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0 NOUĂ ECHIPĂ DE „GRECO-ROMĂNE0 
A PORNIT PE DRUMUL AFIRMĂRII Jocurile

Sâ-aa «oos iscă ultimul cu
rta ! Mal au chiar sar^e rea
le că urce ne Dodiumul marilor

avem datwla că pregăiim • 
ecMpă va tor unsă, la oivetol re- 
p*tatM to toetar dm tara 
noastră. Dacă ■■ vaa acorda 
medii tinerilor trteitroda-t

Corf- CHKAC

(Courăusre ta ta» 2-3)

loc. ta Pa-

Federației in- 
atleiism ama-

Ocean. Ne
alternativă.

Multe noutăti la 
lotul reprezentativ 

de lupte greco-
romane. Prima este 
— fără Îndoia

se impune :

lă — numirea lui Ion C-erae» 
cu responsabilitatea de antre
nor principal, ajutat de bieo- 
lae Pavel si de Constantin 
Stan, antrenorul federal Io« 
Corneanu urmind să cocrdc- 
neze activitatea loturilor re
prezentative (de seniori, tine
ret și juniori) si a sectizk» de 
lupte greco-roniane di- < selecția »n—irl, xei a-aa

Ijl -22 de grade luptătorii dă letal reprezentată a ixcrssrtd 
la • „baie- ia zăpcdd- Foto : C. COSTTM

ga tară — misiune. desigur, 
deloc ușoară. A doua noatata 
constă in absența unor luptă
tori de marcă, retrași din acti
vitatea eompetilienaM dană 
Jocurile Olimpice de la L«a 
Angeles, sau care nu an mai 
fost selecționați in lot.

— Vrem să plecăm la drum 
— sublinia antrenorul emerit 
Ion Corneanu — eu a echini 
nouă, tinără, de perspectivă, 
fără Rusu, Draica, DolipseM. 
Negrișan, Andrei, Matei d 
alții,

— Bine, bine — i-am repli
cat — dar unii dintre el na

ai la OBapUda viitoare insă

O concluzie care

NUMAI TINERII POT RELANSA

GIMNASTICA NOASTRA MASCULINA
Gimnastica noastră masculi

nă se află de nttiva ani intr-o 
perioadă de stagnare. La Cam
pionatele mondiale din 1983. de 
la Budapesta, echipa s-a situat 
pe locul 11, care avea eă in
fluențeze direct si poziția in
ternațională a gimnasticii noas
tre masculine în 1984, an o- 
limpic. Spunem aceasta deoa
rece, deși obținuse dreptul de 
a participa la Jocurile Olim
pice, echipa masculină nu a 
fost trimisă la Loe Angeles, 
existînd îndoieli in posibilități- ' *■

le băieților noștri de a fi com
petitivi la cel mai Înalt nivel 
international. Astfel că la 
..Pauley Pavilion1* au fost pre- 
zențl doar doi eimnasti români. 
Emllian Nlcala si Valentin Pin
tea, cu rezultate finale indivi
duale care ar fi putut fi. 
siguranță, mai bune, dacă 
ar fi evoluat împreună cu 
chipa națională si dacă nu 
fi-, ratat. Atit Nicula cit

cu 
ei 
e- 
ar 

__ . __ .... ___ __ _ _ . si 
Pintea au debutat bine la Loc 
Angeles, cu note care au osci
lat intre 9,55 <6 9.90. ceea ce

„Cupa României" la handbal (m)

A. S. A BUZĂU — DIVIZIONARĂ „B“ - 

SURPRIZA „SFERTURILOR** DE FINALĂ
Etapa I — principală — a „Cu

pei României** la handbal pen
tru echipele masculine, în ca
re au intrat în competiție și 
divizionarele „A“, s-a încheiat 
duminică la Rm. Vîlcea, Bra
șov, Buzău și Deva. Pentru 
etapa semifinală, programată 
In zilele de 9 și 10 februarie, 
s-au calificat echipele : Steaua, 
Politehnica Timișoara, Dinamo 
București, A.S.A. Buzău (di-

4,s> s .§■ <> y .- «.

vizionam „B“ a învins pe Coi- 
eitructocul Arad și pe „U“ duj- 
Napoca), Independența Carpați 
Mîrța. Știința Bacău, H.C. Mi- 
naur Bai» Mare și Universita
tea Craiova. Primele patru e- 
chlpe vor juca la Craiova, In 
timp ce restul formațiilor lșl 
vor disputa șansele — pentru

(Continuare ta pap. 2—3)
.#■ ■■ k i. V . < .1- i ț ■! «

Craioveanca Cristieana Cojo- 
caru Fl-a înscris in palmares 
cea mai de preț dintre victo

riile ei

Mondiale de atletism In sală

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DL SEMIFOND, LA ÎNĂET’ME
vut-o. indiscutabil, Cristieana 
Cojocaru, campioană în cursa 
de 800 m, probă pe care a do-- 
minat-o cu autoritate suvera
nă, conducînd de la plecare 
pină la... sosire ! Cristieana 
(n. 1962, legitimată la C.S.M. 
Craiova, descoperită de prof. 
Mihai Nistor și pregătită, în 
ultimii ani, de prof. Nicolae 
Mârățescu) și-a amintit că-n 
anii junioratului 
curse de semifond 
fort a treia la 1500 
de junioare, de la 
și. pentru al doilea 
cutiv. concurează, lată. In sală, 
la 830 m. Anul trecut, de pil-

alerga in 
(in 1979 a 
m la C.E. 
Bydgoszcz) 
an conse-

dă,' la Goteborg, a fost a treia 
la „europene**, 
Paris, a obținut
aur, fiind una din're cele mai 
nete câștigătoare. Proba ei de 
bază, pentru care se pregătește 
asiduu, rămîne însă cursa de 
400 m garduri, la care a fost 
finalistă la 
Helsinki și 
la J.O. din

Pe locul
mișoreamca Maria Simeanu (an
trenor Emil Grozescu. la ..Po

iar acum, la 
medalia de

C.M. din 1983, la 
medaliată cu -bronz 
1984.
trei s-a clasat ti-

Romeo V’LARA

(Continuare în pag a 4-a)

„Daciata" de perfermanțâ. ediția 1985, la patinaj viteză

RECORDURI LA 0 TEMPERATURĂ
NEOBIȘNUIT DE SCĂZUTĂ...1

• Tineretul, in prim-plan* Arbitrajul, în progres
• BareMsri avantajoase numai pentru sprinteri

Campianatele de poliatlon ale 
paUnatorilcr de viteză seniori, 
desfâyzraie Ia cadrul celei de a

Ploieșteanul Nieaiae S^nda. • 
autentică tperanțd ■ patinaju
lui oitezd Foto : Iorgu BANțCA

Constantin MACCVB

(Continuări In pig 2-3)

a .Dariadei* in
performanță, au

IV-a ediții 
sportul de 
avut loc pe pista naturală de

la Miercurea duc pe o vreme 
neobișnuit de 
termometrelor 
bele zile de 
minus 20 de 
gerul a 
concurenților (mai 
cursele lungi) și a 
eficientul de alunecare a gheță.

