
TINERI SPORTIVI !

La locurile voastre de muncă și de pregătire, ca și in 

8 propriile locuințe, dați dovadă de responsabilitate civică și 

spirit gospodăresc acționind pentru reducerea consumurilor 

energetice și contribuind astfel Ia buna desfășurare a acti

PROLETARI D|N TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I

vității economico-sociale I
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Miine, pe traseele amenajate la Harghita-Bâi

FINALELE „DACIADEI“ LA SCHI, 
PROBELE DE FOND- SENIORI

Miine, in Județul Harghita, 
pe trasee amenajate In stațiu
nea Harghita-Băl, se va des
fășura prima finală pe țară a 
„Daciadei” de performanță la 
sporturile zăpezii. S-au reunit 
in localitatea din depresiunea 
Ciucului cei mai buni alergă
tori pe schiuri din țară, ca
lificați in etapa finală in urma 
întrecerilor inițiale, pe locali

tăți și județe. în programul 
competiției figurează probele 
lungi, practicate numai de se
niori, din cauza dificultății lor 
recunoscute. La oța 10 vor 
pleca In cursă băieții (50 de 
kilometri), la ora 10,20 venind 
rîndul fetelor, care se vor În
trece de-a lungul a 20 de kilo
metri. Astăzi, la ora 12, are 
loc antrenamentul oficial, iar

la ora 14 este organizată șe
dința tehnică. Cele două curse 
vor proba traseele amenajate 
din vreme de organizatori. Să 
menționăm că probele lungi de 
schi fond sint organizate In 
premieră in cadrul marii com
petiții naționale «Daciada*, ini
țiativa federației de speciali
tate meri tind să Ce salutată.

INVITAȚIE LA PATINAJ
In plină vacantă de 

iarnă, un nou prilej 
de bucurie pentru co
pii și elevi. Il oferi 
inifiativa gospodarilor 
sportivi din sectorul 4 
al Capitalei, care au 
amenajat fn șoseaua 
Olteniței, In vecinăta
tea Parcului tineretu
lui, un patinoar na
tural. în imaginea 
surprinși de fotore
porterul nostru Iorgu 
Bănică, primele... lan
sări ale copiilor bucu- 
rețteni pe acest nou 
patinoar

ATRACTIVE ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ
■1

• La ncmctca, întreceri de hochei pe gheață • Dâișoara, gazdă a „Festivalului 
pionieresc** de schi • „Cupa Energia'* pentru viitori- olimpici la lupte

►

Luna ianuarie rămine ferm 
ancorată în activitatea spor
tivă de masă prin numeroase 
concursuri și competiții ce se 
vor desfășura sub genericul 
mobilizator al „Daciadei”, in 
majoritatea județelor țării. In 
mod special, însă, atenția ge
nerală este îndreptată către 
cîteva acțiuni sportive de masă 
adresate copiilor și tineretului, 
toate tradiționale.

Astfel, la Kemetea, în jude
țul Harghita, în zilele de 19 
și 20 ianuarie, vor avea loc 
Întrecerile de hochei pe gheață 
dotate cu „Cupa Elore”. Parti

cipă formații din mediul rural, 
reprezentînd cunoscute comune 
in care hocheiul pe gheață se 
bucură de aceeași popularitate 
ca fotbalul (in afară de co- 
muna-gazdă a intrecerilor. Sin- 
dominic, Ditrău, Mădăraș, Sîn- 
timbru, Izvorul Mureșului, Sin- 
simion ș.a.). f

Săptămîna viitoare, la Bâi- 
șoara, așezare în județul Cluj, 
care s-a transformat într-o ve
ritabilă stațiune a sporturilor 
de iarnă, sint programate În
trecerile „Festivalului pionieresc 
de schi” (categoria 11—14 ani). 
Un excelent prilej pentru des

coperirea de noi talente in cel 
mai îndrăgit sport al sezonului 
alb. Competiția, organizată de 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor și C.N.E.F.S.. 
se bucură de sprijinul larg al 
organelor locale.

în fine, între 25—27 ianua
rie, Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej găzduiește întrecerile 
pentru „Cupa Energia”, rezer
vată viitorilor voinici care do
resc să se afirme în lupte 
greco-romane și libere.

Tuturor participanților Ia a- 
ceste frumoase întreceri, cum 
se anunță, mult succes !

CHEIA SUCCESULUI
Cu maturitate, analitic, da

rea de seamă, prezentată de 
consiliul asociației sportive a 
Institutului de Studii și Pro
iectări Energetice, celor pre- 
zenți la recenta adunare, a 
reflectat realizări, dar și ca
rențe ce trebuie redresate în 
etapa de activitate a noului 
consiliu. Am reținut, din pre
cizările actualului președinte al 
asociației, ing. Florin Constan- 
tinescu — reales cu o unani
mitate ce confirmă că a mun
cit bine — faptul că, în acti
vitatea sportivă competițională, 
echipele de handbal masculin 
și tenis de masă au obținut 
dreptul să concureze în cate
goria „promoție”, echipa de 
volei a cîștigat fazele munici
pale în edițiile ’83 și ’84 ale 
„Cupei energeticianului”, iar e- 
chipa de fotbal dovedește, în 
ultimul timp, că poate face 
față cu succes unor echipe pu
ternice, din seria în care acti
vează în cadrul sectorului. Cît 
privește activitatea competițio
nală internă de masă, au fost 
organizate, sub egida „Dacia- 
dei“, competiții ' preferate de 
oamenii muncii din institut, 
avîndu-se în vedere, realist, 
posibilitățile existente. Astfel, 
s-au desfășurat campionate de 
șah, minifotbal. tenis de cîmp

DORINȚĂ DE AUTODEPĂSIRE
însemnări de la I.S.P.E.

București
și tenis de masă. La minifotbal 
— s-a subliniat în darea de 
seamă — a avut loc, anul 
trecut, și o competiție ce a 
stîrnit un puternic ecou între 
sportivi și suporteri : „Cupa 35 
de ani I.S.P.E.”.

în fine, s-a arătat că acti
vitatea sportivă de masă, ne- 
competițională, a fost atent ur
mărită, desfășurîndu-se în ca
drul partidelor de tenis, bas
chet și minifotbal, în incinta 
bazei sportive amenajate cu e- 
fort notabil și, evident, cu pa
siune, de suporteri și. bine
înțeles, de sportivi. Acum, baza 
sportivă are patru terenuri de 
tenis, un teren de baschet, u- 
nul de volei, altul de handbal 
și, firesc, terenul pentru mini
fotbal.

Dezbaterile, animate, s-au re
ferit la aspecte din activitatea 
asociației, susceptibile de îm
bunătățiri. Astfel, Dan Nistor. 
animatorul cicloturismului in 
I.S.P.E., a subliniat nevoia mai 
bunei popularizări a acestui 
sport pentru ca mai mulți din
tre sedentari să poată practica

cicloturismul : „Sint, printre 
colegii noștri, amatori de ci
clism care nu știu ce facem 
not Soluția ? Stația de radio
amplificare ne poate ajuta să 
facem mișcare în aer liber”.

Un alt vorbitor, Marin Mier
lea, a punctat, ca deficiență, 
absența femeilor în sportul de 
masă, deci în asociația spor
tivă I.S.P.E. : „Să nu fie ama
toare de sport, printre noi ?

Alexandru SOLOMONESCU

(Continuare în pag 2—3)

BOXERII PROMIT REVANȘA 
In marile competiții 

ALE ANULUI 1985

Antrenorul Calistrat Cuțov a dat semnalul unei noi repr.ze de 
„box cu umbra', la Centrul sportiv „23 Augusf din Capitali

Boxerii români nu s-au bucu
rat anul trecut de prea multe 
aprecieri. Performanțele în
registrate nu le-au dat dreptul 
la elogii din partea publicului, 
a tehnicienilor. Singurul pugi
list laureat la J.O. de la Los 
Angeles a fost „ușorul” Mircea 
Fulger (medalie de bronz) și 
cu asta s-a încheiat lista per
formanțelor înregistrate in se
zonul trecut După cum se ve
de, prea puțin față de ceea 
ce a însemnat boxul românesc 
în arena Internațională în ur
mă cu puțini ani. Nu am uitat 
timpul cind Constantin Ciucă, 
Aurel Dumitrescu, Gabriel Po- 
metcu, frații Cuțov, Alee Năs- 
tae. Ion Monea, Ion Alexe si 
mulți alții evoluau cu succes

pe ringurile oricărei competiții 
de mare anvergură, urcind pe 
podiumul de premiere

Această stare de lucruri a 
determinat o amplă analiză e- 
fectuată de federație și, după 
cum am primit asigurări, vom 
asista curind la o revenire a 
pugiliștilor români printre pro
tagoniștii marilor competiții. 
Și, cum anul 1985 are două a- 
semenea întreceri. Campiona
tele europene pentru seniori 
(Ungaria, 25 mai — 2 iunie) și 
Campionatele mondiale de ti
neret (România, 1—8 septem
brie), sportivii români au și

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

DUPĂ FRUCTUOSUL SEZON 1934
AL HALTEROFILILOR, TOATĂ ATENȚIA 

SPRE SCHIMBUL DE MllNE!

Sub privirile colegilor și supravegherea antrenorului principal, 
prof. Ștefan Achim (dreapta), Vasile Groapă execută genuflexiuni 
cu bara pe umeri Foto: Aurel D. NEAGU

Anul 1984 a însemnat un 
punct de referință pentru hal
terofilii români : pentru prima 
oară în istoria participării la 
J.O.. ei fac cunoștință cu po
diumul de premiere și nu o

Săptămîna viitoare, pe planșele de la „Floreasca11

LA START - FLORETISTELE Șl SPADASINII
După floretiști și sabreri va fi 

rîndul floretistelor și spadasinilor 
noștri fruntași să urce pe plan
șele instalate. în sala Floreasca. 
Evenimentul va avea loc săptă
mîna viitoare și este prilejuit de 
programarea primei faze a cam
pionatului național individual, 
întrecerea va stabili cele 24 de 
locuri care vor asigura califica
rea pentru finalele ce vor de
semnă, ulterior, pe laureațli edl-

ției 1985 a campionatului. Trăgă
torii acelorași orobe vor lua par
te. de asemenea, la etapa I a 
Diviziilor naționale „A“ și „B".

