost 
25 de 
manță, 
condiții speciale de pregăti
re. printre aceștia figurind 
Simona Costinaș, Alin Ghe- 
deon, Mihaela Chiciu și 
Nicoleta Zapan, de la care 
eșteptăm și impunerea In

ți Hidromecanica, 
la nivel de seniori, 
alcătuit un lot de 
sportivi de perfor- 
care se bucură de

TINERII DIN CAIUȚI
(Urmare din pag. T)

B „Daeiadei", an devenit acum 
cele mai atrăgătoare întreceri".

Ioan Obrinteschi, inginer-șef 
al C.A.P., Constantin Dănilă, 
secretarul consiliului popular 
comunal, Ioan Tudor, profesor, 
au apreciat rezultatele bune 
obținute în 1984. Ei au subli
niat, totodată, că pe cele trei 
terenuri de fotbal, pe modemul 
complex sportiv al Școlii gene
rale din Blidari, ca și pe nu
meroasele alte terenuri simple 
trebuie să fie atrași tot mal 
mulți tineri. în această ordine 
de idei, cei prezenți au reținut 
Intervenția la discuții a pri-

DUMINICĂ

mal multe bilete jucate, 
■tțt mai multe <

- țansedecîțtigfjr

VA 
unul 
difti, 
de sezon, fie p^in ciștigarea unor 
întreceri, fie prin clasarea pe ți
nui din primeTe 3 locuri ale cla
samentelor juniorilc# : Carol
Kdpe. S-a născut fn noiembrie 
1965 la Săcele (județul Brașov). 
Descoperii și inițiat de antrenorul 
Gh. Pișta in cadrul clubului Di
namo din Brașov, in sezonul 
1932—83 a început pregătirea cu 
prof. Nicolae Dudu. Perseverent 
ți receptiv la toate sfaturile spe
cialiștilor cu care a lucrat, Ca
rol Kope c devenit in 1984 cam
pion național la categoria junio
rilor mari Printre proiectele tî- 
nărulul performer figurează afir
marea, tn continuare, în aria scai
ului de fond intern fi pregătirea 
asiduă, in ace*t ultim an de ju
niorat, în vederea viitoarelor 
competiții internaționale. (Carol 
GRUIA — coresp.)

2

Runda a 9-a din finala Cam
pionatului național feminin de 
șah n-a fost lipsită de surprize. 
Cea mai spectaculoasă, desigur, 
infrîngerea Danei Nuțu, sufe
rită în fața Vioricărei Ionescu. 
In celelalte partide au fost 
consemnate rezultatele : Otilia 
Ganț — Gabriela Olărașu 0—1, 
Marina Pogorevici — Mariana 
Ioniță 1—0, Smaranda Boicu — 
Iudit Chiricuță 1—0, Gabriela 
Olteanu — Cristina Bădulescu 
și Eugenia Ghindă — Mădălina 
Stroe 
tinuă 
rașu, 
bile), 
două 
rina Pogorevici a totalizat 8 p 
(din 7), iar Dana Nuțu are a- 
cum 5,5 p (din 8). Pînă la în
cheierea turneului mai sînt 
șase runde de disputat.

*
Ieri dimineață. în campiona

tul masculin, partidele între
rupte anterior au dat următoa
rele rezultate : Nieolaide — 
Joița 0—1, Marin — Shițescu 
remiză.

remize. In clasament coa
să conducă Gabriela Olă- 
cu 7 puncte (din 9 posi- 
dar ea are pauză în cele 
runde care urmează. Ma-

Cu dou 
încheiere, 
menține 
cu 7 p. t 
Grunberg 
p (1), Foi 
da a 11-r 
Marin, în 
Oltean - 
— Heghec 
Pavlov s-

(Ur.

SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNÂ LA SCHI Șl SÂNIUȘ

STA TORNICIPRACTICANȚI Al SPORTULUI
mărului comunei. Constantin 
Gheorgtuță : .Tinerii noștri, 
ceilalți oameni din comună, 
intr-un cuvint toți cei care 
doresc să facă sport dispun de 
tot ce Ie trebuie. Avem baze 
sportive, avem locuri frumoase 
ți atrăgătoare unde ne putem 
iniilni cu ocazia duminicilor 
eultural-sportive. Noul consiliu 
comunal de educație fizică ți 
sport care va fi ales va tre
bui să depună efortnri ți mai 
mari pentru ca la întrecerile 
„Daeiadei" să fie prezenți cit 
mai mulți tineri. Nu mai tre
buie demonstrat faptul că spor
tul călește organismul, 0 face 
pe fiecare dintre noi apt a-și

Îndeplini sarcinile Ia lecui de 
muncă. Noul consiliu va tre
imi să muncească in ața fel, 
incit nici un tinăr să nu ră- 
mină in afara sportului. Con
siliul popular va sprijini cu 
tot ce va fi necesar acțiunea 
de modernizare a terenului de 
fotbal al comunei. De aseme
nea, la Poiana eu salciml se 
vor face o serie de amenajări 
pentru ca tinerii care îți pe
trec aici timpul liber să poată 
face ți sport".

Conferința consiliului comu
nal pentru educație fizică ți 
sport a adoptat, in încheiere, 
un plan de muncă cu frumoase 
obiective sportive pentru acest 
an.

20 ianuarie 1985

TRAGERE LOTO
Noi șanse pentru participant! de a 

portante ciștiguri în :
• AUTOTURISME „DACIA 1300"
• MARI SUME DE BANI
3 extrageri a crte 4 numere, cu un 

numere din 75.
Jucați din vreme biletele cu numerele alese I

„COPÂ ROMÂNIE1“ LA HANDBAL

(Urmare din pag. I)

2
obține tm-

totol de 12

SîmDătfl 19 ianuarie 1985, lliriA zi de participare

asalt pînă tirziu, cînd lunga co- > 
Ioană a celor de la „Mecanica" 
a făcut cale întoarsă spre oraș, > 
care pe schiuri, care (nu e greu 
de ghiet) tn săniuțe, cu voie ț? 
bună ți cu obrajii îmbujorați. > 

(m. c.)

uletinul
amabilitatea serviciului g 

prevederilor de scurtă durată, din g 
cadrul Institutului de meteorolo- îs 
gie și hidrologie, iată grosimea g 
stratului de zăpadă din unele re- g 
glunl montane ale țării (meteoro- g 
log de serviciu — Anca Mustă- 
țea) ; Vlădeasa 4 cm, Stîna de 
Vale 56 cm. Semenic 41 cm, Cun- g 
tu 41 cm. Țar cu 40 cm. Paring g 
44 cm, Voineasa 61 cm. Păltiniș — g 
Sibiu 23 cm Fundata 62 cm. Pre- g 
deal S3 cm. Sinaia — Cota 1500 g 
121 cm. Babele 192 cm. Cheia 10 <2 
cm, Lăeăuți 51 cm, Ceahlău-Toa- g 
ca 59 cm, Buceni 71 cm, Rarău g 
57 cm, Virful Iezer 9 cm. La sCr- 
șitul săptămânii, vremea va ră- g 
mine tn parametrii termici scă- g 
zuțl din ultima vreme, fiind po- g 
sitele ninsori ușoare.

București, Progresul București 
și C.S.M. Sibiu, una dintre re
velațiile ediției actuale a cam
pionatului divizionar „B“. Se
ria D, programată la Odorheiu 
Secuiesc, are „cap de afiș" pe 
Chimistul Rm. Vilcea. cîștigă- 
toarea prețiosului trofeu în e- 
diția 1983—1934 ; alături de a- 
ceastă echipă mai participă 
TEROM Iași, Textila I.A.S. 
Zalău și Relonul Săvinești.