tn pofida acestor grele con
diții, neintilnite de aproape 
trei decenii in arena competi- 
tională 
ritatea 
forturi 
portare 
lor constituindu-se intr-un real 
succes. Confirmînd aprecierile, 
.mioarele Cerasela Hordobețiu, 

Liliana Coman și Mihaela Timiș 
au dominat confruntările se
nioarelor cu rezultate remar
cabile față de starea timpului, 
primele două sportive depășin- 
du-și propriile performante in 
cursa de 1000 m. unde au fost 
cronometrate cu 1:36,7. De a- 
semenea, tinerii patinatori, 
spre cinstea lor. au trecut cu 
brio acest dificil examen. A- 
flat în al doilea an de senio- 
rat. Emerie Mikloș a devenit 
la 20 de ani campionul abso
lut al seniorilor. El s-a între
cut pe sine în probele de 1500

Traian IOANIȚESCU

aspră, mercurul 
coborind în am- 
concurs pină la 

grade. Evident, 
îngreunat respirația 

ales in 
scăzut cor

din țara noastră, majo- 
finaliștilor au făcut e- 
vizibile pentru o com- 
cît mai bună, disputele

(Continuare in pag 2—3)
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INIMA MARE A UNUI COLECTIV MIC: I.U.P.S. CHITILA
Cu aceste cuvinte: „Nucleul 

sportiv al întreprinderii noas
tre este mic, dar are o inimă 
mare, o să vedeți !“, unul din
tre inimoșii activiști sportivi, 
tehnicianul Dumitru Bîrzoianu, 
ne-a condus în comuna Chi- 
tlla, in incinta fostei fabrici 
de zahăr și a actualei. între
prinderi de utilaje și piese de 
schimb a cărei asociație spor
tivă lșl programase în acea zi 
adunarea de dare de seamă și 
alegeri. Aceleași cuvinte le re- 
auzeam puțin mai tîrziu In 
cabinetul directorului, lng.

Alexandru Dumitrașeu, in care 
totul vorbea de la sine despre 
faptul că in mica întreprindere 
din sectorul agricol Ilfov di
rectorul însuși este... c inimă 
mare și pentru sport. Și nu 
I se pare deloc ceva neobișnuit: 
„Dacă ești director, trebuie să 
te ocupi de tot ce face parte 
din viața colectivului**.

Un colectiv mic — nici o 
mie de oameni ai muncii — 
cu care se mîndrește, de care 
este legat prin firele tainice, 
după cîte aveam să ne dăm 
seama, ale unei autorități fra-

"■ Ș,._ f..-;-. țj . - î . r ;

terne : exigență, dreaptă răs
plată a muncii, a hărniciei și 
devotamentului, grijă față de 
condițiile de muncă șl de viață 
ale oamenilor. Și incă ceva, 
sădit cu meșteșug în inimile 
tuturor : dragostea pentru mica 
lor firmă : IUPS. „Avem băieți 
de zahăr — ne mai spune di
rectorul, in timp ce ' izităm 
cîte ceva din realizările colec
tivului : halele noi. policlinica

Aurelian BREBEANU

(Continuare in nap* 2—3)
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NOUL CAMPION DE ȘAH
• •

ESTE SERGIU GRUNBERG
In iinafa icinininâ, douâ lidere distanțate

Punct final în campionatul na
tional masculin de șah. ediția 
1984. Ieri la reluarea ultimelor 
partide întrerupte, s-au făcut de 
fapt doaf înregistrările pe fișe, 
consemnind rezultatele care 
fuseseră prefigurate încă din 
seara precedentă. Sergiu Griin- 
berg cu cîștigul asigurat de 
superioritatea materială exis
tentă pe tablă, in partida CU 
Mihail Marin, a marcat punc
tul decisiv al victoriei sale în 
concurs. Maestrul timișorean 
cucerește astfel primul loc șl 
cununa de campion. Victorie 
condiționată, desigur, și de 
faptul că fostul fruntaș al cla
samentului. Mircea Pavlov, a 
trebuit să se resemneze doar 
cu o jumătate de punct in fața 
lui Paul Joița. într-o 
clas'că de remiză rezultată 
eșichier.

Și astfel, conturile sînt 
dheiate in această finală 
campionatului țării, care dacă 
n-a beneficiat de cîteva nume 
de referință ale șahului nostru 
— Fl. Gheorghiu. M. Șubă, M. 
Ghindă și V. Stoica fiind in 
preajma startului din „zonalul" 
de la Praga — s-a distins to
tuși prin dîrzenia cu care a 
fost disputată. Prilej de con
sacrare pentru Sergiu Grun- 
berg șahist talentat, care pro
mitea mai de mult un rezul
tat înalt. In virstă de 37 de 
ani. posedind calificarea inter
națională de maestru F.I.D.E., 
el a mai figurat pe locuri 
fruntașe in campionatul națio
nal. fiind clasat al 3-lea In 
1978 și pe poziția 4—7 în 1983. 
De profesie este inginer auto
matiste fiind component al 
echipei A.E.M. Timișoara, unde 
activează și ca antrenor.

Iată acum clasamentul defi
nitiv al acestei finale Qa ega
lități de puncte, ordine Sonne- 
bom—Berger) : 1. S. GrSnberg 
8,5 p (din 13 posibile), 2—3. C. 
Ionescu și M. Pavlov — 8 p, 
A Th. Ghițescu 7,5 p, 5—7. O.

Ciștigătorul fina
lei. calculind va
riantele unei difi

cile partide 
Foto: 

Aurel D. NEAGU

poziție
Pe

in- 
a

ECHIPA DE LUPTE
(Urmire din oag. 1)

încă de pe acum în „focul** ce
lor mai dificile întreceri, ris
căm să nu avem reprezentanți 
la Olimpiada din *88.

— ! ? !
— Recent, F.I.L.A. a luat ho- 

iărîrea ca la Jocurile Olimpi
ce să participe numai luptătorii 
care se vor califica la campio
natele mondiale din anul ore- 
oîimpic — primii 6 clasați la 
fiecare categorie de greutate — 
și la cele continentale — pri
mii 2. Avem deci un motiv în 
plus pentru o prudentă spo
rită.

...Am asistat si noi la cîteva 
antrenamente. O adevărată ri
sipă de energie. în sensul bun 
al cuvîntului. Ion Cernea se 
străduiește să-și urmeze ..pro
fesorul". trecindu-șl elevii prin 
numeroase situații dintre cele 
mai dificile: reprize de hal
tere cu tot mai multe discuri, 
câțărări pe frînghie (si nu o 
dată sau de două orO. rotiri 
la inele, tracțiuni la bară, bă
tăi cu ciocane grele în cau
ciucuri (cite 50 de lovituri), o 
întreagă suită de mișcări eu 
două „popice" care au plumb 
la un capăt, sărituri pe „ca
pre" înalte, fără ajutorul mîi- 
nilor... Toate acestea la un sin
gur antrenament de pregătire 
fizică. La cele de tehnici la 
fel de greu. Nu mai intrăm în 
amănunte. rezumîndu-ne să 
menționăm că timp de trei 
ore se muncește intens, eu cî
teva pauze doar, abia cit să-ti 
tragi sufletul. Nu lipsesc tra
diționalele curse în pantă con- 
tra-cronometru inotînd prin ză
padă. după care pulsul se a- 
propie de 200.