Iată programul : joi 24 ianua
rie — floretă feminin, individual: 
vineri 25 șl simbătă 26 — Divi
ziile naționale „A* șl ,,B“ — flo
retă feminin ; duminică 27 ianua
rie — spadă, individual, luni 28 
și marți 29 Ianuarie — Diviziile 
naționale „A" șl ,,B* — spadă.

singură dată, ci de opt ori I 
Artizanii acestei performanțe 
fără precedent au fost : Nicu 
Vlad — medalie de aur la 
categ. 90 kg, cu 392,5 kg. re
zultat care a însemnat, tot
odată, și record olimpic ; Pe
tre Becheru — medalie de aur 
la categ. 82,5 kg ; Gelu Radu, 
Andrei Socaci, Dumitru Petre, 
Vasile Groapă și Ștefan Taș- 
nadi — medalii de argint : Dra- 
gomir Cioroslan — medalie de 
bronz. Cu această salbă de me
dalii, halterofilii români au a- 
cumulat 43 de puncte, cu care 
au ocupat primul loc în cla
samentul neoficial pe națiuni. 
De fapt, această afirmare la 
J.O. de la Los Angeles a con-

lon OCHSENFEI.D 
Horio CRlSTEA

(Continuare în pag. 2—3)



Campionatele nafionale de șah M

MÎINE, ULTIMA RUNDĂ OHMI
c. s. școîar Arad EMILIA EBERLE A FĂCUT

ÎNCEPUTUL, cine
Clubul sportiv școlar din A- 

rad, care a împlinit In toamnă 
trei decenii de existență, dis
pune de un statut care ii con
feră o poziție de frunte Intre 
unitățile sportive de acest fel 
din țară și pe care caută să 
o justifice printr-o serie de 
sportivi care s-au afirmat net 
In aria performanței. De pildă, 
prin Emilia Eberle, fostă cam
pioană mondială de gimnastică 
Ia sol și cu echipa României, 
medaliată olimpică la Mos
cova. „Produs de excepție al 
clubului nostru" afirmă direc
torul acestei unități sportive, 
prof. Arcadie Blindu, cel mai 
statornic conducător de club 
eportiv școlar din țară ț se 
află la cîrma lui Încă de la 
Înființare.„

în aria performanței s-au a- 
flat sau se află și alți sportivi 
plecați din „atelierele" C.S.Ș. 
Arad, atlețli Viorel Suciu, Ovi- 
diu Grindeanu, Constantin Mi- 
ciea — multipli campioni a! 
țării, Ibolya Slavic-Korodi — 
participantă Ia Olimpiada din 
1980 ; apoi baschetbalistele Eli- 
sabeta Czegledi — componentă 
a echipei campioane, „U“ Cluj- 
Napoca, Lavinia Blindu, Monica 
Neuzaiz și Valeria Chepețan — 
jucătoare în alte formații di
vizionare „A", înotătorii Mar
tin Liptac și Honoria Bote
zata ș.a.

Ce disponibilități are astăzi 
■cest club școlar arădean 7

Profesorii-antrenori, toți bine 
selecționați, tehnicieni cu com
petență șl spirit de dăruire In 
muncă, consideră că „există 
premise pentru ca acest ciob 
să rămină in continuare o bază 
pntcrnică a sportului românese 
de performanță". Și au căutat 
să se explice...

în atletism, spre exemplu, se 
poate afirma că „dintre spor
tivii Aurel Căpraș, Daniel Ale
xandro și Laura Dragomir eel 
puțin unu! va ajunge campion 
tn probele de sprint" (prof.

) j „contăm 
I, de pildă, 

in ciocan, Ema- 
Martin Mandek, 
sulițașa Rodica 

să se afirme pe 
chiar tn acest 
Magheru).

sporește efi-

0 URMEAZĂ?
ciența, mal ales după prelua
rea, In exclusivitate, a unei 
săli de pregătire, fapt reflectat 
in prezența tuturor celor 5 e- 
chipe masculine ale clubului 
(pe categorii de vîrstă) la fi
nalele campionatelor republi
cane, edițiile ’83 și ’84, cu re
zultate excelente la Festivalul 
național de minibaschet — 4 
titluri din 4 în acest an, cu 
includerea elevului Cătălin 
Cbiorean în ' lotul național, alți 
doi sportivi de la această dis
ciplină, Mihai Sinevici și Ga
briele Weihelth, fiind foarte 
aproape de acest prag...

Descoperițl încă din grădi
nițe, gimnaștii clubului numără 
în rîndul lor cîțiva sportivi în 
măsură să ajungă titulari ai 
lotului olimpic, frații Sorin și 
Radu Bora; iar într-o pers
pectivă nu prea îndepărtată 
Florin Rezmireș, Tiberiu Toth. 
Ionel Filip, Dorel Vorindan și 
Ionel Nicolae. Toți s-au aflat 
pe podiumul de premiere al 
campionatelor naționale la di
ferite categorii de clasificare.

In ce-i privește pe Înotători, 
elevii profesorului Miroslav 
Artucov, Ovidia Ognean, Călin 
Catarig. Marius legaria sau La- 
dislau Beres ei promit progrese 
de la un concurs la 
tul. Bazinul acoperit 
impulsiona șl mai 
munca tinerilor înotători 
acest club, le va spori ambi
ția de a realiza rezultate cu 
ecouri nu numai in țară, ci și 
peste hotare.

Neimpiiniri 7 încă tatonări 
pentru obținerea unui spațiu 
de pregătire a atleților. iarna >, 
pentru titularizarea unor pro- 
fesori-suplinitori, dar eu re
zultate excelente io muncă ;

Anul Înființării : 1979 (ea 
școală sportivă, din 1954) ; 
secții : atletism, baschet, 
canotaj, gimnastică, hand
bal, Înot, șah ; cadre teh
nice : 34 profesori ; 1200 
elevi Încadrați In 86 de 
grupe — 10 de nivelul I, 
performanță, 20 de nivelul
II, avansați șl 56 de nivelul
III, Începători ; Intre 1979— 
1983 : 118 campioni ai țării, 
la copii, juniori, 161 de 
ciștlgători al unor con
cursuri republicane, 55 de 
recorduri republicane co- 
pil-juniori, tineret, un ma
estru al sportului, un can- 
dldat-maestru, 3 sportivi 
de clasă Internațională, 45 
de sportivi de categoria I ; 
11 dintre actualii profe
sori au fost sportivi al 
clubului ; 36 dintre foștii 
elevi au absolvit Institutul 
de Educație Fizică și Sport, 
fiind profesori sau antre
nori in diferite școli, licee 
sau c'uburi sportive.

LA MASCULIN JOCU
Un ,,trio“ s-a distanțat în cursa feminină
în penultima rundă, a 12-a.’ 

a Campionatului republican 
masculin de șah, ce se desfă
șoară la clubul Uzinelor .,23 
August" din capitală. Bărbules
cu a cîștigat la Tratatovici. 
Grunberg l-a învins, cu negre
le, pe Nicolaide. Olteanu a 
pierdut Ia Ionescu, iar parti
dele Pavlov — Ghlțescu și Ma
rin — Foișor s-au încheiat re
miză.

în runda precedentă s-au 
mai înregistrat rezultatele: Io
nescu — Radovici 0—1. Mără- 
pescu — Bărbulescu 1—0. Fo
ișor — Grunberg remiză.

în clasament conduc Pavlov 
șl Grunberg cu cite 7,5 p. ur
mați de Ghițescuși Ionescu — 
T p. Foișor 
6,5 p etc.

si Bărbulescu

al- 
va 

mult 
din

deficitul de cadre la gimnas
tică și înot. „Neimpiiniri pasa
gere" apreciază prof. A. Blindu, 
care subliniază sprijinul pri
mit din partea Inspectoratului 
școlar județean (inspector ge
neral, prof. Maria Bucur), al 
C.J.E.F.S. Arad, instituție cu 
care s-a statornicit o colabo
rare permanentă și rodnică, în 
efortul de a descoperi, forma 
și propulsa în performanță cit 
mai multe valori autentice, 
ciclic, în pas cu structura în- 
vățămîntului, dar nelimitat. 
Pentru că este posibil, fiind 
vorba de o unitate sportivă în 
care procesul de selecție se 
desfășoară cu toată rigoarea, 
iar numărul celor care doresc 
să facă parte din „atelierele" 
clubului este. în fiecare 
toamnă, de aproape ZECE ORI 
MAI MARE decit actualul e- 
fectiv. Sita selecției rămine 
deasă, pentru ca miine per
formanță să capete certitudine.

Astăzi este 
tima rundă, 
disputa duminică.

*

zi 
a

de repaus, ul-
13-a. se va

Tiberiu STAMA

Maestrul international Mircea 
Pavlov, unul din liderii fina
lei, pregătește o nouă mutare 
pe eșichier, sub privirile arbi
trului Anghel Matei (in pi
cioare).

Foto: Aurel D. NEAGU

Finala campionatului națio
nal feminin de șah a mai făcut 
un pas spre linia de sosire. 
Runda a 10-a a programat cî- 
teva partide de importanță 
pentru viitoarea configurație a 
clasamentului, cea în care ma
rea maestră Marina Pogorevici 
a mai cules un punct întreg, 
învingind-o pe junioara Mă- 
dălina Stroe, precum și aceea 
în care Dana Nuțu a cîștigat 
la Ligia Jicman. De asemenea, 
tinăra Cristina Bâdulescu (ne
învinsă pînă acum) a obținut 
victoria în fața colegei ei de 
generație Smaranda Boieu. 
Celelalte partide au fost remi
ze si anume : Viorica Ionescu 
— Gabriela Olteanu. ludit Chi- 
ricută — Eugenia Ghindă și 
Mariana Toniță — Gertrude 
Baumstark. A avut zi liberă 
Gabrieia Olărașu.