Competiția masculină, la cea 
de a Vil-a ediție, adună la 
start, alături de participantele 
în primul eșalon handbalistic 
al țării, și pe Metalul Bis
trița, A.S.A. Buzău, Celuloza 
Brăila și Tractorul Brașov. In 
seria A, care se va desfășura 
in Sala sporturilor din Rm. 
VUcea, vor participa Steaua, 
campioana noastră, clasată pe 
locul trei în ediția anterioară 
a „Cupei", Politehnica Timi
șoara, Constructorul C.S.U. O- 
radea și Metalul Bistrița. La 
Brașov. în seria B, se vor în
trece Dinamo Bueurești, fina
lista de anul trecut, Construc
torul Arad, Universitatea C'lnj- 
N’apoca și A.S.A. Buzău. Echi
pele repartizate în seria C își 
vor disputa șansele la Buzău. 
Din această serie fac parte 
Dinamo Brașov, Independența 
Carpați Slîrșa, Știința Bacău 
și Celuloza Brăila. Seria D, 
care programează jocurile în 
Sala sporturilor din Deva, cu
prinde pe H.C. Minaur Baia 
Mare, deținătoarea trofeului din 

liderul 
Minerul 
Craiova

ediția anterioară ți 
campionatului actual, 
Cavnic, Universitatea 
și Tractorul Brașov.

în edițiile din acest 
„Cupei României" la 
toate echipele participante vor 
beneficia de aportul tuturor 
jucătoarelor și jucătorilor din 
loturile respective, programul 
internațional al reprezentative
lor naționale permițînd acest 
lucru. ,

Primele două echipe din fie
care serie se califică pentru 
etapa semifinală.

an ale 
handbal

Ilordobetiu 
man și Gal 
Brașov) 5 :i 

Cursa c 
fete, în c 
bețiu și 1 
disputat d 
revenit pr 
bianca Cei 
ani, antrer 
reușește, 1 
mici, să d 
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probă din 
adus prirr 
Timiș.
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uz de înti 
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Arad, în 
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nescu și 
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de sport c 
crează fet 
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Scmcovici 
ne-am da 
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Spre ci" 
deni nu s 
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că Florin 
George Ur 
Marius Si 
mai bogati 
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LA „CĂPRIOARA", PRINTRE NĂMEȚII DE
(Urmare din pag. 1)'

fond, excursii și drumeții mon
tane (zilnic pină la 4 ore), seri 
de audiții muzicale, filme ți 
concursuri „Cine știe, răspun
de !“ pe teme de cultură gene
rali (sport, dar și muzică, lite
raturi, artă, știință etc.).

O cronică sui generis ar tre
bui să facă ți alte sublinieri. 
Bunăoară, să consemneze ape
titul pentru mișcare în aer li
ber al tuturor participanților la 
tabără, chiar și al celor care 
abia au primit cravata roși» cu 
tricolor — Andreea Diaconu - 
(Școala generală nr. 186 din 
București), Sebastian Ciupercă 
(Școala generală nr. 3 din 
Mangalia) — sau au avut, la 
început, emoții la primele alu
necări pe pîrtii (Ana Maria 
Georgescu și Olguța Voicu — 

. clasa a Vll-a, Liceul industrial 
nr. 32 din București). Cei mai 
mulți, însă, elevi care au «... 
bogată experiență în materie, 
în calitate de participanți la 
multe alte tabere similare, au 
dat permanent tonul la ieșirile

n-a 
tem- 

de 
care

pe zăpadă, indiferent de rigori
le vremii, ale gerului care 
ocolit „Căprioara" (uneori 
peratura a scăzut la —20 
grade) sau ale nămeților
au crescut, au crescut mereu ; 
pentru că n-a fost zi în care 
ninsoarea să se oprească.

Ar fi de notat exemplul vii
torului decatlonist Claudiu Po
pa, de la Clubul sportiv școlar 
Energia, lider in ceea ce pri
vește cantitatea de pregătire în 
aer liber. Antrenorul lui, prof. 
Lixandru Pândele, totodată di
rectorul taberei, are toate mo
tivele să spere în rezultate bu
ne pentru Claudiu in acest an 
competițional. De altfel, ca ți 
ceilalți profesori-antrenori care 
au colaborat la reușita activită
ților de tabără, Olga Mironescu 
(C.S.Ș. Pionierul , București), 
Paul Ciupercă (C.S.Ș. Manga
lia), Claudiu Boroșteanu 
Tulcea), Cristian Pascu 
Tîrgoviște), Ion Dăian 
Craiova). O notă aparte
foarte tînăra profesoară-antre- 
noare - Doina Popescu-Cotrău,

(C.S.Ș. 
(C.S.Ș. 
(C.S.Ș. 
pentru

de la Ciul 
4, prezent 
un număr 
levi, în a 
repartizați 
vacanța d< 

Totul a 
de la „C< 
peste buc 
mod plac- 
acestei pr. 
școlar, ele 
cunoască, 
în atletisr 
cu precădi 
menii de 
colecționai 
cărți de c 
foarte bini 
periență, i 
tenii, care 
îndoială, t 
Impresiile 
sori exped 
dragi râmi 
toată lumi 
prioara" t 
îmbujorați 
re, ci și c
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ATLETICE
Miercuri 23 și joi 24 ianua

rie, sala din parcul „23 Au
gust" găzduiește competiția in
ternațională de atletism dotată 
eu „Cupa Steaua”. în ambele 
zile, concursul va începe la 
ora 15.

Tradiționalele „Internaționale” 
de sală, dotate cu „Cupa de 
cristal", vor avea loc în zilele 
de 16 și 17 februarie, iar la 
10 martie, la Băile Felix, se 
va desfășura cea de a XXX-a 
ediție a „Crosului Balcanic".

DE PATINAJ VITEZĂ
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Mării. 
• fost,

insă, cîștigată de mureșanul 
Attila Bakoș cu 16:03,3, secun
dat de Andrei Erdely cu 16:09,7, 
iar locul 3 a revenit lui Eme- 
ric Mikloș cu 16:10,2. Urmează 
în clasamentul distanței de 
10 000 m — Marian Țigău (Pe
trolul Ploiești) cu 16:27,1. Ni- 
colae Sandu cu 16:27,4 și Dezi- 
deriu Jenei cu 16:37,3.

Clasamentele generale : FEMI
NIN — 1. Cerasela Hordobețlu 
(C.S.Ș. — Voința Sibiu) 200,016 p 
(campioană absolută a „Dacia- 
del“ de performanță ediția 1985), 
2. Liliana Coman (Petrolul Plo
iești) 200,450 p, 3. Mihaela Timiș 
(Viitorul Cluj-Napoca) 201,899 p, 
4. Judith Bogozi (S.C. Miercurea 
Clue) 204,133 p, 5. Gabriela Sen- 
kowitscb (C.S.M. Cluj-Napoca) 
204,933 p, 6. Cătălina Bologa 
(C.S.Ș. — Voința Sibiu) 205,100 p; 
MASCULIN — 1 Emeric Mikloș 
(S.C. Miercurea Ciuc) 180,300 p, 
(campion absolut al „Dacladel" 
de performanță ediția 1985), 2.
Attila Bakoș (Mureșul Tg. Mureș) 
181,138 p, 3. Deziderîu Jenei 
(IMASA Sf. Gheorghe) 181,798 p, 
4. Ion Opincariu (Petrolul Plo
iești) 182,350 p, 5. Nicolae Sandu 
(Petrolul Ploiești) 183,950 p, 6. 
Adalbert Lakatoș (IMASA Sf. 
Gheorghe) 184,753 p.