— Din experiența atîtor ani, 
fie ca sportiv, fie ca antrenor

Foișor. D. Bărbulescu și 
Joița — 7 p, 8—11. C. Rado
vici. I. Mărășescn, L Hegheduș 
și M.- Tratatovici — 6 p, 12. 
M. Marin 5,5 p. 13. V. Nico- 
laide 4,5 p, 14. L. Oltean 4 p.

★
Finala feminină a continuat 

cu o rundă deosebit de ani
mată. in care s-a înregistrat o 
singură remiză (Baumstark — 
Bădulescu). Surpriza zilei a 
constituit-o o nouă înfringere 
a Danei Nuțu. care a pierdut 
la junioara Snaaranda Boicu.

PARTIDELE CELUI DE Al
TURNEU AL DIVIZIEI „A

5.la Galati cel de 
al campionatului 

a Diviziei 
din

c. 15 
gi; îs

IV-LEA
HOCHEI SPO

MICII PATINATORI

Gabriela Olărașu a cîștigat la 
Mădălina Stroe. Marina Pogo- 
revici la Viorica Ionescu, Eu
genia Ghindă la Ligia Jicman 
și Iudit Chiricuță- la Gabriela 
Olteanu. In fruntea clasamen
tului. cu două runde înainte 
de sfîrșit. sînt Gabriela Olă- 
rașu și Marina Pogorevici — 
9 p. Dana Nuțu și Cristina 
Bădulescu — 7 p. Viorica Io
nescu și Iudit Chiricuță — 6 
p. Eugenia Ghindă 5,5 p.

Astăzi începe 
al IV-lea turneu 
primei serii valorice 
„A- la hochei, care chiar 
prima sa etapă programează un 
meci atractiv : Steaua (lidera cla
samentului cu 28 p) — Dinamo 
București (locui iii cu 21 p). De
sigur că prin prisma acestor ci
fre partida nu mai are, ca acum 
cîțiva ani, caracterul unui meci 
•eclsiv. Ea rămîne, insă, foarte 
interesantă și așteptată de iubito
rii hocheiului prin frumoasa tra
diție a disputelor dintre aceste 
două echipe fruntașe ale hocheiu
lui nostru.

Pentru că am vorbit de poziția 
In clasament a acestor două for
mații. iată și cum arată actuala 
ierarjii» a Diviziei „A" :
1. Steaua 15 13 2 0 118- 35 28
2. SC M. Ciuc. 15 10 3 2 110- 47 23
3. Dinamo 15 9 3 3 92- 59 21

4. Viit. Gheorg. 15 4 0 11 55-117 8

Prog. M.
6. Dunărea

Turneu’ începe 
miercuri, joi, sîmbătă și dumini
că. în ultima zi fiind programată 
și întilnirea de ,,vîrf“ a campio
natului, cea dintre primele două 
clasate. Steaua și S.C. Miercurea 
Ciuc. Să mai notăm, de aseme
nea, că în clasamentul golgeteri- 
lor conduce dinamovistul Ladis- 
lau Solyom cu 36 puncte (26 
de goluri și 10 pase), urmat de 
Gereb 30 p și E. Antal 29 p, am
bii de la S.C. Miercurea Ciuc. In 
ceea ce privește clasamentul 
,;fair-play“, al minutelor de eli
minare. p? primul loc este Steaua 
cu 174 de minute, urmată pe lo
curile 2—3 de S.C. Miercurea Ciuc 
și Dunărea Galați cu 179 minute.

Programul de azi : S.C. Miercu
rea Ciuc — Progresul Miercurea 
Ciuc ; Viitorul Gheorgheni — Du
nărea Galați și Steaua — Dinamo.

4 0 11 45-102 8
1 0 14 36- 96 2 

azi și continuă

Rd. V.
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GĂLĂȚENII - LIDERI Al HOCHEIȘTILOR JUNIORI II 
tn urmă eu cîteva zile s-a des

fășurat tn București turneul se
cund al primei serii valorice a 
campionatului republican rezervat 
juniorilor II (născuți In 1S69 și 
mal tineri). Ca și in prima „sec
vență" a competiției (disputată la 
Galați), jocurile au scos în prim- 
pianul întrecerii formația C.S.Ș. 
2 Galați (antrenor St. Kusu), care 
si-a depășit clar toți adversarii. 
Din rindurile acestei reprezen
tante a unul centru foarte pro
ductiv în tinere talente am re
marcat cîțiva hocheiștl cu certe 
calități, dintre care s-au detașat 
Spiridon (golgeterul turneului, cu 
8 puncte marcate) șl Poțap (5 go- 
iuri In meciul cu C.S.Ș. Triumf) . 
Pentru următoarele două locuri 
au luptat C.S.Ș. Gheorgheni (I. 
Kercso) — cu o serie de jucători 
aflați la limita de virstă a cate
goriei (liderii echipei stnt Kiss 
șl Antal) - șl C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc (I. Ferenczi) — cu o medie 
de virstă mal scăzută decît a ce- 
torla+e competitoare (remarcați : 
La jos. Naay, Csuros). Pe ultimul 
toc în clasament, fără nici o ma
terializare In puncte a evoluții
lor sale C.S.Ș. Triumf (antrenori 
Gh. Tăbicaru șl D. Varga), care

»
a plătit tribut lipsei de antrena
ment pe gheață din ultimii doi 
ani. Din rîndurile acestei echipe 
(foarte frumos clădită* fizic) 
s-au evidențiat Cimpoieru, Som- 
făJeanu $i Neagu.

Rezultate : GALAȚI — 6—1 cu 
• Gheorgheni. 6—4 cu M. Cluc, 17—2 
cu Triumf: GHEORGHENI — 3—1 
cu M. Ciuc.' »*—1 cu Triumf ; M. 
CIUC — Triumf 9—0. Clasament : 
1. C.S.S. 2 Galati 12 p (63—14), 2. 
C.S.S. Gheorgheni 8 p (41—16), 3. 
C.S.S. -- -• - — —
C.S.S. Triumf Buc. 0 p (9—85).

Cluj-Napoca) 1:42,2 la 1000 m ; 
Emeșe Antal (Mureșul Tirgu-Mu- 
reș) 48.4 la 500 m ; Ramona Gri- 
goraș și Emeșe Antal 2:35,0 la 
1500 m ; Ramona Grigoraș 151,266 
p in clasamentul general ; (b) — 
Nicolae Dicu (C.S.Ș. Sibiu) 45,2 
la 5W m. Daniel Schwemm (C.S.Ș. 
Sibiu) 1:35,4 la 1000 m, 2:26,2 Ia 
1500 m șl 142.433 p în clasamentul 
general.

fete șl bâiețl 
asociații SPOT

PL pista natu-

Aproape .00 de 
din 12 cluburi și 
tive ' .
ralâ din Miercurea duc La ca
drul celui de al doilea Concura 
republican de patinaj vdtezA re
zervat copiilor. în prim-planul 
întrecerilor s-au situat micii pa
tinatori din Sibiu. Tg. Mureș. 
Cluj-Napoca și Miercurea Ciuc, 
care și-au disputat întiietatea cu 
ardoare-* specifică vlrstei, obțl- 
nLnd rezultate promițătoare.