în . fruntea clasamentului, a- 
celași „trio" de jucătoare, ca și 
pînă acum, Marina Pogorevici 
și Gabriela Olărașu (aceasta cu 
o partidă mai mult jucată) cu 
7 puncte fiind urmate de Dana 
Nuțu, cu 6,5 p. La distanță 
urmează Viorica Ionescu și 
Cristina Băduiescu, cu cite 5 p 
(o partidă mai puțin).
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DUPĂ FRUCTUOSUL SEZON 1984 AL HALTEROFILILOR
Niculina Lizărescu) 
mult pe aruncători, 
pe specialiștii 
nud Sfăt șl 
precum șl pe 
Popa, capabili 
plan național, 
an" (prof. Tr.

Baschetul lși

(Urmare din pag. 1)

CHEIA SUCCESULUI
(Urmare din pag. 1)

Nn cred. Mai eurind nu am 
fost noi amatori să organizăm, 
pentru colegele noastre, acti
vități sportive interesante". 
S-au discutat, apoi, aspecte le
gate de extinderea gimnasticii 
la locurile de muncă, activi
tate in care „locul de mai 
bine" este destul de mare, ca 
și nevoia de o sală — spațiul 
există, am înțeles — pentru 
sporturile ce au avut de sufe
rit din cauza lipsei acesteia : 
șahul și, mai ales, tenisul de 
masă.

Adunarea de dare de seamă 
și alegeri, în cadrul asociației 
sportive I.S.P.E., a demonstrat, 
o dată mai mult, că sportul 
de masă cuprinde un număr de 
participant! proporțional cu In
teresul. cu munca și dăruirea 
activiștilor sportivi din Insti
tut. Or, la I.S.P.E., așa cum 
ne-a spus și noul vicepreședinte 
al asociației, Cristian Badea, 
„interes există, sprijin avem, 
nimic nn lipsește ca, în conti
nuare, să facem mai mult și 
mai bine !". Cit mal mult și 
mal bine !

tinuat un flux, și anume com
portarea meritorie la C.E. din 
Spania (două locuri 3, patru 
locuri 4, un loc 6).

A fost, așadar, consemnat un 
progres remarcabil, la 8 din 
cele 10 categorii de greutate, 
la baza căruia a stat creșterea 
neîntreruptă a potențialului fi
zic și tehnic al halterofililor 
români, pe baza planurilor ști
ințifice de pregătire, alcătuite 
cu migală și perseverență de 
tehnicienii federației de spe
cialitate (n.b. — secretarul res
ponsabil al F.R.H.C., prof. La- 
zăr Baroga. deține de mulți 
ani funcția de președinte al 
Comisiei tehnice a Federației 
Internaționale de Haltere), la 
care s-a adăugat, zi de zi, con
tribuția Centrului de medicină 
sportivă și a Centrului de pre
gătire olimpică în direcția păs
trării sănătății, recuperării și 
refacerii rapide, după efortu
rile uriașe din antrenamente 
și unele concursuri de verifi
care. Un exemplu în această 
privință este și numărul recor
durilor : 49 — 20 la seniori
(dintre care jumătate semnate 
de juniori), 15 la juniori mari 
și 14 la.........................

Aceste 
realizarea 
federația 
nu în totalitate. Și lată de ce. 
La J.O. de la Los Angeles, de 
pildă, Dragomir Cioroslan, un 
adevărat om de bază, Înzestrat 
cu calități, nu și-a putut re
peta performanța sa cea mai 
bună, care l-a impus pe plan 
mondial (de la 355 kg a invo-

juniori mici, 
afirmări reprezintă 
obiectivelor fixate de 
de specialitate. Dar

luat la 332,5 kg ; n.b. — me
dalia de aur a fost ciștigată 
cu 340 kg !) ; Gheorghe Maftei, 
dacă la Los Angeles și-ar fi 
reeditat recordul personal (262,5 
kg), ar fi candidat cel puțin 
pentru medalia de bronz (a- 
tribuită ia 255 kg), dar el a 
ratat toate cele trei încercări 
la aruncat (145 kg), ieșind din 
concurs ; Mircea Tuli a ocupat 
locul 9 (265 kg, deci cu 20 kg 
sub recordul său — 285 kg, 
in vreme ce medalia de aur 
a fost ciștigată cu 282,5 kg) ; 
Ștefan Tașnadi a cucerit me
dalia de argint cu 380 kg, pu
țind foarte bine s-o dobân
dească pe cea de aur dacă 
reușea nu 400 kg, cît era re
cordul său personal, ci măcar 
392,5 kg, ținînd seama de fap
tul că locul întii a fost atri
buit pentru 390 kg.

Evident, aceste insatisfacții 
nu pot umbri comportarea în 
general bună a echipei noastre 
care, după cum am spus, a 
cucerit nu numai 8 medalii 
olimpice, dar și admirația spe
cialiștilor și spectatorilor de la 
Los Angeles ; ele atrag, insă, 
atenția asupra faptului că ori- 
cît te-ai dărui este suficient 
să comiți o greșeală în exe
cuția tehnică sau în cea tac
tică (intrarea în concurs la o 
greutate inadecvată) ca să 
pierzi realizarea obiectivului 
propus.

Iată de 
cialitate, 
lauri, cu 
a trecut 
plan de 
realist pentru sezonul compe- 
tițional 1985, care are în ve
dere, pe tărîm internațional, 
țeluri cu nimic mai prejos de-

ce federația de spe- 
fără să se culce pe 
tot simțul autocritic, 
la elaborarea unui 
perspectivă cit mai

REMARC ARI LA FINALUL SEZONULUI

Alergările de trap au avut 
anul 1984, In afara celor clasați 
Pe primele locuri, cele de pe po
dium, șl alți remarcați, care au 
contribuit la buna desfășurare a 
•cestor atractive întreceri hipice. 
Astfel, formația antrenată de T. 
Marinescu, cea care a clștlgat 
Derbyul 1981, cu Intim, a avut un 
frumos succes șl cu Iulla, care a 
realizat un excelent record de 
1:25,0/km, reușind sâ Învingă In 
„Premiul Victoria". La rtndul ei, 
formația antrenată de R. I. Nico
lae a avut unele frumoase per
formanțe cu Sudltu, Comlșon, 
clștlgătorul Criteriului cailor de 
3 ani. Haos șl alții. Formația an
trenorului M. Dumitru, deși nu a

Izbutit să obțină nici o victorie 
In alergările clasice, a avut totuși 
unele reușite cu Rural, Subotlca 
și Sugestln, unul din caii de 2 
ani de perspectivă. S. Ionescu, 
care a Început furtunos anul, 
prin cele 5 victorii din prima 
reuniune, a mai reușit o frumoa
să performanță cu Hamilton, cu
cerind „Premiul Carpați", aler
gare clasică de semilond, dar în 
final s-a situat undeva prin mij
locul clasamentului. In progres 
față de anul trecut formația an
trenată de D. roduță.

Dintre ajutorii de antrenori, 
s-au mal remarcat : R. Costlcă, 
clasat pe locul secund, V. Molse, 
care a reușit șl o spectaculoasă 
victorie cu Satlm, in „Premiul 
Municipiului Ploiești", și V. Popa,

care a cucerit Premiul Speran
țelor4*, cu Ogor. Am lăsat mai 
la urmă pe G. Suditu, care, sub 
bagheta antrenorului T. Marines
cu, a reușit bune performanțe cu 
Respect, In. Iulla și alții, el fiind 
promovat antrenor principal în 
locul lui F. Pașcă, pensionat.

Dintre apprantii, mai remarcăm 
pe V. Gavrilă, care a început să 
facă progrese evidente.

La amatori, In afara campionu
lui B. Manea, s-a impus S. Stă- 
nilă, care a terminat pe locul 
secund, cucerind „Criteriul ama
torilor44, cu Catren, de o manieră 
ce a impresionat. Mai puțin reu
șită evoluția lui H. Șerban, cam
pionul anului 1983.

A. MOSCU

cît cele din 1984. Lucrurile se 
complică intrucîtva dacă a- 
vem în 
lotul 1984 
component!
roslan, 
înlocuitorii lor vor 
capabili să ducă mai sus re
cordurile ? La această între
bare, federația de specialitate, 
pornind de la premisa că acti
vitatea în multe secții nu s-a 
desfășurat corespunzător la ni
velul schimbului de mîine, a 
hotărit să» remedieze situația 
prin crearea primului centru 
olimpic de juniori (la Bistrița, 
unde există condiții optime de 
pregătire pentru acest eșalon). 
In al doilea rînd, federația de 
specialitate este hotărîtă să 
stăvilească orice încercare din 
partea unor antrenori care 
preferă, în locul unei munci 
de selecție și de pregătire con
form planului unic pe care ea 
l-a elaborat, să aleagă calea 
cea mai comodă, a atragerii 
elementelor gata formate, în 
loc să se preocupe zi de zi 
de „schimbul de mîine", son- 
dind, în acest scop, permanent 
masa largă a copiilor și ju
niorilor. De asemenea, rabatu
rile care s-au făcut în unele 
secții în privința muncii de 
educație au determinat stag
nări sau chiar regrese la unele 
secții, cîndva puternice, 
ce a constituit, de fapt. Încă 
o frînă pentru alcătuirea 
Iot național de juniori 
puternic. Acest lucru explică 
de ce numărul elementelor ti
nere de valoare descoperite 
este din ce în ce mai i 
unele secții, cum ar fi 
pex Constanța, C.S. l 
Clujana, A.S.A. Tg. 
C.S.M. Cluj-Napoca ș.a.

intrucîtva 
vedere 
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de

Dociu, 
lor
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retras trei 
bază (Cio- 

Tașnadi) :
fi, oare.

ceea

unui 
mai

mic la 
Chim- 

Oneștl, 
Mureș, 

care,

cu toate 
Ioroși, se 
de „noul

Pentru . _________ _____
ționale din acest an, federația 
de specialitate a alcătuit un 
Iot a cărui listă rămine 
deschisă oricui se dove
dește mai bun decit altul : 
cat. 52 kg — Teodor Iacob 
(Clujana, 2S de ani, progres 
de la 210 kg la 225 kg la 
total), cat. 56 kg — Dumitru 
Negrean (Farul. 16, 205 la 215), 
Gheorghe Maftei (C.S. Onești, 
29, 257,5 la 262), cat. 60 kg — 
Dorel Mateeș (Dinamo, 20, 260 
Ia 280), Constantin Chiru (Glo
ria Bistrița, 26, 272 la 285), 
Gelu Radu (A.S.A. Tg. Mureș, 
26, 282 la 295). Vasile Roșu
(Chimpex, 24, 282 la 290), cat. 
75 kg — Andrei Socaci (Olim
pia, 18. 310 la 325), cat. 82,5 
kg — Petre Becheru (Steaua, 
24, 362.5 la 370), Constantin
Urdaș (Dinamo. 20, 372 la 390), 
cat. 90 kg — Dumitru Petre 
(Steaua, 27. 360 la 365), Nicu 
Vlad (Steaua, 21, 392,5 la 400), 
Tiberiu Roman (C.S.M. Cluj- 
Napoca, 20. 350 la 380), cat. 
100 kg — Petrică Tufă (Rapid 
București, 19. 330 la 350), Va
sile Groapă '(Steaua, 29, 397 la 
400) și alții.