ANĂ, ÎN PUNĂ ASCENSIUNE
| nind un aeeent deosebit pe
I-------- munca fără preget, atît din

partea sportivilor, cit și a an- 
I Pin- trenorilor. EI a pornit la drum
Irecu- in 1978 cu 3 000 de tineri, pe
I afir- care i-a trecut prin sita selec-
psticii ției, a rămas cu 12, după doi
h cum ani, și mai are azi doar 8,
Ire a unii dintre ei cei mai buni
Ii. La din țară la categoria a IV-a !
națio- Din colectivul de specialiști
btefă- care lucrează în gimnastica
[ă au masculină orădeană mai fac
[ioane parte Edmund Junker, Petre
k sala Măreuțiu și Cornel Bandico, cu
[e lu- atribuții fie de selecție și ini-
kit la țiere, fie de pregătire a spor-
[Mol- tivilor de la alte categorii de
Laura clasificare. Am apreciat cu deo-
kk și sebire satisfacția cu care Cris-
t ele tian Balint ne vorbea despre
[stan- rezultatele la învățătură ale e-
psare levilor sâi („am in echipă nu-
k mai gimnaști de peste nota
•oră- 9"), despre dorința sa cea mai
[ mai mare de a face cît mai mult
chiar posibil ca gimnastica noastră
Zaro, masculină să iasă din anoni-

Ica și matul în care se găsește azi. 
[lecție De puțină vreme, la Oradea 
locuri ființează și o secție de gim-
publi- nastică ritmică (antrenoare :

Baia Carmina Popescu și Viorica
Echipe Lehoveanu). a cărei echipă de
fe re- categoria a III-a a și obținut
| eloc- unele rezultate meritorii în în-

se trecerile de nivel național,
lentu- secție în care este vizibilă
Ealinț, preocuparea atît pentru pre-
I anul zent, cît și pentru viitor : în
ul de afara celor două grupe de per-
[ă in formanță lucrează patru grupe
, pu- de copii și două de începă*

toare. Valentina Selegean, Cor
nelia Popa, Anea Blejan, Cris
tina Popa au obținut frumoase 
și aplaudate succese la primele 
lor apariții în arena competi- 
țională.

La Oradea există o sală de 
pregătire bine dotată, în care 
își desfășoară activitatea toate 
secțiile (ar fi foarte bine dacă 
organele competente ar ana
liza posibilitatea ca și sala de 
Ia Institutul de învățămînt su
perior să ajute gimnastica), 
există interes și preocupare ca 
această disciplină să se afirme 
viguros, există inimoși și pa
sionați antrenori, există oa
meni de suflet care vor să 
ofere tot sprijinul de care sint 
capabili (între aceșia i-am 
numi pe Lucian Popa, pre
ședintele secției de la A.S. 
Spartac, și Vasile Derșidan, 
președintele comisiei sport-tu- 
rism din cadrul Consiliului ju
dețean a) sindicatelor Bihor) 
și — In acest context — ni 
s-a părut cu totul motivată 
dorința ca Oradea să devină 
cît mai curînd un veritabil cen
tru olimpie de gimnastică. Ma
terializarea unui asemenea plan 
îndrăzneț ar fi, fără îndoială, 
numai și numai în folosul dez
voltării gimnasticii românești, 
al și mai puternicei sale afir
mări internaționale.
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Divizionarele ,,A“ la sfirțitul turului

SCĂDERE PE TOATE PLANURILE 
FATĂ DE ANUL TRECUT

2
0 Campionatul 1984—’85 în

seamnă pentru Jiul Petroșani, 
unul dintre cele mai vechi clu
buri ale noastre, cea de a 35-a 
prezență în prima divizie. Dar, 
iată că formația din Valea 
Jiului are o comportare cu 
mult sub așteptări, concretizată 
prin ocuparea locului 16 în 
clasament, față de locul 9 pe 
care îl avea cu un an in urmă, 
cind, de asemenea, in „clasa
mentul adevărului" figura pe 
treapta a zecea, cu 0 puncte. 
0 De data asta, la ora pri

3 9 13-27 1316. JIUL 17 5
• Puncte realizate acasă : 12 (a pierdut două cu Sportul studen

țesc, cite unul cu F.C. Baia Mare și Dinamo).
• Puncte obținute în deplasare : unul, cu Glorio Buzău.
• Golgeterii echipei : Stana, Varga și Loscor.i - cite 2 goluri, M. 

Popa, Boluțâ, Henzel, Szekell, B. Popescu și Doscn — cite unul, Noghi 
(F.C.M, Brașov) - autogol.
• Jucători folosiți : 21 ; Cavai și Stana - cite 17 meciuri, V. Popa 

și M. Popa - cite 16, P. Grigore, Varga, Dosan, Stoinescu și Băluță - 
cite 15, Lasconi 14, Szekeli 11, Henzel 10, Florescu 9. Gâmon 8. B. 
Popescu 7, Vizitiu 6, Călin 5, Sălăgean 4. Ghițescu 2, Tereche și Vesa 
— crte unul.
• A beneficiat de o lovitură de la 11 m, transformata de Varga.
• Jucători eliminați : nici unul.
• Cartonașe galbene : 23 ; cele mal multe : Băluță și Florescu -

cite 4. ■*
• A expediat 190 de șuturi (133 acoso - 57 in deplosare), dintre 

care 86 pe spațiul porții (64 ocosă — 22 în deplosare).

mului bilanț al campionatului. 
Jiul înregistrează o scădere pe 
toate planurile față de anul 
trecut. Mai întîi, —3 în așa- 
numitul „clasament al adevă
rului". Apoi, mai puține vic
torii (5 față de 7), mai puține 
jocuri egale (3 față de 4) și, 
firesc, mai multe înfringeri (9 
față de 6). mai puține goluri

ACCENTE

ABSENȚE NEMOTIVATE
Cine a asistat, chiar fi o 

singură dată, la un meci de 
minifotbal intre două echipe 
de copie s-a convins, sîntem 
siguri, de marea lor pasiune 
pentru fotbal, de dăruirea to
tală a micuților jucători, de 
IMENSA LOR BUCURIE la 
orice dribling sau fentă, la 
orice stop corect, la orice gol, 
intr-un cuvint la orice reușită. 
S-a mai spus, fi vom mai spu
ne fi de acum încolo, copiilor 
le place sportul, le place foar
te mult fotbalul, adevArul a- 
cesta a devenit un fel de a- 
xiomă, dar competițiile mari, 
în cadml cărora să-și dispute 
ei întîietatea, sint mai puține 
decît degetele unei singure 
mîini. Iar cele cu caracter re
publican sint cu adevărat o 
„rara avis".

„Cupa speranțelor" se numă
ră printre acestea din urmă. 
A fost inaugurată cu doi ani 
în urmă și la startul ei tre
buiau să se alinieze echipele 
de copii ale divizionarelor „A", 
întrecerea disputîndu-se pe 
două categorii de vîrstă, 10—11 
ani și 12—13 ani: întrecerea a 
fost cerută de copii, acceptată 

ude cluburi și sprijinită de or
ganele sportive județene fi de 
F.R.F., dar...