Iată învingătorii la categoriile 
respective de virstă : speranțe,
(O — Ioana Dordea (C.S.Ș. Si
biu) S3.1 ■ și Ana Pondrea (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) 61,5 la SM m ; 
Ioana Dordea 124,700 p In clasa
mentul general ; (b) — Vllmoș
Szekely (S.C. Miercurea Ciuc) 
59,7 și 534. la 500 m și 117,900 p 
in clasamentul general ; copil II, 
(I) — Irene Enseleiter (C.S.Ș. Si
biu) 49,2. la 500 m, 1:41.1 la 1000 
m șl 100450 p in clasamentul 
general : (b), Ovidiu Radu (Viito
rul Cluj-NaDoca) 52,5 la 500 m. 
1:48.0 la 1000 m șl 10S.500 p tn 
clasamentul general ; copil I (f) 
— Ramona Grigoraș (Viitorul

s-au reunit

PRIMA MARE COMPETIȚIE 
DE PATINAJ ARTISTIC 

A ANULUI

In zilele de 23 și 24 ianua
rie, pe patinoarul din Timișoa
ra se vor disputa întrecerile 
din cadrul „Cupei Timișoara**. 
Vor participa cei mai bani pa
tinatori artistici din țară, in
clusiv membrii Centrului olim
pic.

GIMNASTICA NOASTRA MASCULINA
fUrmire Un vag J)

M. Ciuc 4 p (27—25), 4.

Andi VILARA

INIMA MARE A UNUI
(Urmare din pag. I)

„GRECO-ROMANE'*
NOUL LOT DE LUPTE 

GRECO-ROMANE

Cat. 48 kg: Nicolae Onica 
și Ionel Tasc; 52 kg: Mihai 
Cișmas, Cornel Chirită si I- 
lie Miufi; 57 kg: Nicolae
Zamfir, Gheorghe Șcrban si 
Nicolae Nițoiu; 62 kg: 
Gheorghe Savu și Doru 
Spetcu ; 68 kg : Constantin 
Uță, Iulian Mavlea si Petre 
Cărare; 74 kg: Mircea Huțu-
leac și Anton Arghira; 82 
kg: Sorin Herțea ți Mircea 
Constantincscu; 90 kg: Mir
cea Trif; 100 kg: Gheorghe 
Călărașu și Ivan Savin; 
+100 kg: Ion Grigor aș fi 
Ion Ilanu.

i

— ne mărturisea Ion Cernea 
am ajuns Ia concluzia că 
etapele de pregătire n-au ce 
căuta concesiile.

— Mai ales ca antrenor prin
cipal...

— Sincer să fiu, încă nu mă 
pot obișnui cu ideea. Cînd 
vrefu Să sclrmb cite ceva, toi 
la maestrul Corneanu apelez. 
Oricum, deocamdată nu sper 
in rezultate spectaculoase cu 
un lot dominat de luptători 
foarte tineri, unii chiar juniori. 
Ani insă încredere pentru vi
itorul apropiat.

în loc de încheiere, cîteva a- 
mănunțe. pe scurt: excelente 
condiții de pregătire si reface
re; o sală de antrenament do
tată cu toată aparatura nece
sară; 3 februarie — start în 
noul sezon competlțional: pri
ma etapă a Diviziei ..A".

la

în concursul pentru individual 
compus numărul ratărilor lui a 
crescut: paralele si inele 1 In 
cele din urmi la individual 
Nicula s-a situat pe locul IA 
iar Pintea oe 15. dar 
putut si mai bine fără 
rile menționate. Ambii 
naști au evoluat în cite 
nalâ pe aparate. Valentin Pin- 
tea clasindu-se pe locul 6 la 
soL iar Emilian Nicula 
locul 7 la inele.

în absenta altor 
competitionale de 
care să ne ofere date 
despre forța primei noastre re
prezentative în 1981, ni ee pa
re important să subliniem un 
aspect semnificativ si anume 
afirmarea viguroasă pe plan 
intern, cu certe posibilități de 
a obține si recunoașterea in
ternațională o unor tineri, ve
ritabile speranțe ale gimnas
ticii noastre masculine. I-am 
numit. în p’rimul rînd. pe Ma
rius Gherman și Marius Tobă, 
care se situează, indiscutabiL 
in fruntea grupului evidentia- 
tilor. ambii component! ai lo
tului de tineret al țării care se 
află în pregătire la Reșița, sub 
conducerea maestrului emerit 
al sportului, fostul campion 
mondial si european Dan Gre- 
cu. Și este incul aici să men
ționăm că. narticipînd la Cam- - 
pionatele europene de juniori 
de la. Rimini din Italia, spor
tivii noștri au repurtat, anul 
trecut, două f.-umoase succe
se, atît Marius Tobă Ga inele), 
rit și Marian Rizea (la para
lele) cucerind medalii de ar
gint în finalele pe aparate. 
Este subliniată, astfel, o dată 
în plus, afirmarea gimnasticii 
noastre masculine la nivelul 
juniorilor, fapt ce pare să su
gereze și direcția spre care 
trebuie să se orienteze grija si 
preocupările forului nostru de 
specialitate, ale antrenorilor și 
tuturor specialiștilor.

ar fi 
rată- 
eim- 

o fi-

pe

examene 
referință, 

certe

Este momentul să se trateze 
cu maximă exigență si respon
sabilitate problema acelor „se
natori de drept** ai lotului re
prezentativ, iar după o anali
ză temeinică și serioasă să fie 
menținuți in pregătire numai 
acei gimnasti dispuși să se im
plice totaL cu deplină pasiune, 
pentru realizarea importante
lor obiective pe care le are 
gimnastica noastră masculină. 
Cei comozi, mofturoși. capri- 
ciosi. urmind să fie lăsați să 
lucreze la cluburi, atît cit vor 
fi acceptați. Este momentul — 

_ ca atare — să se acorde mai 
mult credit tineretului, să fie 
promovați in loturi gimnasti 
care au confirmat calitățile lor. 
tineri entuziaști, cu putere de 
muncă dovedită, dornici de a- 
firmare în marea arenă a gim
nasticii internaționale, si să se 
renunțe la cei care nu înțeleg 
imperativele de azi ale gim
nasticii de mare performantă.