Iată de ce, privind compo
nența actualului lot prin prisma 
virstei, nu putem să ne de
clarăm pe deplin mulțumiți de 
numărul redus al celor tineri, 
comparativ cu cel al halterofi
lilor care, mîine-poimîine, vor 
trebui, vrînd-nevrînd, să se 
retragă. Se impune, așadar, 
toată atenția spre acest făgaș, 
al schimbului de mîine. Nu se 
poate trăi numai din amintiri, 
prezentul și viitorul își reven
dică drepturile, la care nu pot 
avea acces decît cel care sînt 
Ia curent permanent cu ulti
mele noutăți în domeniul ce
lei mai înalte performanțe.

că au antrenori va- 
preocupă prea puțin 
val".
confruntările interna-

ȘTIRI DIN VOLEI
• Duminică 20 Ianuarie, Începe 

returul campionatelor republicane 
de volei — feminin șl masculin — 
din cadrul Diviziei „B“.
• Următoarele turnee, cu nu

mărul 3, din cadrul Diviziei „A" 
de volei vor avea loc după cum 
urmează : feminin — Intre 25—29 
ianuarie la Craiova (locurile 1—6) 
șl Constanta (locurile 7—12) J

masculin — intre 3—7 februarie 
la Baia Mare (locurile 1—6) șl 
București (locurile 7—121.
• Vizele anuale pentru jucă

torii echipelor din diviziile „A" 
șl „B“, pe anul 1985, se fac la 
sediul F.R.V. Înainte de reluarea 
campionatelor ; pentru juniori, Ia 
Consiliile județene pentru educa
ție fizică șl sport.
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In preajma reluării jocurilor

ÎNDATORIRILE fotbalului
baschet 
eciurile 
ului se- 
britatea 
dlibrate 
tractive 
utatelor 
nit cele 
special 

Ipia — 
Fesul — 

grupa 
apid — 
1 cărui 
btărîtor 
ambele 
rea.
[r aces- 
bllmpia 
bști (în 
b, Pro-

(1—11. Rapid București — Comer
țul C.S.Ș. Tg. Mureș a—1).

Partidele din Capitală au loo 
astfel : sala Olimpia, stmbătă ora 
18,30, duminică ora 11,30 : Olim
pia — Voința; sala Progresul, 
orele ir ți 10 : Progresul — Poli
tehnica Timișoara ; sala Rapid, 
orele 15,30 $1 10 : Rapid — Comer
țul Tg. Mureș.

înaintea acestor Jocuri, clasa
mentul Diviziei „A* se prezintă 
astfel :

1. 
2.
3.
4.
5
8.

„U" Cj.-Nap. 
Olimpii 
Progresul 
„Poli' Tlm 
Voința Buo 
„Poli" Buc.

GRUPA 1—6
4
6
9
6
9
9

22
22
S2
22
22
22

18 
16
13 
16
13
13

1773:1394 
1468:1212 
1632:1616 
1557:1396 
1561:1410 
1472:1437

40
38
35
35
35
35

ftehnlca GRUPA 7—12
pnlver- 7. Crișul 2? 13 9 1583:1553 35
-Napo- 8. Chimistul 22 10 12 1449:1459 32
studen- 9. Rapid 22 6 16 1290:1505 28
ă 7—12: 10. Comerțu’ 22 6 16 1218:1417 28
Brașov 11. Icemenerg 22 6 16 1343:1605 28

ha. Vll- 12. Voința Bv. 22 4S 20 1332:1691 24
icureștl » Echipă penalizată

ERIENȚA UTILA
HOCHEIȘTI DIN LOTURI

tideî. Scorul de 8—1 (3—0 ; 2—1; 
3—0) a fost stabilit de : K. An
ta] — 3. Gllga — 3. Sofron si 
Burada. respectiv Radu. ^Bandero- 
lele roșii" au fost deținute de A. 
Balint. Lotul de 20 de ani — 
IMASA 6—2 (1—0 ; 1—1 ț 4—1). 
în meciul vedetă al turneului, 
reprezentativa de tineret — be
neficiind de o mal mare omo
genitate a liniilor de atac (go
lurile au fost realizate de către 
toate cele trei «.triplete"), cit si 
de forma bună a portarului Flo
rin Niculescu — a reușit să În
vingă lidera clasamentului, care 
a suferit astfel prima lnfrlngere 
din actuala ediție a campionatu
lui. Formația pregătită de Ior
dan Dumitru a acuzat în acest 
meci accidentările anterioare, cît 
Si faptul că doi dintre jucătorii 
săi se aflau pe banca de rezer
ve a... adversarei sale. Oricum, 
victorie fără dubii a lotului, con
turată. Insă. în repriza a treia, 
după două treimi destul de e- 
chilibrate. 
Ciobanu — 2.
va) si Bed6, 
Visan pentru 
la centru G. ______
18 ani — Metalul 7—3 (3—1 : 
2—1 ; 2—1) într-o partidă _ în 
care echipa din Rădăuți (pre
gătită de R. Mihaluc) — foar
te .subțiată* numeric (doar nouă 
jucători de cîmp. adică nici mă
car două Hnil complete !) — nu 
a putut surmonta handicapul 
din start (0—2 în secunda 45!) 
trebuind să se recunoască învin
să In fata unor adversari dornici 
de afirmare (antrenori A. Kala- 
mar și R. Bianu). A fost cel 
mai „curat" meci al turneului, 
nedicVndu-se decît 4 minute de 
penalizare. Golurile tntflnlrli, 
condusă la centru de A. Balint. 
au fost înscrise de Zaharla — 2, 
Popovici — 2 Horvath. Herlea si 
N. Alcxe. respectiv Halus —3. In 
clasament, după trei turnee, si
tuația este : 1. IMASA 15 P 
(golaveraj 52—21). 2. Lotul de 20 
ani 14 p (49—20), 3. Lotul d«
18 ani 6 p (29—43), 4. Metalul 1 
p (20—66).
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mondiale de box pentru tineret 
vor fi organizate în țara noas
tră. Acest important eveniment 
trebuie onorat cum se cuvine 
de sportivii’ români, care au 
datoria de a se prezenta la în
trecere cît mai bine pregătiți, 
apți de a reprezenta cu dem
nitate sportul românesc. Startul 
pregătirilor a fost dat zilele 
trecute cînd, după un amănun
țit control medical. 26 de tineri 
pugiliști au început un prim 
stagiu de antrenamente. An
trenorii Eustațiu Mărgărit — 
coordonator, Eugen Furesz, Ion 
Marconi și Relu Auras au al
cătuit un plan amănunțit care 
vizează. în final, înregistrarea 
unor performanțe cît mai bune 
la Campionatele mondiale din 
Juna septembrie, de la Bucu
rești.

Acum nămeții de zăpadă a- 
jută la călirea fizică a tineri
lor pugiliști, urmînd ca In 
perioadele următoare . pregăti
rea boxerilor să fie axată pe 
îmbogățirea cunoștințelor teh
nice. Deocamdată, Mihai Leu, 
Marian Popa, Ivan Lavrente. 
Daniel Măeran, Petrică Buli- 
ga, Marius Roman, Stefan 
Drișeu, Dumitru Beșliu; Vasile 
Damian și ceilalți component! 
ai lotului transpiră din belșug, 
cu gîndul Ia medaliile marilor 
competiții.

Și. după startul promițător 
al pregătirilor pugiliștilor 
noștri fruntași, avem toate 
motivele să sperăm că ei vor 
realiza rezultatele bune pe ca
re și le-au propus...
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EFECTELE UNOR PROFUNDE MODIFICĂRI DE LOT
• Echipă de pluton, cu com

portări satisfăcătoare spre bine 
in decursul celor patru ediții 
de campionat (a promovat In 
Divizia „A“ In anul 1979), F.C. 
Olt a traversat tn această 
toamnă o perioadă critică, în-* 
cheind turul pe penultimul loc 
în clasament. Cauze multiple 
au adus echipa de pe Olt ln- 
tr-o situație precară, cele 12 
puncte, cu —4 în „clasamentul 
adevărului", anunțînd un retur 
de campionat dificil pentru a- 
eeastă formație. • „Refluxul* 
a început chiar din startul 
campionatului care a coincis cu 
două infringer! consecutive 
(1—2 cu Jiul, Ia Petroșani și 
0—1 Ia Slatina, cu Dinamo). A 
urmat un Joc bun la Iași, cu 
Politehnica. încheiat la egalita
te. 1—1 și se părea că echipa 
și-a regăsit echilibrul, linia de 
plutire. S-a produs însă „divor
țul" dintre antrenorul principal 
Ion Voica și club, situație care 
a dus la încredințarea condu
cerii tehnice Iui Tache Macri • 
In ciuda primei victorii din 
campionat (2—0 cu Corvinul, 
pe teren propriu, tn etapa a 
4-a), a urmat Înfrângerea cate
gorică din Giulești (0—4

neros cu încurajările față de 
favoriții lor • Să nu omitem 
nici „ruperile de ritm* din 
procesul de instruire care nu 

a avut continuitate din

TURCU

chiar
program a 
navetiști • 

ediției 
cînd

cauza Intîrzierilor 
absentării de la 
multor jucători... 
Comparativ cu turul 
trecute de campionat.
F. C. Olt ocupa locul 10 cu 16 
puncte, acum echipa a coborât 
multe

suges- 
locul 

sfîrși-

Unde-

ru trepte. Sperăm însă că

17 F. C. OLT 17 5 2 10 16-28 12
11 (a pierdut• Punct, realizat, acasă : . .

Steaua, unul cu A.S.A Tg. Mure,).
• Puncte obținute in deplasare : 1. cu Politehnica lași.
• Golgeterii echipei : Turcu, ETtimie A Georgescu — cite 3 goluri, 

Kol'o 2, M. Zamfir, Minea, Honghiue, M. Popescu si Preoelrțo — cite 1.
• Jucători folosiți î 2ă: M. Zamfir. Kolla. Turcu sf M. Popescu — 

cite 17 meciuri, Co țoi, Minea ți Efttmie — c'te 1ă. A Georgescu 14. 
Nițu 13, Honghiue si Andrei — cite 11. Preoe’itS 9. lonoscv sl Mihcli 
— cite 8, Tabaeu 7, Curtean 5. Barba 4. Rodut 3. Taooszto. Răducu sl 
Donose - cite 2, Hrănesc. Cioborm, Boriceonu, Bol00 ,1 Despa — 
cite 1.
• A beneficiat de 2 lovituri de Io 11 au ambele transformate (M. 