Dar la pr.mele două ediții 
au absentat citeva echipe. Zi
lele trecute, în opt orașe din 
țară (Huși, Brăila, Ploiești, 
Alexandria, Pitești, Deva, Arad, 
Oradea) s-a derulat faza zo
nală a ediției a III-a. Și din 
nou absențe surprinzătoare : 
A.S.A. Tg. Mureș, F.C.M. Bra
șov, „U" Cluj-Napoca I La 
Brăila, Dunărea CS.U. Galați 
s-a prezentat numai cu o echi
pă ; ca și Rapid la Ploiești ; 
ca și F.C. Olt la Alexandria ; 
ca și C.S.Ș. Pajura la Alexan
dria sau. culmea, ca fi CJS.Ș. 
Alexandria la ea acasă !?

Sigur, motive se vor găsi 
destule, dar nu motivele inte
resează acum, „după". Adevă
rul este că dacă o asociație 
ca Chimica Tirnăveni face e- 
forturile necesare fi participă 
la asemenea competiții (și 
știm cu toții rezultatele ei pe 
planul promovării de jucători 
din acest oraș), orice altă ex
plicație din partea celor ce au 
absentat pare puerilă.

Și pentru a-reveni de unde 
am pornit. Ce-a fost oare tn 
sufletele copiilor de la AJS.A. 
Tg. Mureș, „U* Cluj-Napoca 
sau Dunărea C.S.U. cină au 
aflat că ei „nu vor merge să 
joace la Deva, Oradea sau 
Brăila ?" Poate cineva să răs
pundă la această întrebare ?

Laurențiu DUMITRESCU

marcate (13 față de 15) și mai 
multe primite (27 față de 20), 
iar — chintesența întrecerii — 
numărul de puncte cucerite 
este mai mic cu 5. 0 în
schimb, egalitate perfectă (190) 
la numărul șuturilor expediate 
la poartă, cele pe spațiul porții 
fiind și ele aproximativ egale : 
90 in turul trecut, 86 de data 
aceasta. Sigur, numărul de șu
turi este un indicator de luat 
în seamă, dar el nu înseamnă 
totul. Și atunci, care să fie 
motivul acestei căderi sub ni

velul obișnuit ? Sigur, motivele 
țin de pregătire, de calitatea 
ei, de exigența manifestată de 
antrenori, de dorința jucători
lor, de ambiția lor de a fi cît 
mai bine antrenați. Or, se pare 
că perioada de pregătire din 
vară nu a fost folosită bine, 
ceea ce a avut repercusiuni 
asupra calității jocurilor din 
campionat și, implicit, asupra 
rezultatelor. 0 Pentru Jiul, de
butul din toamnă a fost nor
mal, adică așa cum și-a obiș
nuit suporterii de ani și ani : 
victorii acasă, înfringeri în de
plasare. Chiar dacă în prima 
etapă a obținut o victorie in 
extremis, reușită în min. 90 
(ceea ce nu a atras nimănui 
atenția), dar victorie (deci, a- 
parent, totul era in regulă). 
Iată însă că, în etapa a VL-a, 
Sportul studențesc „sparge” a- 
ceastă tradiție și invinge cu 
2—0 chia'r la Petroșani. A fost 
momentul de cumpănă, pentru 
că au urmat șase etape in care

La jumătatea drumului In Divizia „C“-

Seria a VI Il-a-METALUL BOCȘA 
MULT SCHIMBATĂ ÎN BINE
Privind critic, se poate afirma 

că seria a vm-a este compusă 
din echipe de valoare mal scă
zută. cu excepția primei clasate 
tn tur — Metalul Bocșa — restul 
competitoarelor avtnd o evoluție 
ștearsă. Diferența mică de puncte 
dintre ocupantele locurilor 2—14 
In clasament confirmă afirmația 
respectivă.

Fruntașa seriei. Metalul Bocșa, 
a fost revelația sezonului de 
toamnă, ea comporttndu-se cu 
mult mai bine decît tn ediția 
precedentă a competiției (acum 
un an, Metalul se afla pe poziția 
a 13-a. iar Ia sflrșitul campiona
tului ocupa locul 7 In clasamen
tul aceleiași serii). Această schim
bare tn bine se datorează, tn 
primul rînd, unei mai intense 
pregătiri asigurate de antrenorul 
Octavian Roșea, care se Impune 
și ca exemplu personal, el fiind, 
totodată, șl jucător. Metalul a 
preluat conducerea seriei din eta
pa a V-a șl n-a mal cedat-o ptnă 
la sftrșltul turului. In cele opt 
meciuri jucate In deplasare a- 
ceastă echipă a obținut 8 puncte 
— trei victorii și două „remize-, 
lnregistrlnd trei Înfringeri (la 
Minerul Ora vița — 0—3, la C.S.M. 
Lugoj — 0—2 șl la noua promo-

0 Tragerea MARILOR CIȘTI- 
GURI LOTO de astăzi, 18 ianuarie 
a.c., va avea loc în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. Dr. Staicovici nr. 42, inceptnd 
de la ora 17,15. Numerele cîștigă- 
toare vor fi radiodifuzate la ora
19 pe programul II și la ora 23 
pe programul I, precum și sîm- 
bătă dimineața la ora 8,55, tot pe 
programul I.

0 ASTAZI ȘI HUNE, ultimele 
zile pentru procurarea biletelor 
Ia tragerea LOTO 2 de duminică
20 ianuarie a.c. Tot In aceste 
două zile, participant!! concursu
rilor Pronosport iși pot depune

CAVAI

Jiul nu a obținut decît 3 
puncte, a marcat doar 3 go
luri. primind în schimb 12. 
Așadar, „regula1* de care amin
team nu a mai funcționat, ceea 
ce a atras pe parcurs mutații 
la conducerea tehnică (antre
norul G. Tonca, vechi animator 
al Jiului, a fost înlocuit cu 
secundul său, portarul Caval, 
care s-a văzut, peste noapte, 
investit și cu alte responsabi
lități decît acelea de apărător 
al buturilbr și căpitan de e- 
chipă. Chiar dacă noul antrenor 
nu avea experiența necesară, 
seriozitatea și conștiinciozita
tea lui încep să dea roade și, 
alături de contribuția unor ju
cători transferați din categorii 
inferioare sau reveniți la Jiul 
(Sălăgean), fac ca spre final 
echipa să aibă o comportare 
mai bună. După 1—1 cu Di
namo, la Petroșani. Jiul a ți
nut în șah. la Buzău, pe Gloria 
(singurul punct adus din de
plasare) și a cucerit 6 p în 
cinci jocuri, consecința firească, 
fiind saltul de pe locul 18 pe 
16. 0 Așadar, Jiul are toate 
motivele să privească returul 
cu toată atenția și primul lu
cru care credem că trebuie 
rezolvat este acela al condu
cerii tehnice. Cu toate bunele 
intenții ale lui Cavai (jucător 
cu importante responsabilități 
în echipă, care, alături de M. 
Popa, Varga și Băluță, face 
parte din axul de bază al 
„ll“-lui din Petroșani), credem 
că-i va fi greu să facă față 
cu succes tuturor acestor obli
gații ale sale.