Numai așa va putea gimnas- 
ția noastră masculină să jus
tifice investiția umană și ma
terială care se face constant 
pentru dezvoltarea șl afirma
rea sa. numai așa va putea să 
iasă din impasul actual si să 
devină competitivă In marile 
competiții ale F.I.G., să aducă 
și ea satisfacții celor ce îndră
gesc acest sport.

internă cu dotarea-i excepțio
nală. cantina, despre care se 
spune (și ne-am convins) că 
este cea mai frumoasă din sec
torul 
sport 
acum 
băieți 
întreprindere și 
gata să vină cu 
și in timpul liber. Important 
este să-i faci pe oameni să 
vină cu plăcere la muncă, ca fi 
la sport sau la alte activități". 
Poate că așa se explică și 
faptul că IUPS, cu mina de 
oameni pe care-i are, se mîn- 
drește că face utilaje pe care 
nu le mai realizează nimeni în 
țară, că planul pe întregul an 
1985 este acoperit cu comenzi, 
că indicele de folosire a tim
pului de lucru este de 98,2 la 
sută, că in .1984 nu au existat 
refuzuri de calitate din partea 
partenerilor, că este o între
prindere fruntașă în ceea ce 
privește economia de energie și 
materiali, că a realizat diver
se prototipuri, între care și cel 
de trecere al tractoarelor pe 
gaz metan, că s-au depus mai 
bine de 12 mii de ore de mun
că patriotică pentru astuparea 
și Împrejmuirea fostei gropi 
de gunoi a comunei, unde ur
mează să răsară curînd un fru
mos complex sportiv, pe care 
cei de la I.U.P.S., îl visează 
ca un stadion în toată regu
la cu terenuri de fotbal, pistă 
de atletism în stare să găz
duiască și mari competiții 
ternaționale (cabana care 
găzdui sportivii oaspeți 
de-acum gata, dotată cu 
confortul) etc. Dar, vorba 
rectorului, 
ceva,

agricol, terenurile de 
(handbal, volei și tenis) 
acoperite 
care pun

de zăpadă — 
suflet pentru 
ar fi oricind 
toții la lucru

fil- 
va 

este 
tot 
di- 

faci.dacă vrei să 
poți face ; și este atita

inteiijM 
români

Și oan 
la spord 
le-am rJ 
seamă i 
tele asq 
(care a 
unanimi 
sînt red 
sută din 
cil au 
organiza 
și tot 
65 la s 
complex^ 
te", 65 
nați în 
nico-apl 
acțiuni | 
jumătate 
de munl 
ti vi tăvile 
fășurate 
Dar, col 
cu rezu 
nență, ti 
„C“ de 
podium, 
ajungă. J 
cunos« 
de a™ 
antrenol 
echipa ' 
fruntașei

Toți d 
vorbind 
sociației 
Nicolae, 
(„impord 
nostru 
toși și 
seamnăt 
bine ‘a 
maistrul 
pitanul | 
speră ir] 
să adud 
promova 
Vișoiu. 
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JrDACIADA" DE PERFORMANTĂ LA PATINAJ VITEZA
(Urmare din vag. I)

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE TRAGERII 

PR6TNOEXPRES DIN 
16 IANUARIE 1985

Categoria 2:9 variante 25% 
a 10.013 lei ; cat. 3 : 12 varian
te 100% a 3.371 lei și 59 vari
ante 25% a 843 lei; cat. 4: 
114,25 a 789 lei ; cat 5 : 209,25 
a 431 lei ; cat. 6 : 8.491,75 a 40 
lei ; cat 7 : 271,75 a 200 Iei ; 
cat. 8 : 4.595,25 a 40 let

REPORT CATEGORIA 
177.653 let

© ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES de mîine, miercuri 23 ia- 
nuarie a.c.

cursii In R. p. Ungară. La aceas
tă tragere se cîștigă șl eu 3 nu
mere din 6 sau 8 extrase. Bile
tele de 25 let varianta participă 
la toate extragerile.

1!

® A Început vînzarea la prima 
tragere excepțională PRONOEX- 
PRES din acest an, respectiv de 
duminică 27 Ianuarie a.c. In ca
drul a 6 extrageri, in două faze, 
cu un total de 42 de numere, se 
pot clștiga autoturisme „DACIA 
1300", mari sume de bani șl ex-

0 Aducem la cunoștința partici
pări ții or la concursul PRONO
SPORT de duminică, 27 Ianuarie 
a.c., că meciul 13 din această e- 
tapă este VARESE — PERUGIA 
șl nu Triestina — Perugia, așa 
cum a apărut In fluturașil șl afi
șele de concurs.

m (2:07,8), 10.000 m (16:10,2) 
și la poliatlon (180,300 p), ul
timele două rezultate consti
tuind recorduri personale. Ttaă- 
rul Nicolae Sandu, aflat încă 
la virsta junioratului, a sosit 
pe locul secund la 5000 m 
(7:51,8), iar la 10.000 m (1627,4). 
probă la startul căreia s-a a- 
liniat pentru prima oară, se a- 
nunță ca un autentic alergător 
de cursă lungă. Un alt tînăr, 
Adalbert Lakatoș, a Înregistrat 
un neașteptat salt valoric de 
la ' „Cupa României" la cam- 
pioantele de poliatlon, îndeo
sebi la distanțele de 500 m și 
1500 m, unde și-a îmbunătățit 
timpii de la 42,5 la 41,9 și, res
pectiv, 2:11,3 la 2:11,2.

Fiind solicitați la maximum 
de reprezentanții generației ti
nere, cunoscuțil viteziști Attila 
Bakoș (41,9 la 500 m și 1603,3 
la 10000 m), Dezideriu Jenei 
(7:55,0 la 5000 m) și Marian 
Țigău (16:27,1 la 10.000 m) și-au 
doborit propriile recorduri, iar 
veteranul seniorilor, Andrei 
Erdely rămîne unul din spe-

cialiștii curselor lungi, devenind 
viceeampion al țării la proba 
de 10.000 m cu 16:09,7. Sigur, 
saltul valoric, este încă insu
ficient, pentru că mai sînt mul
te de pus la punct în procesul 
de instruire. Dar toate cifrele 
menționate, sustrase oricăror 
speculații, denotă că, într-o 
măsură mai mare decît altă 
dată, atît seniorii, cit și junio
rii și-au făcut datoria față de 
cluburile, asociațiile sportive fi 
suporterii lor. Din păcate, Iubi
torii patinajului din Miercurea 
Ciuc au avut... surpriza ca de 
la actualele campionate să lip
sească doi dintre principalii 
candidați la titlul absolut, lo
calnicii Tibor Kopacz, suspen
dat de biroul federal pentru re
petate acte de indisciplină, fi 
Zsolt Zakarias, care s-a Îm
bolnăvit tocmai cînd era pe 
cale să urce pe podium.

O problemă mult comentată a 
fost cea referitoare la haremu
rile impuse pentru participarea 
Ia finala pe țară. După păre
rea noastră, obligativitatea ca 
Analiștii să realizeze baremul 
la 500 m și încă la una dintre

celelaltd 
lui e dt 
pe sprirJ 
tia faci 
In cursa 
cestea, 
curile 
cuveni 
baremul 
cauză, u 
in afara 
consacra 
urma u 
Buplimen 
ziua cad 
pe vlitoJ 
patinatoJ 
remul ti 
Insă la 
tanțe in

Nu pj 
spune q 
corpul dl 
aceasta, 
progres, 
tivitate I

A Inc! 
Aman, 
vechi s 
rugbyu 
antrena 
jocului 
rula 1- 
slune i



canfa de iarnă

PREFEIIINHIE FIECĂRUIA
Pe teme actuale

PERSONALITATEA ECHIPEI
Lrți ale 
p elevi- 
enumă- 
petrece 
Ind dis- 
pe sigur, 
condiții 
kle va- 
L există

19, la 
la Li- 

etrol și 
sică. In 
ec va- 

p petrol 
liceului 
ti, sau 
er din

Ise pu- 
[zon să 
k aten- 
pcanței. 
Irofeso- 
lecreta-
B 6pus: 
nizațiile 
kiizației 
ioratele 
li de pe 
ftru au -
I natu- 
b agre- 
zile, la 
i spor
ești, la 
kănesti. 
kție fi-

zică și sport s-au îngrijit ca ti
nerilor patinatori să le fie puse 
la dispoziție mici bufete de 
unde pot cumpăra ceai cald, 
dulciuri și sandvișuri. Cel mai 
bine a fost realizat patinoarul 
din Onești".