Zamfir și Eftîmte).
• Jucători eliminați : Eftimie (etapa o 13-o).
• Cartonase galbene : 7 ; cele mol multe : Prepelița 3.
• A espezfiat 143 șuturi (104 oca să — 59 In deplasare), dintre care

In deplasare).65 p« spațiul porții (45 oeow - 20

Rapid), insucces care a scos in 
relief diminuarea potențialului 
valoric al efectivului de jucă
tori • De fapt, aceasta este 
cauza majoră a jmor evoluții 
atlt de modeste.
recunoaștem, F. 
dut tn ultimul 
titulari, jucători 
prin plecarea lor. au lăsat un 
gol neîmplinit de noii veniți. 
Să-i amintim pe Ariei., Bom- 
besen. Matei. Bărbalesen. Bar
bu, State. Iordaehe, Rada n, 
Balaar sau Pițurcâ și vom ve
dea că nucleul de bază al for
mației. de fapt coloana ei ver
tebrală, s-a... frint Cu excep
ția fundașului M. Zamfir, cu 
evoluții constant bune In toate 
cele 17 partide și, intr-o oare
care măsură, ale lui Turcu si 
A. Georgescu, ceilalți jucători 
transferați (la Începutul sau pe 
parcursul turului campionatu
lui) n-au reușit să se impună, 
să aducă acel reviriment mult 
așteptat In jocul echipei. Ne
reușitele au generat dese mo
dificări de formație, de la o 
etapă la alta (au fost folosiți 
un număr record de jucători : 
26), ceea ce a făcut ca omoge
nizarea 
implicit, 
de joc. 
decvată 
ment ale jucătorilor. Soluții nu 
s-au găsit și, spre finalul tu
rului campionatului. F. C. Olt. 
debusolată. a pierdut alte trei 
puncte prețioase pe teren pro
priu (0—3 cu Steaua si 1—1 cu 
A.S.A. Tg. Mureș) pentru ca 
în ultima etapă să piardă la 
scor, de forfait, la Brașov, pu- 
nînd astfel punct unui sezon 
de toamnă nefast • Sigur, un 
handicap a fost si faptul că 
jocurile oficiale s-au desfășurat 
la Slatina, in fața unui public 
puțin numeros și nu prea ge-

Pentru că. să 
C. Olt a pier
ți mp numeroși 
de bază care.

alarmă a fost tras 
fiecare dintre ju- 

este conștient ce impor- 
De care trebuie z-o •-

P«pregătirii. 
Conducerea

încă de 
tehnică 

fl ea — 
rezolvat

de- 
go-

semnalul de 
ta timp, că 
cători 
tenta 
corde 
acum.
indiferent care va 
că stnt multe de 
cepind cu compartimentul 
fensiv care a primit 28 de 
luri (0 și încheind eu atacul 
mult prea steril în sezonul de 
toamnă. Totodată, trebuie să 
se profileze un ..11* de bază, 
cu alte cuvinte o formație con
stantă care să cunoască bine 
lecția sarcinilor duble. Numai 
așa F. C. Olt va depăși mo
mentul critic, atacînd sezonul 
de Drim avară cu un moral 
fortificat cu încredere în for
țele proprii și cu dorința tu
turor jucătorilor de 
rezultate bune care 
echipa din impas.

a obține 
să scoată

Gheorghe NERTEA

Ce s-a schimbat; 3e fapt; 
în fotbal î — a fost lait
motivul recentului curs de 
perfecționare a antrenorilor.

Antrenorii care se bazează 
mai mult pe pregătirea lor 
teoretică sînt dispuși ț,sS 
pună pe tablă* ecuații uria
șe, care sugerează, de fapt, 
modificări pe cît de simple, 
pe atît de firești. Pe de altă 
parte, practicienii, mai scep
tici șl mai refractari la 
zborul fanteziei, sînt de pă
rere că tn fotbal se schim
bă doar terminologia și arit
metica numerelor de pe tri
couri — mai mult Ia 
tia cronicarilor — că 
e același încă de la 
tul secolului trecut

Unde e adevărul ? 
va pe la mijloc.

în fotbal — nu e o nou
tate — s-a păstrat desenul, 
dar a crescut enorm tensiu
nea ne teren, tn tribună și 
In afara ei. Cu decenii In 
urmă, echipele se fotogra
fiau împreună înainte 
meci, cu portarii culcați 
iarbă. Venea apoi jocul, 
joc de cele mai multe 
amical — competiția nu 
vadase globul. în 
ce privește iocut propriu- 
zis. era mai multă degajare. 
Apărătorii se lăsau uneori 
furați de execuțiile tehnice 
ale unor înaintași ca Barat- 
ki sau. mai tîrziu. Ozon, în 
cadrul unei atmosfere care 
nu Dărea să anunțe Lsfîr- 
situl lumii*, asa mim se în- 
tîmnlă uneori la Glasgow — 
vezi recenta rejuzare — sau 
la Santa FA cum spunea 
regreta tul Petschovschl, el 
lnventînd astfel un generic 
pentru orașele mult prea 
aurise ale fotbalului. Sigur 
că sî tempoul era altul, 
chiar dacă au fost și excep
ții. (Ne aducem aminte că. 
acum 15 ani. fa Ciudad de 
Mexico, eu prilejul turneu
lui final, televiziunea me
xicană a transmis — Intr-o 
zi de pauză — înregistrarea 
meciului AngHa — Portu
galia. disnutnt eu patru ani 
In urmă. Și s-a văzut ime
diat că au fost suficiențl 
doar patru an! pentru ca 
fotbalul să devină altceva,' 
mai ales după disputarea 
celebrei semifinale Italia — 
R. F. Germania);

Ce anume a determinat 
accelerarea Jocului (reali
tate incontestabilă); înăspri
rea iul (sugerată in primul 
rlnd prin apariția teribilu
lui marcaj Herrera) și era:.", 
iere* formidabilă (amintită) 
a tensiunii partidelor ? Fă
ră îndoială competiția, me
reu mai dură, o competiție

de 
pe 
un 
ori 
in- 

ceea

lnter-tări, Inter-cîuburi și 
— nu in ultimul rînd — 
lnter-continente. pentru că, 
trebuie să o spunem, la ba
za accelerării jocului și a 
invențiilor tactice reale 
(multe fiind artificiale) s-a 
aflat dorul de revanșă al 
Braziliei, al acestei Brazilii 
care a acumulat trei decenii 
de Infringer! în eupa Mon
dială. pentru a se prezenta 
cu un imens arsenal de ino
vații pe toate planurile, !n 
vederea triumfului da la 
Stockholm, din 1958. De a- 
tunci. cursa s-a întețit. Real 
Madrid a pus pe gazon un 
atac multinațional in care 
pină și marele Didi a fost 
nevoit să facă tușă. Apoi a 
venit replica antrenorului 
de fier Herrera, care a făcut 
să urce ștacheta cinismu
lui. Fotbalul a fost înfier- 
bîntat si de televiziune, ca
re a licitat și mai mult 
competiția, cu toate impli
cațiile de rigoare in planul 
solicitării mereu 
a Jucătorilor.

Această goană 
tă obligă mereu 
nou, ia o nouă 
tactică, la o nouă posibili
tate de creștere a capacită
ții organismului. La recent 
încheiatul ruts de perfec
ționare au fis* invitați me
dici si sneciali'ti din alte 
ramuri de sport care să în
tregească imaginea antre
norilor de fotbal despre ce
le ce se întimplă 
tonul mereu mai 
sportului mondial.

Obligațiile sînt. 
văr. mari. Iar cele ale fot
baliștilor ni se par și mai 
mari decît in celelalte spor
turi. E nevoie de un efort 
complex, pe toate planurile. 
Fotbalul nu poate ține pasul 
doar cu mijloace clasice. 
Fotbalni cere permanent un 
efort de creație. „Poarta" 
rugbvuhd e de TO de metri. 
A fotbalului e de 
ehetul are de partea 
luția giganților. în 
un Giresse sau un 
pot „eh hori* orice 
Atletil si Înotătorii din R.D. 
Germană, mari campioni ai 
efortului solitar pe... culoar, 
deci fără atingere, nu au 
reușit să-și transmită secre
tele si fotbaliști’cr. pentru 
că fotbalul e altceva, 
altceva care presupune 
cursă neîntreruptă.