Mircea TUOORAN

P.S. Aflăm, tn ultimul mo
ment, că noul antrenor prin
cipal al Jiului este Viorel Ma- 
teianu.

vată Obilici Sinmartinu Sîrbesc — 
0—2, aceasta din urmă o formație 
sătească a cărei comportare me
rită să fie remarcată). Pe teren 
propriu a pierdut un singur 
punct : 0—0 ’ cu Șoimii Llpova. 
S-au remarcat, de la bocșenenl, 
Sculici — golgeter (cu 8 goluri), 
Windt, Alexandru și Mărgineanțu.

Intr-o postură destul de precară 
se află, după prima jumătate a 
Întrecerilor, C.F.R. Victoria Ca
ransebeș, care anul trecut a jucat 
tn Divizia „B“. <T. R.)

Clasamentul seriei

1. Met. Bocșa 15 9 3 3 22-12 21
2. CSM C-sebeș 15 7 3 5 25-19 17
3. Min. Oravița 15 7 2 6 25-21 16
4. Obilici S-tin 15 7 2 6 22-19 16
5. Min. Anina 15 7 2 6 21-24 16
«. UM Timișoara 15 6 3 8 26-19 15
7. Șoimii Lipova 15 6 3 6 26-19 15
8. Unirea S-colau 15 7 1 7 19-22 15
9. CSM Lugoj 15 7 0 8 28-21 14

18. Min. Mold. N. 15 7 0 8 25-21 14
11. Unirea Tomn. 15 6 2 7 21-23 14
12. CFR C-sebeș 15 5 4 8 16-18 14
13. Met. Oțelu R. 15 7 0 8 26-29 14
14. Victoria Ineu 16 8 2 7 23-34 14
15. Rapid Arad • 15 8 2 7 24-22 12
M. CFR Arad 15 4 3 8 13-34 11

9 Echipă penalizată cu 2 puncte

LOIO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
buletinele pentru etapa din 20 
Ianuarie.0 Nu uitați nici LOZUL IN 
PLIC și jucați la toate seriile e- 
xlstente in vînzare (obișnuite și 
speciale), precum șl la emisiunea 
specială limitată de sezon denu
mită LOZUL, ANULUI NOU, care 
atribuie autoturisme „DACIA 
1300“ și numeroase clștigurl de 
SO.OOO, 10.000, 5.000 lei etc.

Important: la această emisiune, 
clștlguriie suplimentare se acordă 
din fondul special al administrației.

$l J8UI89II TREBBIE 

să cmi BINE 

IBOHl!
Jucătorii echipelor de Di

vizia „A" au intrat în „fo
cul" pregătirilor. în aceste 
zile se muncește intens — 
cu cite două sau chiar trei 
antrenamente zilnice —. a- 
cumulările f zice ocupind un 
loc primordial in prima 
parte a perioadei pregăti
toare de iarnă. Toată lu
mea este conștientă de im
portanța „încărcării baterii
lor" cu atit de necesara e- 
nergie fără de care ceilalți 
factori ai antrenamentului 
(tehnico-tactic. moral-voli- 
tiv) râmîn aproape de ne
realizat. Numai prinir-o 
muncă asiduă, acum. în a- 
cește zile. jucătorii vor 
trece , mai ușor peste difi
cultățile meciurilor din 
campionat, dar și peste... 
colocviul testelor fizice, pro
gramat in perioada 4—8 fe
bruarie, fără absolvirea că
ruia nu se va primi drept 
de joc. Și proba de rezis
tență nu va fi -deloc ușoară 
pentru cei nepregătiți : 
3X1 600 metri în 6 minute, 
cu pauze de 3 minute in
tre serii, sau testul Cooper, 
care însumează 3 200 metri 
in minimum 12 minute (una 
din cele două probe, la a- 
legere). la care se adaugă 
60 de flotări și 75 de sări
turi peste ștacheta ridicată

Pe teme actuale

la 60 cm. Iată, deci, norma 
fiecărui jucător care, in
tr-adevăr, se pretinde a fi 
de valoarea eșalonului per- 
fermanței. Obligativitatea o- 
biectivă a ’ finalului perioa
dei pregătitoare, normele 
practice, trebuie dublate — 
credem — și de verificarea 
cunoștințelor jucătorilor cu 
privire Ia artieolele din re
gulamentul de joc. Pentru 
că, să recunoaștem, turul 
actualului campionat, și nu 
numai el, a scos Ia iveală 
multe lipsuri la acest atit 
de important capitol. De 
aici și numeroasele parla
mentari intre jucători și 
arbitri, care au generat, u- 
neori, stări de spirit incom
patibile cu noțiunea de 
sport. Este de neînțeles cum 
foarte mulți jucători, unii 
cu vechi ștate de serviciu 
în Divizia „A", nu cunosc 
nici noțiunile elementare ale 
regulamentului de joc, cum 
ar fi : momentul semnali
zării osfaidului (în clipa 
transmiterii și nu în cea a 
primirii mingii), atacul por
tarului. respectarea distanței 
zidului la 9,15 m (în cazul 
loviturilor libere), repunerea 
mingii de la margine, min
gea de arbitru, numeroasele 
posibile variante în cazul 
executării loviturilor de la 
11 metri, ca să enumerăm 
numai o parte dintre si
tuațiile ivite pe parcursul 
jocurilor de campionat, ne
cunoscute însă de... jucători. 
De aceea, considerăm că a 
venit timpul ca o dată cu 
testul de rezistență obiș
nuit, jucătorii să fie tre- 
cuți și prin „filtrul" unui 
examen teoretic» d_ regu
lament. Pentru că numai 
cunoscînd perfect regula
mentul, interpretindu-1 ca 
atare, actele de indisciplină 
se vor rări, „timpii morți" 
se vor împuțina, spiritul de 
sportivitate nu va mai fi 
în suferință. Cu alte cu
vinte, fotbalul va avea nu
mai de ciștigat.

Așa stind lucrurile, jucă
torilor nu le va rămîne de- 
cit să recitească regulamen
tul, să-i aprofundeze arti
colele. Va fi în interesul 
lor, ca și al echipelor pe 
care Ie reprezintă.

Gheorghe NERTEA

ClȘTlGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 11 IANUARIE 1985

Cat. 2 : 1 variantă 199% a 28.595 
lei și 9 variante 25% a 7.149 lei ; 
cat 3:8 variante 199% a 5.996 lei 
și 30 variante 25% a 1-999 lei ;
cat. 4 : 28,75 variante a 3.232 lei ;
cat. 5 : 106 variante a 877 Iei ;
cat. 4 : 218 variante a 429 lei ;
cat. X : 1.191,75 variante a 100 lei.

Report la categoria 1: 221.043 
lei.