Interlocutorul ne-a vorbit și 
despre numeroasele pîrtii de 
schi și de sanie amenajate, un 
bun prilej pentru asidue antre
namente in vederea fazelor pe 
unități și pe județ a „Săniuței 
de argint". La Slănic Moldova, 
pe muntele Măgura din vecină
tatea oiasului Tg. Ocna, în co
muna Mînăstirea Casin. la 
Ghimeș. Ghimeș-Palanca și 
la Blegești. se poate_ schia 
și patina de dimineață pînă la 
căderea întunericului.

Cei dornici să practice teni
sul de masă au la dispoziție 18 
mese la Sala sporturilor din 
Bacău. Responsabilul acestei 
unități, I. Strațulat, s-a îngri
jit să creeze condiții pentru ca 
cei puțin 300—400 de tineri să 
poată juca. Alte 4 mese de te
nis de masă și 18 mese de șah 
stau la dispoziția amatorilor la 
Casa de cultură din Bacău. Așa
dar, multiple posibilități pentru 
ca vacanța de iarnă să fie pe
trecută după preferințele spor
tive ale fiecăruia.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ion GAVRILESCU
I

Antrenorii divizionari „A" la ora pregătirilor

UN CORVINUL ’81

MIC I.U.P.S. CHITILA
I

iv la

[cere și 
pe care 
krea de 
leședin- 
Popcscu 
Iscă in 
fandat), 
I 70 la 
Ir mun- 
Icțiunile 
pciadci" 
I, circa 
normele 
Isănăta- 
I angre- 
ler teh- 
lută în 
kult de 
la locul 
I în ac
re des- 

masă. 
fește și 
Iperma- 
Izionara 
pflă pe 
beră să 
bagheta 
ieșean 
B nărui 
psau cu 
printre

p auzit 
Ițea a-

Andrei 
muncii 

llectivul 
I sănă-

ce în- 
Lfi mal 
leasă"), 
ptă, că- 
kl, care 
gii săi 
bucuria 
M. Ion 

gene- 
■U.P.S.,

care se angaja să 
pepiniera asociației, 
-sportivi buni dar 
bine instruiți**, să 
contribuția elevilor 
cole sportive și în ore de mun
că patriotică la noua bază, 
muncitorul Gheorghe Cristea, 
inginerul Anton Pancu, tehni
cianul Dumitru Bîrzoianu, pre
ședintele secției de fotbal, an
trenorul Radu Jercan, directo
rul întreprinderii, și în fine, 
secretarul Comitetului de par
tid, Dumitru Andrieș („un mi
nunat sprijinitor al sportului"), 
președintele- Comitetului sindi
catului, Marin Ștefan — toți 
s-au referit mai ales la ambi
țiile de viitor ale acestui mic 
colectiv. Ideea este ca sportul 
de performanță să devină o 
oglindă a calităților deosebite, 
dovedite în muncă, pe plan e- 
ducativ, în viața de zi cu zi 
de întregul colectiv al între
prinderii. „Avem oameni buni, 
oameni de mare valoare în toa
te sectoarele. Putem și trebuie 
să avem rezultate extraordi
nare atît pe plan economic cit 
și în sport", a subliniat vorbi
torul.

Intr-adevăr, cînd conducerea 
unității este atît de atașată și 
de ideea de sport, totul este 
posibil...

întărească 
să-i dea 

și oameni 
sporească 

în specia-
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TURNEELE
DIVIZIEI

DE VOLEI
Incepind de vinerea viitoare, 

timp de cinci zile, la Craiova 
(locurile " ~ ‘ ‘

I
I
I

iatlonu- 
kntajeze 
le aceș- 
bvizație 
pate a- 
nal lo- 
li s-ar 

păți de 
această 

k rămas 
fondiști 
abia în 

ganizate 
[tn pre- 
pem că 
labil ca 
scă ba- 

probe, 
> 4 dis-

(locurile 1—6) și Constanța 
(locurile 7—12) se desfășoară 
turneele cu nr. 3 din cadrul 
campionatului feminin al Divi
ziei „A“ de volei. ,

Al treilea turneu pentru 
locurile 1—6 din campionatul 
masculin va fi găzduit de Ca
pitală, între 3 și 7 februarie, 
în vreme ce turneul pentru 
locurile 7—12 se va desfășura 
la Baia Mare, 
februarie.

între 6 și 10

I
I
I
I

Ion Dumitru este 
trenor al Politehnicii 
ra. Fostul internațional, reve
lația Guadalaiarei la numai 20 
de ani, a avut în ultima vre
me o ..viată aventuroasă", cu 
mișcări aproape de neînțeles, 
începînd cu însusi transferul de 
la Steaua, continuînd apoi eu 
escalele numite ..Poli", U.M.T., 
C.F.R., încheiate (deocamdată) 
printr-o spectaculoasă revenire 
la ..Poli", ca jucător, si cu 
surpriza ungerii lui ca antre
nor in dauna Iui Dembrovschi. 
repliat la Reșița.

— Nu (i-a fost frică. Dumi
tre. să iei Politehnica. asa, 
dintr-o bucată ?

— Frică ? Asta-i culmea 1 Nu 
mi-a fost niciodată frică De 
gazon, indiferent de loc. Și 
cum să-mi fie frică. Intr-o vre
me în care fotbalul nostru are 
Si antrenori care explică șutul 
punînd mina în gheată ?

— Văd că ataci direct. Asta 
nu-1 rău. Dar să vedem ce ■- 
coperire ai.

— Acoperirea e simplă. în 20 
de ani am mai văzut cite ceva, 
am și jucat contra lui Pelă sau 
Bobby Charlton, de la care în
veți în 90 d» minute mai mult 
decît în 90 de ani de teorie. 
Orice meci de fotbal aduce 
ceva nou, care trebuie rezolvat 
într-o secundă, iar secunda aia 
nu se află în scheme, ci în 
capul tău izbit de toate în- 
tîmplările fotbalului, din care 
alegi ca din computer...

— Ce vrei să faci din „Poli"?
— Vreau să scap in primul 

rînd de retrogradare, 
că sîntem la minus trei. Da
că o să ajungem la mal — si 
o să ajungem ! — atunci visez 
să fac la Timisoara un fel de 
Corvinul. că Mircea Lucescu 
tot cam asa a pornit si a fă
cut dintr-un lot modest 
pă care a zbîrnîit.