Tn pragul noului sezon 
ternational care va dura 
an întreg — densitate tără 
precedent — sperăm ca fot
balul nostru să se pătrundă 
de rolul său deosebit pe 
harta sportului românesc și 
să se pregătească, cu o to
tală dăruire, nertru rn an 
care să se încheie ia Anka
ra ara cum s -a încheiat 19S3 
intr-n noapte de noiembrie, 
1a Bratislava.

loan CHIRILĂ

mai mari

neîntrerup
ta ceva 

stratagemă

în mara- 
rapid al

într-ade-

„T. Bas- 
sa so- 
fotbal. 
Balad 
gigant

Un
o

în- 
un

La jumătatea drumului în Divizia „C« IOTO-PROHOSPORT INFORMEAZĂ

să fie în suferință si, 
implantarea unei idei 

cît de cit proprie,' a- 
posibilităților de mo-

LUPTA PASIONANTĂ PENTRU ȘEFIA SERIEI A IX-a
în această crupă a IX-a. alcă

tuită din echipe din Nord-Vestul 
țării, se dă o interesantă luptă 
pentru șefie. în care sînt anga
jate nu mai puțin de cinci-sase 
formații. înfrățirea Oradea, care 
cu doi an? în urmă evolua In e- 
șalonul secund, a avut un start 
destul de slab reușind să ocupe 
primul loc abia în etapa a X-a, 
după victoria cu 1—0, acasă, asu
pra liderului de pînă atunci, Re
colta Salonta — aflată în fruntea 
clasamentului timp de nouă săp- 
tămîni (o frumoasă performanță 
avînd în vedere faptul că Recolta 
nu a jucat în Divizia „C* în edi
ția precedentă). înfrățirea, echl-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• „CUPA SPERANȚELOR*, 

TURNEELE FINALE. S-MU Stabilit 
localitățile șl datele 
turneelor finale ale 
de mlnlfotbal dotată 
speranțelor". Astfel, 
intre 25 șl 27 Ianuarie,_ _______
fășura turneul final cu echipele 
calificate pentru grupa mare, 
copii născut! după 1 august 19711 
Unirea Alexandria, C.S.M. Reși
ța, Otelul Galați, C.S.Ș. Piatra- 
Neamț, Mureșul Deva, C.S.Ș. Bi
horul, F.C. Argeș șl Dlnamo Bu
curești. Turneul final pentru gru
pa copiilor născuțl după 1 au- 
gust 1972 va avea loc, la BuHUȘI, 
intre 29 sl 31 Ianuarie, cu partici
parea echipelor : Electroaparataj 
București, Gaz metan Mediaș,

disputării 
competiției 
cm „Cupa 
2a DEVA, 
se va des-

F.C. Constanța, C.S.M. Suceava, 
Mureșul Deva, Gloria Bistrița, 
Universitatea Craiova șl Metalul 
București.
• SCHIMBĂRI LA C.S.M. RE

ȘIȚA. Clubul reșitean are de cu- 
rînd un nou vicepreședinte al 
secției de fotbal — prof. Pavel 
Dumitru Epure. De asemenea, 
din acest sezon divizionara „B" 
C.S.M. H are ca antrenor prin
cipal pe fostul Internațional Eme- 
rich Dembrovschl.
• ȘI LA F.C.M. U.T.A. In con

ducerea clubului arădean au sur
venit următoarele modificări ț 
noul președinte este fostul Jucă
tor Gheorghe Vaczi, Iar antrenor 
a fost numit Alexandru Dan.

pă aparțintnd asociației sportive 
de pe lingă Întreprinderea oră- 
deană de mașlni-unelte cu ace
lași nume are la „adevăr* +4. 
Orădenll au ctștigat toate cele 
opt partide disputate acasă șl au 
pierdut patru meciuri in depla
sare (0—1 eu Unirea Valea lui 
Mihal, 9—2 eu Unlo Satu Mare, 
0—1 cu Minerul Or. dr. Petru 
Groza șl 1—7 cu Oașul Negrești). 
EcMpa es<e pregătită de prof. 
Viorel Abrudean, iar președintele 
secției de fotbal este lng. C. 
Rus.

în toamnă, cel mal buni Jucă
tori au fost : Klaus — golgeter 
(8 goluri). Boitor, Munteanu, Nl- 
eoraș, Chfa șl David.

Se cuvine să remarcLm și echi
pa minerilor din Sărmășag (Jud. 
Sălaj), ocupanta locului secund 
(acum un an a 
In serie), care 
urmă cu trei ani 
(T. H.)
CLASAMENTUL
1. înfrățirea Or.
2. -----
3.
4.
5.
6. 
7.
9. 
9.

10.
11.
12.
13.
14. 
13. 
16.

fost pe locul 13 
a promovat în 
In Divizia *C*.

MLn. Sărmășag 
Unlo Satu M. 
Rec. Salonta 
Victoria Cărei 
Someșul S.M. 
Mln. P. Groza 
Olimpia Gherla 
Mln. Șuncuiuș 
Chim. Tășnad 
Unirea V. M. 
Oțelul P. Groza 
Oașul Negrești 
Voința Oradea 
Sllvanla C.S. 
Constr. S.M.

SERIEI A IX-A
20
19
18
18
16
15
15
15
15
15
15
14
14
13

15
15
15
15
15

ÎS- 9 
23-13 
30-10 
18-13 
16-12 
25-26

2
2
3
3
3
3
1
3
4
2
3

15 4 3 8 13-24 11
15 1 5 9 11-24 7

15 9 2 4
4
4
5
6
6
6 21-24
6 15-19
6
7
6
6
7
7

21- 25 
21-28 
11-18
22- 13
17-21
22-16

• NUMAI ASTĂZI se mai pot 
procura bilete la cea de a doua 
tragere LOTO 2 din această lună, 
respectiv de duminică 20 ianuarie 
a.c., care se va desfășura în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Stalcovicl nr. 
42, cu lncenere de la ora 16.
• Tot astuzi este și ultima zi 

pentru depunerea buletinelor 
pentru concursul Pronosport de 
mîlne. care cuprinde meciuri din 
campionatul italian, diviziile A 
șl B.

©Informăm participanțli că de 
luni 21 Ianuarie Începe vlnzarea 
biletelor la prima tragere excep
țională Pronoexprcs din rcest an,’ 
respectiv de duminică 27 ianuarie 
a.c. Consultați din vreme pros
pectul tragerii șl pregătiți-vă nu
merele preferata pentru a fi Ju
cate I

« NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA-------  ’ ------
ClSTIGURI 
1985. Faza I 
45 80 23 66 
TRAGEREA _______ __
84 69 68 59 35 ; Faza a n-a t EX
TRAGEREA a IlI-a t 66 25 14 54 
74 38 40 84 52. Fond total de cîs- 
tlgurl : 2.226.314 Jel. din care :
221.043 lei. report la categoria 1 
Faza I.• CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 13 IANUARIE 1935. 
Cat. 112 variante 100% a 50.000 
lei : cat. 2 : 4 variante aoo% a 
14.077 lei si 14 variante 25% a
3.519 lei; cat. 3 : 22,50 variante 
a 4.692 lei; cat. 4 s 122,50 a 
lei: cat 5 : 468.50 a 200 Iei: 
6: 3.254,25 a 100 lei. Report 
cat. 1. 20.396 lei. Cistigurile a 
50.000 lei flecare de la cat. 
(100%) au fost realizate de 
LIU PAP din Tauteu, Jud. 
HOR si TEODOR PALADE 
GALATI.

LA 
LOTO A MARILOR 

DIN 18 IANUARIE 
: EXTRAGEREA I : 
22 30 71 39 31 ; EX- 
a n-a : 2 60 46 89

862 
cat. 

la 
că tie 

i 
ru- 
BI- 
din
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PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
Jocurile Mondiale de atletism in sală

JULIA SALCE SI NATALIA LISOVSKAIA
>

— PRIMELE CÎȘTIGĂTOARE
PARIS, 18. în marele palat 

al sporturilor de la Bercy au 
început vineri întrecerile ce
lui mai mare concurs indoor 
din istoria atletismului, prima 
ediție a Jocurilor Mondiale, la 
care iau parte sportivi și spor
tive din 77 de țări, din toate 
colțurile lumii.

Vineri, în prima zi a între
cerilor, competiția a înce
put cu cursa feminină de 3 km 
marș, care a oferit o luptă e- 
chilibrată, foarte disputată. 
Victoria a revenit tinerei atle
te italiene Julia Salce crono
metrată în timpul de 1253,42. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat : 2. Hong Yan (R. P.
Chineză) 13:05,56. 3. Ann Peel 
(Canada) 13:06,97. 4. Dana
Vavracova (Cehoslovacia)
13:29,06, 5. Ann Jansson (Sue
dia) 13:47,18. 6. Teresa Vaill
(S.U.A.) 13:59,56 etc.

Proba feminină de arun
carea greutății a revenit, 
conform pronosticurilor, a- 
tletei sovietice Natalia Li- 
sovskaia, recordmana mon
dială a probei, în aer liber cu 
22,53 m. Ea a aruncat acum 20,07 
m în ultima încercare. A fost 
urmată de : 2. Ines Muller
(R.D.G.) 19.68 m, 3. Nunii Aba- 
șidze (U.R.S.S.) 18,82 m, 4.
Meisu U (R P. Chineză) 17,67 
m, 5. Ramona Pagel (S.U.A.) 
17,30 m, 6. Simona Creantor 
(Franța) 17,10 m.

Celelalte probe ale zilei, 
între care și triplusaltul (la 
care a participat și atletul 
român Mihai Bran) s-au des
fășurat seara tîrziu. Rezulta
tele lor, ca și ale celor de sim- 
bătă, le vom publica în numă
rul nostru de luni.

A 31 fl REMIIA IN MECIUL KARPOT - h VSPAROI I
A 43-a partidă dintre Anatoli 

Karpov și Garri Kasparov, pen
tru titlul mondial la șah, s-a

Încheiat remiză, la propunerea 
lui Karpov, la mutarea a 
22-a.

Gunde Svan — campion
SEEFELD. 81 de concurent! 

au luat startul în cursa de 
schi fond 30 km din cadrul 
campionatelor mondiale care au 
loc in localitate. întrecerea des- 
fășurindu-se pe o zăpadă bună 
și pe o temperatură acceptabi
lă (minus 9 grade la ora star
tului primului schior, minus un 
grad la ora sosirii!). Compor- 
tindu-6e remarcabil tinărul 
sportiv suedez Gunde Svan a 
obținut o victorie spectaculoasă 
in fata unor adversari puter
nici, precum norvegianul Aunli, 
finlandezul Kirvesniemi și 
compatriotul său Wassberg. De 
remarcat faptul că Nikolai Zi- 
miatov. campionul olimpic de 
la Sarajevo, a terminat abia pe 
locul 17!