Jocurile Mondiale de la Paris

CEL MAI MARE CONCURS DE SALĂ
DIN ISTORIA ATLETISMULUI

BOBERI ROMÂNI Șl DIN ALTE 14 ȚĂRI
ÎNCEP disputa in caaapionatele AAONDIALE
Situată în regiunea Valle d’Aos- 

ta (al cărei principal oraș, Aosta, 
este înfrățit cu Sinaia), în apro
pierea graniței cu Elveția și cu 
Franța, dominată de Monte Rosa 
și Vîrful Cervino (4 478 m Înăl
țime), stațiunea italiană Cervinia 
Breuil se bucură de o frumoasă 
reputație în lumea sporturilor de 
iarnă. Aici se află una dintre 
cele mai tehnice plrtii de bob 
din lume și tot aici (pe platoul 
„Roșa-) se dispută anual tradi
ționalul concurs de schi ..kilome
trul lansat-, care stabilește ierar
hia „bolizilor- (recordul mondial 
actual este deținut de Steve 
Mc Kinney — S.U.A. eu 200.221 
km/h). Să revenim insă la bob, 
sport a cărui competiție supremă 
— Campionatul mondial — va a- 
vea loc anul acesta pe p-sta de 
la Cervinia. denumită Lago Blu. 
Construită în anii 1963—1964 și re
făcută în anul T970, pîrtia de la 
Cervinia măsoară 1 540 m. are 
18 curbe și două labirinturi (cele 
mai cunoscute : Curba Azzurra, 
Curba Crlstallo. Grande labirinto 
Cors) și facilitează medii orare 
de 100 km și viteze depășind 
(spre linia de sosire) 140 km/h î

Prima competiție oficială găz
duită de Lago Blu a fost Cam
pionatul european din anul 1969. 
cînd echipajele românești pilotate 
de Ion Panțuru au cuoerit m ■’*- 
liile de argint la ,.2“ și la ,.4“. 
Doi ani mai tîrziu, la Cervinia 
s-au desfășurat Campionatele 
mondiale, care au fost însă afec
tate de starea nefavorabilă a vre
mii. ____ _ _ *
tori să acorde titlurile după nu
mai două manșe, la fiecare din
tre probe (echipajele românești 
au ocupat atunci locurile 6 și, 
respectiv, 7). Pîrtia Lago Blu a

determinîndu-i pe organiza-

>.-z:

: x.

"Ț

Campionul olimpic suedezul 
Gunde Svan, unul dintre fave- 
riții curselor de fond la „mon

dialele" de la Seefeld
SEEFELD. în această 

țiune a sporturilor de 
din Tirolul austriac a 
inaugurată ieri, printr-o 
moașă festivitate, cea 
35-a ediție a 
schi nordic. Programul compe
tiției este următorul : vineri 
18 ianuarie : 30 km și combi
nata nordică — sărituri ; sim- 
băiâ 19 : 10 km femei și com
binata nordică — 15 km ; du
minică 20 : sărituri de pe tram
bulina de 90 m ; tuni 21 : 5 km 
femei ; marți 22 : 15 km, sări
turi. pe echipe, de pe trambu
lina de 90 m ; miercuri 23 • 
4X5 km femei ; joi 24 : 4X10

sta- 
iarnă 

fost 
tru

de a 
„mondialelor** de

fy/wjw (te

mal găzduit Întrece: 
oficiale in anii: 1973 

(România 
pe locul 
și pe lo- 
bob 4) ;

— C.E. 
s-a clasat 
6 la bob 2 
cui 14 la 
1975: Campionatele 
mondiale; 1979 —
C.E. tineret (în 
singura probă — 
bob 2 — echipajele 
românești au ocupat 
locurile 2 și f); 1984 
„Cuna Mondială* 
iprin ocuparea locu
lui 3. pilotul Dorin 
Degan șl echipierii 
aăi Cornel Popescu, 
Gheorghe Lixandru 
și Costel Petrariu 
au oferit o plăcută 
surpriză șl speranțe 
în viitoare perfor
manțe de valoare).

Din istoricul participării repre
zentanților Românie: la campio
natele mondiale amintim că cele 
mai bune performanțe au fost 
obținute la următoarele ediții : 
1983 (Schreiberhau) : Alexandru 
Papană — Dumitru Hubert locul 
I ; 1934 (Engelberg) : Alexandru
Frim — Vasil e Dumitrescu locul 
L Alexandru Papană — Dumitru 
Hubert locul HI. iar la Garmisch 
Partenkirchen : Emil Angelescu — 
Teodor Popescu, Dumitru Gheor
ghiu, Ion Gribincea locul “ 
1968 (Alpe d’Huez, J.O.) : 
Panțuru — Nicolae Neagoe 
m ; 1969 (Lake Placid) : Ion . 
țuru — Dumitru Focșeneanu locul 
n ; 1973 (Lake Placid) : Ion----
țuru — Dumitru Focșeneanu 
HL In 1984. la Jocurile Olimpice 
de la Sarajevo (care contează, 
pentru bob. și drept campionate 
mondiale), echipajele românești

n ;
Ion 

locul 
Pan-

Pan- 
locul

s-au clasat pe următoarele locuri: 
IV (Dorin Degan — Cornel Po
pescu, Gheorghe Llxandru, Costel 
Petrariu), XVIII (Ion Duminicel 
— Costel Petrariu), XXIII (Dorin 
Organ — Cornel Popescu). Titlu
rile au revenit atlt la bob 2. cît 
și la bob 4 reprezentanților R. D. 
Germane.

Anul acesta, *a „mondialele* de 
la Cervinia și-au anunțat parti
ciparea echipaje din 15 țări, u- 
nele fiind prezente la Cervinia 
cu 3—4 echipaje. Cum, însă, 
regulamentul campionatelor mon
diale nu permite participarea de- 
cît a cîte două echipaje de fie
care țară, cobori rile din aceste 
zile premergătoare competiției au 
constituit prilej de selecție. Tara 
noastră va 
Dorin Degan 
dor, Adrian 
ghe Peptea.

întrecerile < 
în zilele de 
bob 1. 26—27 ianuarie la bob 
Antrenorii Drago? Panaltescu 
Dorel Cristudor urmăresc în 
ceste zile deplina sincronizare

a reprezentata de 
— pilot, Gildo Tu- 

Clobotaru șl Gbeor-

oficiale vor avea loc 
19 șl 20 ianuarie

Această primă ediție a Jocu
rilor Mondiale, pe care o găz
duiește Palatul sporturilor de 
la Bercy din Paris, constituie 
dovada cea mai concludentă a 
saltului impresionant pe care 
l-a înregistrat atletismul în lu
mea întreagă, pe multiple 
nuri. Atletismul a devenit 
fel un sport fără sezon, cu 
și zeci de competiții, cu 
de participanți. ,

Jocurile Mondiale, care

pla- 
ast- 
zeci 
mii

au 
loc astăzi și miine, constituie 
cel mai important eveniment 
atletic organizat vreodată sub 
acoperișul unei săli ! La între
ceri iau parte peste 400 de at
leți și atlete din 77 de țări 
(inclusiv România) de pe toate 
cele cinci continente.

Dintre probele competiției, 
citeva rețin atenția in mod 
special : la bărbați, cursa de 
60 m cu Sam Graddy (S.U.A.) 
și Ben Johnsson (Canada), a- 
dică medaliații cu argint și 
bronz la 100 m la J.O. de la 
Los Angeles, cea de 3 000 m 
cu Julius Korir (Kenya) și Jo
seph Mahmoud (Franța) — pri
mul și al doilea clasat la Los 
Angelea la 
săritura cu prăjina, cu cei doi 
recordmani i 
zul Thiery 
ta sală) și 
Bubka (5,94 
iar la femei,

cursa de 200 m, cu două ve
dete de excepție : Marita Koch 
(R.D.G.) și Jarmila Kratochvi- 
lova (Cehoslovacia).

Țara noastră va fi reprezen
tată de un lot care le are în 
frunte pe Fița Lovin, campi
oană europeană de sală la 
1 500 m in 1984, și Cristieana 
Cojocaru, locul III la 800 m la 
C.E. ’84, ambele medaliate cu 
bronz la J.O. de la Los An
geles. Alți concurenți : Mihai 
Bran, Petru Drăgoescu, Costel 
Ene. respectiv Maria Simeanu 
și Margareta Keszeg.