— Pe* ce te bazezi ?
— Pe 

rînd ne 
unde să 
jucători 
te șutul. 
Manea si Vlătănescu mai În
cearcă să dea puternic in min
ge. Avem si apărători care nu 
cunosc alunecarea. Și esta se 
învață. Mai ales cînd antreno
rul a știut să tragă la poartă 
și să... alunece.

— Cum stai cu lotul 7
— M-am despărțit de Titi Ni- 

colae și Murar. I-am adus pe 
Cîrciumaru șl Andreieș, de la 
C.F.R., cu care am jucat !n 
echipă si ii cunosc destul de 
bine, 
copil 
ani... 
neri. 
tarul 
bosu. 
las si Ilici). care sînt 
dar mai e de lucru...

— Apropo de Ilici. 
face Giuchici 7

— Mă bazez foarte 
el. Va juca virf, cu 
dai pentru șut — 
doar un goi în 17 
nu concep ca un 
el să aibă sub zece în retur—

— Oancea, reșițeanul, nu e .o 
decepție ?

noul an- 
Timisoa-

pentru

o echi-

Drimul 
are de

multe, dar în
muncă. ..Poli1' 
crească. Avem destul 

care trebuie să Inve- 
o echipă în care doar

Aștept legitimarea unui 
de la Deva. Olosutean. 17 
Ar mai fi cei fcarte ti- 
productie Timișoara fpor- 
Leu, 1,92. mijlocașul Băr- 
„umetistii" de 17 ani A- 

cu lotul.

„CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din vag. 1)

Ce mai

mult pe 
lucru spe- 

a marcat 
etape, dar 
jucător ca

fără a 
despre 

de data 
el în 
opera-

etapa finală — la Tg. Mureș.
In etapa Încheiată, în afara 

calificării spectaculoase a for
mației A.S.A, Buzău, trebuie 
notată ieșirea din competiție a 
dinamoviștilor brașoveni.

Iată rezultatele și amănunte 
de la jocurile disputate.

RM. VILCEA. Cum era și fi
resc, principalele favorite — 
Steaua și Politehnica Timișoa
ra — și-au valorificat șansele 
calificindu-se în această ordine 
In etapa semifinală. Jocul din
tre ele s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic, victoria revenind 
In final campionilor, care au 
făcut cu acest prilej o repeti
ție reușită înaintea manșei a 
doua din sferturile de finală

H

— Deocamdată, este. Și-a dat 
seama că mai are foarte mult 
de tras. Și lucrează In plus, pe 
cont propriu Două ’aparate in 
plus. 2 000 de metri în plus— 
masa musculară trebuie lucra
tă.

— Altceva ? !—
— Ar fi putut să fie Icn Ion. 

Vorbisem cu Rapid pentru un 
schimb cu Crăciun si Vuscan. 
dar a căzut. A îmbătrînit si 
„Ozonel". Altfel nu-mi explic 
de ce n-a venit..

— Ce simți cind iți amin
tești că ești la minus trei 7

— Nu intru in panică. Avem 
opt acasă și nouă afară, am 
jucat Ia Timișoara cu trei din 
cei patru mari. Avem posibili
tatea să nu pierdem acasă si 
să ..ciugulim" afară. Meciul cel 
mare e acasă, cu Steaua...

— Nu ti-e dor de Capitală?
— Mi-e dor de prieteni. De 

nea Gică Constantin, care e un 
mare antrenor, de Jenei, care 
i-a așezat foarte bine pe bă
ieții cei noL de Puiu Iordă- 
nescu. cu care mă Întrec in 
continuare, de Ia distantă— Dar 
acum nu e timp de regrete. 
Mircea Lucescu a demonstrat 
prin muncă extraordinară că 
noi, cei de la Guadalajara, nu 
sîntem doar un nume. îmi dau 
seama că ceea ce am Incenut 
nu e chiar atit de simplu, dar 
am o sansă. pe care nu as 
vrea s-o pierd.

S-a dat un nou start în 
fotbalul nostru. Un start 
care a început o dată cu 
cursul de instruire a antre
norilor divizionari. Un start 
spre o nouă calitate si în 
acest atît de iubit sport. 
La o primă vedere, ar fi 
vorba numai despre startul 
antrenorilor. Dar acest în
ceput de nou drum e un 
punct de plecare și pentru 
jucători si conducători de 
club. Mai ales conducătorii 
de cluburi și asociații sînt 
invitați, am zice chiar o- 
bligați. să facă mai mult 
pentru saltul înainte al fot
balului nostru intern și, im
plicit. cel reprezentat in a- 
rena internațională.

La ora actuală, destule e- 
chipe au* pornit la treabă, 
au si început... returul cu 
noi ..timonieri". Nu vom 
mai critica si de data a- 
ceasta ..stilul" unor echipe 
care schimbă antrenorii 
mai des decît cămășile. S-a 
mai scris, se cunosc „ca
zurile". sperăm ca toți cei 
vizați să fi înțeles. după 
atitea si atîtea ..încercări 
nereușite", că baza unui 
progres de fond nu o poate 
reprezenta optica ..sezonul 
și antrenorul", ei numai o 
muncă responsabilă, serioa
să. in care nu numai an
trenorii. ci si jucătorii tre
buie să dea totul. Toate ex
periențele nereușite. toate 
perindările de antrenori 
trebuie să dea de gîndit. Fără 
asigurarea continuității 
munca antrenorului nn
poate realiza o idee de joe 
modernă, oricit de bune ar 
fi cursurile de instruire 
(cum de altfel a fost consi
derat de marea majoritate 
cel de la începutul anului), 
oricit de mult s-ar 
tehnicienii. Creșterea 
că a campionatului 
poate realiza ....în 
d intr-o
idee, de atitudine, 
că un antrenor vine cu o 
concepție de joc. jucătorii 
nici nu apucă bine ___ 2
Însușească noile idei, că li 
se aduc alt tehnician 
alte opinii despre ioc. an
trenamente si totul devine 
un adevărat „caleidoscop".

Personalitatea unei echipe 
este dată, cel mai adesea, 
de un antrenor. Insă ea 
este, in fond, rodul relației 
ANTRENOR - JUCĂTORI - 
CONDUCĂTORI. Antrenorul 
trebuie să ridice permanent 
ștacheta, numai că persona
litatea lui dobindită prin 
muncă este uneori submina
tă de jucători și. mai ales, 
de conducătorii de cluburi, 
chemați de fapt să sprijine 
procesul instructiv la para-

in 
se

pregăti 
valori- 
nu se 
salturi, 

continuitate de
Pentru

loon CHIRILA

6ă-$i

cu

metri superiori Lipsa de 
răbdare a unor conducători 
de asociații si cluburi, co
moditatea anumitor jucători 
se schimbă mai 
un antrenor! Si 
alege calea cea 
Ceea ce fotbalul 
performantă respinge 
desăvirsire. pentru 
rile succese nu se 
ză peste noapte.