CLASAMENTUL : L Gunde 
Svan — campion mondial 
1.1854,1, 2. Ove Aunli 1.18:49,1,
3. Harri Kirvesniejni 1.19:00.2,
4. Thomas Wassberg 1.19:03,3,
5. Kari Hârkonen (Finlanda) 
1.1954,4. 6. Aki Karvonen (Fin
landa) 1.19:42,9. 7. Giorgio Van- 
zetta (Italia) 1.19:52,0, 8. Gia- 
chen Guidon (Elveția) 1.20:17,6, 
9. Giuseppe Ploner (Italia) 
150574 etc.

C ERVIN I A. Peste 30 de e- 
chipaje din 16 țări au luat par
te la primele antrenamente 
cronometrate dinaintea C.M. 
de bob 2 persoane. Cele mai 
bune rezultate au fost realizate 
de R. D. Germană II 1:05,44 și 
R. D. Germană I 155.52.

divele europene la volei
Lfiintca turneelor linalc

în această săptămină s-a în
cheiat penultima fază a com
petițiilor continentale la volei 
rezervate echipelor de club. Se 
cunosc, așadar, formațiile care 
vor lua parte la turneele fina
le programate luna viitoare, 
înainte de orice altă apreciere 
asupra penultimului act. iată 
cum s-au stabilit finalistele in 
cele 3 întreceri la nivel euro
pean :

CUPA CAMPIONILOR, mas
culin : Ruda Hvezda Fraga 
— Dinamo București 3—0 și 
1—3, Santal Parma — Radio- 
tehnik Riga 3—1 și 3—2. 
T.S.K.A. Sofia — Loimu ’79 
(Finlanda) 3—0 și 3—0, Mla- 
dost Zagreb — Gladsaxe Co
penhaga 3—2 și 3—0 ; feminin: 
Olympia Ravenna — Ruda 
Hvezda Praga 3—0 și 3—1. 
Tungsram Budapesta — Uni
versity Lausanne 3—2 și 3—1. 
V.S. Lohhof (R.F.G.) — Levski 
Spartak Sofia 3—2 și 3—2. 
Burevestnik Alma Ata — 
T.S.K.A. Sofia 3—0 și 3—1-.

ECHIPELE ITALIENE SE
CUPA CUPELOR, masculin : 

S.V. Hamburg — Salesianos 
Madrid 3—0 si 3—1. STEAUA 
Breurești — N.M.K.Y. Pieksa- 
maen 2—3 și 3—0. Levski'Spar
tak Sofia — C.H. Bratislava 
3—2 și 3—0. Dinamo Moscova 
— Bartoloni Bologna 3—1 și 
2—3 : feminin ; Nelsen Reggio 
Emilia — U.K. Bratislava 3—1 
și 3—1, Akademik Sofia — 
C.A.S.G. Paris 3—2 și 3—0, 
Uralocika Sverdlovsk — U5.C. 
Miinster 3—0 și 3—0, Dynamo 
Berlin — Ujpesti Dozsa Buda
pesta 3—0 și 3—1.

în Cupa Confederației euro
pene (cu participare restrînsă). 
pentru turneele finale s-au ca
lificat echipele masculine Pa
nini Modena. Partizan Belcrad. 
Kruikenburg și Hormann Genk 
(ambele Belgia) si cele femini
ne Baloma Branik Maribor, 
Bari, Lynx Parma si Victoria 
Augsburg.

Frumoasă performantă a une
ia dintre cele două reprezen
tante ale voleiului nostru mas
culin. Steaua, care reușește să 
se numere printre finalistele

MENȚIN IN OFENSIVĂ!
competiției nr. 2. De la volei-

mondial la schi 30 km
OBERHOF (R. D. Germană). 

Concursul de biation pe 20 km 
a revenit sportivului vest-ger- 
man Peter Angerer, campion 
olimpic, cu 1.07:30,3 (1 minut 
penalizare). El a fost urmat de: 
Frank-Peter Oetsch (R.D.G.) 
1.08:54,2 (4) și Andrei Senkov 
(U.R.S.S.) 1.09:22,2 (2).

DUSZINSKI (Polonia). Proba 
de 20 km din cadrul concursu
lui internațional de biation a 
avut următorul „podium" : 1. 
Frantisek Hladek 1.03:51, 2.
Petr Zelinka (ambii din Ceho
slovacia) 1.04:21,9, 3. Jerzy Szi- 
da (Polonia) 1.08 52.

MIYANAMORI. Săritorii ja
ponezi s-au clasat pe primele 
șase locuri la concursul inter
național desfășurat pe trambu
lina de 70 m din localitate. 
Primii au fost : Shohci Saka- 
guchi 224 p (86,5 m + 93,5 m), 
Toșhiya Nishikata 215,1 p și 
Hiroki Shima 202,9 p.

MONTREAL. — Federația 
internațională de hochei pe 
gheață a făcut unele precizări 
în legătură cu desfășurarea 
turneului din cadrul Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Cal
gary — 1988. La turneu vor 
participa 12 echipe, împărțite 
in două grupe preliminare. în 
ziua deschiderii Olimpiadei 
albe, la 15 februarie, sînt pro
gramate șase meciuri. în con
tinuare, întrecerile din grupe 
se vor disputa in zilele de 16, 
18, 19 și 21 februarie. Finala 
și partida pentru medalia de 
bronz vor avea loc în ziua de 
24 februarie. .

în altă ordine de idei, s-a 
comunicat că numărul țărilor 
afiliate la federația internațio
nală de hochei ne gheață a a-

Gunde Svan (Suedia). S-a 
născut la 12.1.1962, la Faluni 
187 cm, 75 kg. Anul trecut, la 
Sarajevo, a fost campion olim
pic la 15 km, 4\10 km, meda
liat cu argint la 50 km și cu 
bronz la 30 km. A fost, de 
asemenea, cîștigător al „Cupei 

mondiale" la schi fond

juns la 35, in urma primirii 
ca noi membre a Braziliei și 
Mexicului.

WENGEN. In urma criticilor 
aspre făcute antrenorului aus
triac Peter Prodinger, pentru 
slaba evoluție a slalomiștilor. 
de care se ocupa, în concursul 
de la Kitzbuhel. el a demisio
nat din funcție. S-a solicitat 
constituirea unui „stat major- 
de tehnicieni pentru înlăturarea 
acestei crize a schiului aus
triac.

COMPETIȚII DE BASCHET
Alte rezultate din cadrul com

petițiilor europene de baschet : 
Bărbați : „C.C.E." (miercuri) :
Banco di Roma — Cibona Zagreb 
89—87, T.S.K.A. Moscova — Ma- 
ccabl Tel Avlv 79—67 ; (joi) : 
Real Madrid — G. B. Bologna 
95—90, Maccabi Tel Aviv — 
T-S.K.A. Moscova 87—81. Clasa
mentul : 1. Maccabi Tel Aviv 8

p, 2. Banco di Roma 7 p, 3. 
T.S.K.A. Moscova 7 p, 4. Cibona 
Zagreb șl Real Madrid 6 p, Fe
mei : „Cupa Ronchetti" (sferturi 
de finală) .: Kremokovți Sofia — 
D.B.B. Viena 61—32, Viterbo (Ita
lia) — Slavia Sofia 100—62, Steaua 
roșie Belgrad — Minior Pernik 
69—68. B.S E. Budapesta — Avel- 
lino /Italia) 83—73.

baliștii militari așteptăm o 
comportare valoroasă si la tur
neul final, programat intre 15 
și 17 februarie la Saint-Na
zaire (Franța) si- primul lor 
trofeu continental ! In schimb. 
Dinamo — care a avut si un 
culoar extrem de greu in 
COL — a capotat, din păcate, 
chiar In pragul finalelor—

In actuala ediție, ia care 
s-au înscris toate forțele vo
leiului european. remarcabil 
succesul voleiului italian care 
a pornit in' cele 3 competiții 
cu 8 echipe, iar 6 dintre ele 
s-au calificat pentru finale. Și 
nu mult a lipsit ca. după ce 
Santal Parma (deținătoarea 
trofeului) a furnizat marea sur
priză de a învinge de două ori 
De campioana masculină so
vietică. Radiotehnik Riga. o 
altă peninsulară Bartoloni Bo
logna să elimine oe Dinamo 
Moscova, in Cupa cupelor. în 
fapt, bolognezii. învinși cu 3—1 
în deplasare, au condus miercuri 
pe teren propriu cu 2—0. dar 
au cedat setul al treilea în Dre- 
lungiri (apoi si oe al patrulea). 
De asemenea. surprinzătoare 
(dar și culoarele au dat o mină 
de ajutor) prezenta echipelor 
vest-germane în două turnee 
finale ale competițiilor majo
re! în care, cu cite 3 echipe 
mai figurează Bulgaria și 
U.R.S.S. Cu cite o echipă : 
România (care însă nu a în
scris și formațiile feminine). 
Cehoslovacia. Ungaria. R. D. 
Germană. Iugoslavia.

Aurelian BREBEANU

• După Încheierea turneului 
la care part ici ol. acum, ta In
dia. selecționata U.R.S.S. 1st va 
continua pregătirile in vederea 
preliminariilor C.M. Ea va ta- 
dlni la Tbilisi. înaintea meciului
cu Irlanda (programat la 17 a- 
prllle în cadrul C.M.). se’ectiona- 
ta Austriei. Din kx mai face 
tacă parte .veteranul* Iff or Blo- 
hin (34 de ani) de la Dinamo 
Kiev. Celebrul atacant a anunțat 
că anul viitor se va retrage însă 
din activitatea competitională: 
-Pentru v:rsta mea jocul a de
venit. acum, prea rapid si dur...*
• Seleționerul vest-ger man 

Franz Beckenbauer a alcătuit lo
tul care se va pregăti pentru 
preliminariile C.M. Printre cei
oonvocați se află si 
tant: fundașul central 
Eintracht Frar. kfurt.
Berthold, supranumit 
datorită asemănării sale ta joc 
cu actualul antrenor al repre
zentative:. Iată lotul: Schuma
cher. Stein (portari): Berthold,
Brehme. Briegel. K. H. Fdrster, 
Frontzek, Herget, Jakobs (fun
dași) : Falkenmayer. Kroth. Ma
gath. Matthaus. Rahn (miilocasi): 
K. Allofs.
Ier. K.H. 
tasi).
• Noul 

Queretaro.

un debu- 
de la 
Thomas 
.Franz*.