într-o companie atît de va
loroasă, tinerii noștri atleți 
sperăm să aibă o comportare 
Ia Înălțime.

3 OOO m obstacole.

france-mondiali :
Vigneron (5,85 m 
sovieticul Serghei 
m in aer liber), 

i, în primul rînd.

km și combinata nordică, pe 
echipe — sărituri ; vineri 25 : 
combinata nordică — 3X10 km ; 
simbătă 26 : 20 km femei, să
rituri de pe trambulina de 70 
m ; duminică S7 : 50 km 
festivitatea de închidere.

DUSZNIKI (Polonia). Con
cursul de biatlon pe 10 km a 
fost clștigat de Oleg Ejikov 
(U.R.S.S.) 35:55,0, urmat de
Petr Zelinka (Cehoslovacia) 
34:07,3.

MOSCOVA. Etapa a 
campionatul unional de 
Ț.S.K.A. Moscova — 
Moscova 
vinamo 
Kiev — 
S.K.A.
Voskresensk 2—4. In clasament 
conduce Dinamo Moscova cu 
41 p, urmată de Ț.S.K.A. Mos
cova 37 p etc.

VARȘOVIA. Concursul de 
patinaj viteză (sprinteri) a re
venit polonezului Jerzy Domi
nik cu 159,755 p, iar norvegia
nul Bjorn Hagen, clasat al 
doilea, a totalizat 161,010 p. 
Cursa de 500 m a fost ciști- 
gată de Rene Goschnick (R.D.G.) 

39,53, iar cea de 1 000 m 
Dominik 1:20,97.

WENGEN (Elveția). In 
derea cursei de coborire 
pe Lauberthorn. a avut 
miercuri, un antrenament 
trolat, care va fi repetat 
de două ori.
„cronometre** 
vețienh 
(2:46,23), 
(2:46,29), 
(2:46,79) și Andreas 
din Liechtenstein (2:47,81).

23-a In 
hochei : 
Spartak 
Riga — 

, Sokol

la
4. 
?i 
a- 
a 

echipajelor la starturi și alegerea 
traseelor optime pe parcursul ce
lor 1540 metri al ptrtiel.

;,CUPA EUROPEI" LA SABIE
în perioada 8—10 februarie, 

la Budapesta, va avea loc tur
neul final al „Cupei Europei** 
la sabie, competiție la care, 
alături de redutabilele formații 
Ț.S.K.A. Moscova, Honved Bu
dapesta, Ujpest Dozsa Buda
pesta, Carrabinieri Roma, Le- 
gia Varșovia, F.C. Lyon și 
Levski-Spartak Sofia, este ca
lificată și echipa clubului 
Steaua București. Formația ro
mână, care va fi prezentă la 
întreceri, este alcătuită din 
Ioan Pop, Cornel Marin, Marin 
Mustață, Alexandru Chiculiță șl 
Rudolf Szabo.

TELEX • TELEX
BASCHET • In cadrul sfertu

rilor de finali ale „Cupei Koraci-. 
formația franceză Orthez a învins 
tn deplasare, -n spania, echipa 
El Ferrol cu 91—90, la capătul u- 
nul meci extrem de disputat. în 
cadrul aceleiași competiții, la Is
tanbul, Fenerbahce a fost între-, 
cută de Stroitel Kiev cu 82—79.

BUGBY • Meciul Franța — Ta
ra Galilor programat sîmbătă la 
Paris în prima zi a Turneului 
celor 5 națiuni a fost a minat pen
tru data de 30 martie, a anunțat 
federația franceză. Stadionul 
„Parc de Princes* este acoperit 
de un strat gros de zăpadă, si
tuație în care organizatorii nu 
pot asigura un teren corespunză
tor pentru joc, pînă sîmbătă.

ȘAH • In runda a 9-a a tur
neului Internațional feminin de 
la Jalțe (Iugoslavia), Ioseliani a 
remizat cu Nicolin, rezultatul 
egalitate fiind consemnat și în 
partidele Garda — Basagici, E- 
renska — Dragasevicl. Stadler — 
Lemaclko și Voiska — Veroczy. 
în clasament conduce marea ma
estri sovietică Nana Ioseliani, cu 
7 puncte, urmată de Irina Leviti
na (U.R.S.S.-) — 6,5 puncte (1),’ 
Suzana Veroczy (Ungaria) — 5,5 
puncte.

TENIS • învingător în turneul 
de la Auckland, tenlsmanul neo
zeelandez Chris Lewis conduce în 
clasamentul general al „Marelui 
Premiu-Nablsco*. cu 80 p. fiind 
urmat de australienii Wally Ma- 
sur, John Fitzgerald șl america
nul Danny Saltz — cu cite 56 p.

de

Dumitru STÂNCULESCU

CIȘTIGATA DE JUVENTUSPRIMA
6—1, Dinamo 1 
Moscova 0—6,
Torpedo Gorki 1—6, 

Leningrad — Himik

Cele mai 
le-au 

Peter
Karl 

Conradin
?i

de

ve
de 

loc, 
con- 
incă 

bune
realizat el- 

Wirnsberger 
Alpinger 

Calhomen 
Wenzel.

A Xl-a FiNÂLA A „SUPERCUPEI
S-a disputat și cea de a 11-a 

finală a Supercupel* europene. 
Deținătoarea „Cupei cupelor*, 
Juventus, a dispus, miercuri, pe 
terenul său, cu 2—0 (1—0) de
deținătoarea ...Cupei campionilor 
europeni*, Liverpool, și a clștigat 
pentru întîia oară supremul tro
feu continental. • Victorie clară 
a campionilor Italiei, dar meciul 
a fost echilibrat pînă în min. 79, 
cînd gazdele s-au detașat, după 
ce cu trei minute mai înainte ju
cătorii englezi mai rataseră o 
șansă de egalare. • Jocul în 
sine n-a fost însă la cota aștep
tărilor, susțin tehnicienii care au 
urmărit paitida. Din mai multe 
motive. In primul rînd, terenul, 
care, deși fusese protejat de o 
prelată în ajun, nămeții rămînînd 
pe margine, s-a dovedit greu, a- 
lunecos, influențind, firesc, cali
tatea partidei. Și apoi forma mo
destă din ultimul timp a celor 
două echipe (Juventus — locul 7 
în campionatul italian, Liverpool 
— locul 10 în campionatul englez). 
• Formația lui Joe Fagan a 
dominat teritorial după pauză, 
însă absents lui Dalglish (sus
pendat pentru eliminarea din me
ciul retur al Liverpoolului cu 
Benfica, în C.C.E.), Lee (absent 
din echipă de două luni, datorită 
unei lovituri la genunchi) și 
Johnston (criză stomacală) a cîn- 
tărit foarte mult. Mal ales că

echipa engleză n-a prea contat 
la finalizare, unde Rush a fost 
o mare decepție. • Se aștepta 
mult de la această ,,paradă a 
stelelor cum au numit partida 
ziariștii Italieni. Argumente 7 Să 
trecem în revistă formațiile care 
au apărut în teren la fluierul ar
bitrului vest-german Dieter Pauli: 
JUVENTUS : Bodini — Favero, 
Brio, Scirea, Cabrini — Bonini, 
Tardelli, Platini — Briaschi, Rossi, 
Boniek; LIVERPOOL: Grobbelaar
— Neal, Hansen, Lawrenson 
(min. 46 Gillespie), Kennedy — 
Nicol, Mc.Donald, Whelan, Wark
— Walsh. Rush, q Duelul Pla
tini — Rush a fost clștigat, 
miercuri seara, de... al treilea, 
BONIEK, jucătorul nr. 1 al me
ciului, cum apreciază agențiile de 
presă. Prezent pe tot terenul, 
sclipitor în ,,raidurile* sale, cu 
ruperi de ritm fă^ă replică, blon
dul polonez a și marcat ambele 
goluri. în min 39. după < 
tini l-a angajat excelent, 
mat o cursă furibundă pe 
a scăpai și de Kennedy și 
vins pe Grobbelaar cu un 
unghiul lung din marginea ca
reului mare ; șl în min. 79, cînd

ce Pla- 
, a ur-
1 stingă, 

l-a tn- 
șut pe*

după cursa Iui Briaschi (adevă
rată revelație) urmată de o cen
trare perfectă, a liftat mingea de 
la 7 m, tn poarta engleză. Ace
lași Bonlek care a marcat pen
tru „Juve“ și golul victoriei din 
ultima finală a „Cupei cupelor**, 
cu Porto, pune în mare încurcă
tură conducerea clubului torinez. 
acum, cî.id se vorbește de trans
ferarea Iul la Real Madrid. • 
Juventus a reușit, miercuri, cel 
mal mare succes din bogata sa 
Istorie de 88 de ani. A clștigat 
cea de a Xl-a finală a Supercu- 
pel europene răzbunlnd pe Milan 
(învinsă în finala din '73 de 
Ajax) șl pe Roma. învinsă, chiar 
în Cetatea eternă, tn vară, cu 
5—2, după peu ity-uri, de... Li
verpool. • Pe lista ciștlgătoriior 
„Supercupel** mal figurează: Ajax 
(în 1972 și 1973), Dinamo Kiev 
(1975), Anderîecht (1976 și 1978), 
Liverpool (1977), Nottingham (1979), 
Valencia (1980), Aston Villa (1982) 
șl Aberdeen (1983). Finalele din 
1974 șl 198: nu s-au disputat iar 
cea cîștlgată, miercuri seara, de 
Juventus, contează pentru... 1984.

M.M.I.

ȘTIRI, REZULTATE •

BORG Șl DEZVOLTAREA TENISULUI SUEDEZ
Zilele trecute ia New York, Asociația jucăto

rilor profesioniști de tenis (ATP) l-a desemnat 
pe suedezul Bjorn Borg drept cel mai bun ju
cător al deceniului 1 La această alegere au cln- 
tărit foarte mult nenumăratele sale victorii, în 
mod deoserjt cele obținute în marile competiții. 
Amintim că Borg (28 ani) a clștigat de șase orî 
„Internaționalele" Franței la Roland Garros, de 
cinci ori pe cele ale Angliei, la Wimbledon, a 
fost factorul decisiv al primei victorii a echipei 
Suediei în finala ,,C0pel Davls-, în 1975, a înre
gistrat victorii de-a lungul șl de-a latul pămîn- 
tului, inclusiv pe terenul central al arenei 
„Progresul* din București.

Ce a însemnat pentru tenis evoluția luî Borg ? 
La modul general, cum s-a spus, un pas îna
inte ! Ce a însemnat Borg pentru tenisul sue
dez ? „Enorm*, răspunde Jon Anders Sjogren, 
unul dintre reputații specialiști al tenisului 
scandinav. Șl el n? oferă. în continuare, exem
plul cel mal concludent : în perioada anilor 
1973—76, cînd Borg strălucea pe firma-

mentul sportului alb international, numărul te- 
nismenilor legitimați a crescut, in Suedia, de Ia 
65 130 la 101 000. ceea ce spune, desigur, foarte 
mult. „Fără Borg, tinerii noștri n-ar fi jucat 
probabil tenis, ci, in cel - mai fericit caz ar fi 
rămas la jtochei sau Ia fotbal. Așa, iată că, 
dintr-o populație de 8,3 milioane de locuitori. In 
Suedia există mai mult de 230 000 de jucători de 
tenis, iar mai mult de jumătate dintre aceștia 
sini legitimați, ceea ce presupune o activitate 
de instruire și competițională continuă**. Nu în
tâmplător. deci, la sfîrșitul anului trecut, foarte 
tinăra echipă de tenis a Suediei a clștigat pen
tru a doua "oară „salatiera de argint** a „Cupei 
Davls**. invingînd categoric ft—1). la Goteborg. 
puternica reprezentativă americană.

Bjdrn Borg a fost deschizătorul unei pîrtii pe 
care pășesc acum cu siguranță cîțiva tineri 
foarte talentațl : Wilander, Sundstrom. Jarryd. 
Cdberg, Nystrom șl alții.

Romeo VILARA

• înaintea plecării în turneu in 
India, selecționata U.R.S.S. a sus- 

cu 
ta
lul

ținut un meci, în sală, 
Ț.S.K.A. Moscova, pe care a 
vins-o cu 5—0, prin golurile 
Gavrilov (4) și ^tukașov.
• Un tribunal din Glasgow 

condamnat la tred luni închisoare 
pe Hugh Honeyman huliganul 
care l-a lovit pe fotbalistul Peter 
Paculț de la Rapid Viena (în 
timpu’ jocului cu Celtic). Honey- 
man îl va întîlni, după gratii, pe 
John Tobin, oare, în cursul ace
luiași meci de Ia Glasgow, l-a 
lovit pe portarul vlenez Herbert 
Feurer.
• Tînărul fotbalist Enzo Scifo 

a fost desemnat cel mai bun ju
cător din Belgia în 1984, de către 
cotidianul „Het Laatste Nieuws- 
din Bruxelles. Pe locul secund 
s-a situat internaționalul Jan 
Ceulemans
• Alte rezultate din turneul

de sală pentru juniori de la Le
ningrad 7 R.F.G. — Belgia 2—1, 
U.R.S.S, (B) — Franța 1—1,
U.R.S.S. (A) — Polonia 2—0.
• Campionatul de juniori ai 

Americli de Sud a continuat cu

l-a

ȘTIRI,
> următoarele m.ciuri : Uruguay — 

Venezuela 8—8. Paraguay — Ecua
dor 4—1. In clasamentul grupei 
„A**, după două locuri conduc 
Paraguay și Uruguay cu cite 4 p. 
tn grupa „B“ 1 Argentina — Co
lumbia 1—1, Brazilia — Chile 1—0, 
In clasament conduce Brazilia cu 
4 p, urmată de Columbia cu 3 p.
• In preliminariile C.M. de ju

niori (zona Africii), semifinalele 
stat următoarele : Coasta de Fil- 
deț — Tunisia șl Nigeria — Etio
pia. învingătoarele (în jocuri tur- 
retur) se vor califica pentru tur
neul final din U.R.S.S., progra
mat ta luna septembrie.
• Iată echipele participante la 

actuala ediție a „Cupei Llberta- 
dores”: Flumtaense, Vasco da 
Gama (Brazilia), Argentlnos Ju
nior, FerroearrH (Argentina), 
Blooming Orient? (Bolivia). F. C. 
America, MUlionarios (Columbia), 
Colo-Colo Magalanes (Chile), 
Naclonal, 9 de octubre (Ecuador), 
Olimpia. *>sto (Paraguay). Sport 
Boys, Univ Mtario (Peru), Pena- 
rol Montevideo șl încă o forma
ție care va fi desemnată (din 
Uruguay).

REZULTATE
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