Littbarski. 
Rummenigge

Mill, vai-
(înain-

stadion din 
din Mexic, care

orașul
va

găzdui meciuri din turneul final 
al C.M. va fi inaugurat la înce
putul lunii februarie cu ocazia 
unui turneu la care vor fi pre
zente echipele Bulgariei. Elve
ției, Poloniei si Mexicului.
• în curta d vor începe preli

minariile C.M. din America de 
Sud. Iată însă că reprezentativa

statului Chile nu are încă un 
antrenor ! Pentru această funcție, 
federația chiliana l-a solicitat 
pe argentinianul Vicente Canta- 
tore care pregătește echipa Co
brei oa. Cantatoare a refuzat însă 
propunerea!
• In vederea preliminariilor 

C.M. federația din Peru a se
lecționat un lot de 28 jucători, 
dintre care 13 au fost orezenti și 
la turneul final din Spania. Prin
tre aceștia se numără Oblitas, 
Uribe si Barbadillo.
• Internaționalul suedez Su- 

nesson, care activează. în pre
zent. ta echipa elvețiană Lausan
ne. a semnat un contract cu 
Benfica Lisabona.
• Reprezentativa Braziliei va

susține înaintea meciurilor din 
preliminariile C.M. (cu Bolivia șl 
Paraguay, programate în iunie) 
cîteva jocuri de pregătire: cu
Uruguay (1 mal la Rio de Ja
neiro si la 5 mai la Montevideo): 
Columbia (19 mai. la Bogota) si 
Ecuador (25 mai la Quito).
• Claudio Sulser, cunoscutul 

international elvețian, de la F.C. 
Zurich, continuă să fie indispo
nibil. în urma unui traumatism 
la genunchi. Probabil că el nu 
va fi apt de joc în primele eta
pe din returul campionatului.
• Din cauza timpului nefavo

rabil etapa a 22-a din cam To
na tul Franței a fost amina »ă.
• Au fost alcătuite grupele 

turneului din India. „A4: India, 
Coreea de Sud. Algeria. Maroc ; 
„B“: U.R.S.S., R.P. Chineză iu
goslavia, Iran. Din cauza ploi
lor abundente primele locuri au 
fost amînate cu două zile.

TELEX • TELEX
CICLISM • Sovieticul Aleksandr

Romanov a stabilit un nou record 
a mondial în proba de 100 km cu 

antrenament mecanic pe pista o- 
limpică de la Krîlatskoe cu 
timpul de Ih 08:07,916 (v.r. lh
11:04,921 era deținut tot de el) • 
Turul Venezuelei s-a încheiat In 
localitatea San Cristobal cu vic
toria lui Jose Llndarte (Venezue
la), urmat de compatrioțil săi 
Fernando Correa și Elia Valla- 
mizar. Ultima etapă a fost cîș- 
tigată de italianul Maurizio Van- 
delli care a parcurs 125 km în 
3h 17:50,0 • Ciclocrosul de la
Pontchateau (Franța) a fost cîș- 
tigat de cehoslovacul Pavel Klou- 
cek. Prezent la start, campionul 
francez Bernard Hinault a aban
donat pe ultima parte.

HANDBAL © Meci amical fe
minin la Linkdping : Suedia — 
Olanda 18—17 (7—7). în meci re
vanșă, la Ludvika, Olanda a în
vins 16—9 (6—4) reprezentativa
Suediei.

TENIS • Rezultate din ,,King’s 
Cup" c în prima divizie la Essen, 
Anglia — Irlanda 2—1 și R.F.G. — 
Cehoslovacia 2—1, în divizia a 
TIT-a, la Budapesta, Danemarca — 
Norvegia 3—0 © Primele rezultate 
din turneul feminin de la Den
ver: Mary Piatek — Etsuko
Inoue 6—2 3—6. 6—4, Drescher — 
Caterina Maleeva 6—2 6—2,
Walsh — Skuherska 6—4, 6—4,
Sabatini — Golder 6—4 6—1,
Washington — Demongeot 6—4. 
6—1.

• UN OARECARE FOTBALIST, Scha- 
froth, de la echipa elvețiană F.C. de Locle 
a realizat în turul campionatului un re-, 
cord de... eficacitate. El a înscris trei go
luri în propria-i poartă 1 Să recunoaștem 
că nu este chiar un fapt banal! • FOSTUL 
ATLET francez Roger Bambuck. campion 
european la 200 m (1966 — Budapesta) si 
pentru zece minute, doar, recordman mon
dial la 100 m. în 1968 este coautorul unei 
cărți despre atletism, lucrare prefațată de 
un alt fost mare campion, alergătorul de 
sem ond si fond Michel Jazy. Bambuck 
prezintă cititorilor cîteva din sumedenia de 
legende care fac deliciul atletismului și 
unele dintre amintirile sale sportive • 
REPUTATUL HALTEROFIL sovietic Iurik 
Sarkizian (al treilea în bilanțul mondial 
’84 la categoria 60 kg cu 315 kg ; înalt de 
161 cm) a luat parte recent la un concurs 
de atletism si a obtinut un rezultat re
marcabil. 1.81 m la săritura în înălțime • 
LAZAR GROZDANOVICI este noul antre
nor al reprezentativei de volei a Iugosla
viei. El a mai detinut această funcție și 
în 1975 la campionatele europene masculi
ne din Iugos’avla c?nd echipa „pi avilor* a 
obținut medalia de bronz • SUEDEZUL 
MATS WILAND.?. a fost desemnat cel 
mal bun tenisman din Iunie în luna de
cembrie a anului trecut. Alegerea a fost 
făcută de un Juriu format din ziarist! spe
cialiști ta tenis a FOSTUL CAMPION 
MONDIAL, pugilistui american Ray Sugar 
Leonard a fost victima ui Ji accident de 
circulație, la Beltsville (statul Maryland) 
unde mașina sa s-a ciocnit violent cu un 
camion. Leonard «-a ales, din fericire 
pentru el doar cu‘ leziuni ușoare B A- 
LERGÂTOAREA PORTUGHEZA Rosa Mbta 
camoioană euroneană de maraton în 1932 
la Atena a obținu» o nouă victorie în

crosul San Silvestro, la Sao Paulo. Este 
a patra victorie consecutivă a sa. ceea ce 
constituie un record in acest domeniu!... 
• AFLAT IN PLINA PERIOADA de pre
gătire a noului sezon ciclist international, 
rutierul francez Gilbert Duclos Lassalle 
efectua o cursă de schi fond. A alunecat 
însă pe o porțiune de gheată, a căzut... a 
fost dus în ghips (articulația umărului 
drept) si astfel si-a ratat debutul de se
zon... Q LARRY HOLMES (36 de ani. ne-

- \\\\\\\\\\\\\^^^^

învins în cele 46 de meciuri susținute ca 
profesionist) a anuntat că. indiferent de 
rezultatul meciului său cu Davey Bey (27 ani, 
neînvins în 14 meciuri), de la 15 martie, 
va abandona activitatea. în ultima sa apa
riție pe ring. Holmes își va pune ta joc 
titlul de campion mondial la categoria grea 
(versiunea TBF). Intîlnirea se va desfășu
ra la Las Vegas © FEDERAȚIA INTER
NAȚIONALĂ DE $AH a făcut publice noi
le clasamente mondiale „eloc‘. care cuprind 

'3400 Iu că t ori ri 700 iucătoare. Ia-tă-i pe pri
mii clasați : bărbați : 1. Garry Kasparov

(URSS) 2715 d (,recordul* de puncte „elo“ 
aparține din 1972. americanului Bobby 
Fischer — 2780 p). 2. Anatoli Karpov 
(URSS) 2705 p. 3. Jan Timman (Olanda) 
2650 d 4 Rafael Vaganian (URSS) 2640 p. 
5. Aleksandr Beliavski (URSS) si Lajos 
Portisch (Ungaria) 2635 p. 6. Viktor Kor- 
cinoi (Elveția) 2630 p: femei : 1. Zsuzsa
Polgar — 15 ani (Ungaria) 2430 d 2. Maia 
Ciburdanidze (URSS) si Pia Cramling (Sue
dia) 2400 d. 4. Natașa Alehina (URSS) 
2355 p. 5. Nona Gaprindașvili (URSS) 2325 
p. 6. Irina Levitina (URSS) 2395 p etc.
• APROPO DE CONTRASTE: după cum 
am anuntat. alergătoarea Mary Decker s-a 
căsătorit recent cu discobolul englez Ri
chard Slaney. Ea are 168 cm si 48 kg, el 
201 cm si 130 kg ! © UN REZULTAT EX
CEPTIONAL în concursul de tir de la 
Suhl ta R.D. Germană: juniorul Andreas 
Kirsch, de la Dynamo Berlin, a realizat la 
60 f culcat rezultatul maxim de 600 p !
• LA CUNOSCUTA „SPORTS ARENA- din 
Los Angeles a fost inaugurat, aseară se
zonul competițiilor atletice de sală Prin 
organizarea celei de a 26-a ediții a lui 
.Sunkist invitational* • BELG TA NU I 
JACKY ICKX este unul dintre ce! mai 
faimoși conducători auto din lume. între 
altele, dacă vreți, si pentru faptul că a 
cîștigat cîteva ediții ale acestui .îngrozi
tor" raliu Paris — Alger — Dakar. Fă- 
cînd pereche cu francezul Claude Bras
seur el avea șanse de victorie si la edi
ția în curs, de desfășurare, dar la 11 ia
nuarie ..Porsche 959" a lor s-a izbit de o 
piatră ascunsă de nisipul unei dune si 
caroseria mașinii s-a făcut... zob! înfr-o 
astfel d^ situație n-a existat o- altă alter
nativă decît... abandonul !

Romeo V’LARA
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