Echipele noastre 
un nou start. Și, o 
ele, toți factorii angajați în 
ridicarea valorică a fotbalu
lui nostru. Cine nu a înțe
les incă elementarul princi
piu al continuității muncii 
antrenorului, poate privi, o 
clipă, la exemplele oferite 
de fotbațul românesc si cel 
internațional. U.T.A. a fă
cut carieră (o. tempora. o... 
Feyenoord!) menținîndu-1 ani 
în sir la conducerea tehni
că pe Nicolae Dumitrescu- 
Dinamo a reușit frumoase 
serii de campioană cu Tra
ian Ionescu sau Angelo Ni- 
eulescu, Steaua (mai întîi 
C.C.A.) cu Gh. Popescu 
și. apoi, cu Ștefan Covaci, 
Petrolul a fost și ea un 
nume in lunga „perioa
dă Iiie Oană". Rapid a atins 
apogeul în "68. după cîțiva 
ani de rodaj sub cuplul 
Valentin Stănescu — Victor 
Stănculescu. Steagul roșu 
Brașov a însemnat o forță 
în anii regretatului 
PIoeșteanu 
veană oferă și astăzi un 
frumos exemplu, fiind sin
gura din cele trei promo
vate care nu a schimbat an
trenorul — Ștefan Coidum 
— cu care a promovat chiar, 
dacă formația nu stă pe ro
ze I), F.C. Argeș a intrat în 
„cursele europene" 
îndelungat 
Halagian. 
a cunoscut 
cei „opt 
Nottingham 
pid să ajunga um 
la... cîștigarea „Supercu- 
pei“ europene ‘ încredințîn- 
du-si destinele in acest ul
tim deceniu de glorie lui 
Brian Clough. Și exemple 
ar mai fi. Ultimul oferit de 
naționala Bulgariei, care, 
deși n-a. ajuns la Euro ’84 
si n-a ciștigat in anul care 
s-a încheiat decît un sin
gur meci (si acesta cu mo
desta formație a Luxembur
gului!). nu l-a schimbat 
antrenorul Ivan Vuțov, 
crede că va cîștisa cu 
un bilet pentru ''Mexic 
Toate aceste exemple 
cite altele!) invită conducă
torii de cluburi, antrenorii, 
jucătorii si chiar suporterii 
la meditație si acțiune.

Mircea M. IONESCU

greu decit 
atunci se 
mai facilă, 
de mare 

cu
că ma- 

realizea-

au luat 
dată cu

Silviu
(echipa brașo-

după un 
mandat Florin 

Inter Milano 
celebritatea in 
ani Herrera", 
a reușit 

ajungă din 
cîștigarea

ra-
,B"

pe 
ci 
el 

’86.
(si

In seria a Xl-a : MINERUL PAROȘENI DETRONATA DE
Lupta pentru șefia seriei a Xl-a 

a fost cam monotonă. A preluat 
conducerea, după etapa a m-a. 
Minerul Paroșeni, șl a condus 
timp de mal bine de două luni, 
cind — din cauza unor jucători 
certați cu disciplina sportivă — 
a pierdut meciul, de acasă, cu 
Mecanica Orăștle cu 0—3 — omo
logat de F.R.F. (pg teren cîștiga- 

«Beră minerii cu 1—0) șl astfel pe 
primul loc a trecut — după etapa 
a XH-a — Mecanica Orăștie — 
aflată acum la egalitate de punc
te cu Minerul. Avlnd un finiș 
destul de bun In tur, echipa din 
Orăștle și-a păstrat avantajul go
laverajului, încheind prima jumă
tate a competiției pe primul loc. 
A fost o surpriză chiar și pentru 
localnici, care puneau mal multă 
bază pe fosta divizionară „B", 
Dacia Orăștie, care a ocupat Insă 
poziția a patra In clasament.

lost, totuși, 
. n-a pierdut 

teren propriu,

Mecanica Orăștie a 
In tur o echipă bună, 
nld un punct pe ' . _
iar In deplasare a reușit să obți
nă J puncte. Mecanica a fost to-

La jumătatea drumului

în Divizia „C“

trecută. In deplasare, de Victo
ria Călan (0—3), VHtorul LR-A. 
Cluj-Napoca (0—2), Dada Orăștle 
(1—2) șl Minerul Vulcan (0—2). 
Antrenorul formației este fostul 
internațional Florea Dmnltrache, 
care a avut In tur ca cei mal 
buni jucători pe Cliteanu (gol-

LA HANDBAL MASCULIN
ale „Cupei campionilor euro
peni", cind vor intilnd, dumi
nică, pe teren propriu, pe cam
pioana Iugoslaviei — Metalo- 
plastica Sabac. O frumoasă im
presie au lăsat handbaliștii din 
Bistrița, care — în cea mal 
mare parte a timpului — au 
jucat de la egal cu valoroșii 
lor parteneri. Rezultate : „Poli"
— Metalul 24—22 (13—15),
Steaua — Constructorul C.S.U. 
Oradea 27—21 (13—6) ; Steaua
— Metalul 32—18 (16—10),
„Poli" — Constructorul 20—15 
(9—7) ; Constructorul — Meta
lul 22—23 (13—11), Steaua — 
„Poli" 28—24 (15—12). CLASA
MENT : 1. Steaua 9 p, 2. I\li- 
tehnica Timișoara 7, 3. Metalul 
Bistrița 5, 4. Constructorul
C.S.U. Oradea 3.

BRAȘOV. Dinamoviștii bucu- 
reșteni, fără să se întrebuințeze 
prea mult, au ciștigat 
jocurile. Revelația seriei 
divizionara „B“ A.SA 
care a scos din cursă 
dintre participantele la . 
divizie a țării — Constructorul 
Arad și ,.U“ Cluj-Napoca. Re
zultate : Constructorul Arad — 
A.S.A. Buzău 21—23 (12—11), 
Dinamo București — .,U“ Cluj- 
Napoca 25—22 (15—12) “■
mo — A.S.A. 2~ 
Constructorul — 
(6-9) ; „U“ - 
(14—13), Dinamo 
torul 25—23 (11—10).
MENT
2. A.S.A. Buzău 7, 3. 
Napoca 5, 
Arad 3.

toate 
a fost 
Buzău

două 
prima

-- —) ; Dina- 
29—24 (17—10), 
— „U“ 17—23

A.S.A. 23—27
Construc- 

CLASA- 
: 1. Dinamo București 9, 

“ .,U“ C3uj-
4. Constructorul

BUZĂU. încă din primul 
meci, una dintre favorite — 
Dlnamo Brașov — și-a dimi
nuat șansele de calificare in 
etapa semifinală fiind între
cută de o altă formație bra- 
șoveană — Tractorul —, care 
activează In eșalonul secund, 
pentru ca in cel de-al doilea 
meci dinamoviștii fâ nu reu
șească decit un scor egal cu 
«tudenții din Bacău. Rezultate: 
Dinamo Brașov — Tractorul 
Brașov 18—21 (11—10), Inde
pendența Carpați Mlrșa — Ști
ința Bacău 33—29 (17—15) ț 
Independența — Tractorul 
30—26 (16—12), Dlnamo —
Știința 26—26 (11—14) ț Știința 
— Tractorul 38—31 (19—16), In
dependența — Dinamo 23—18 
(13—7). CT-ASAMENT a 1. In
dependența Carpați Mîrșa 0, 
2. Știința Bacăn «, 2. Tractorul 
Brașov 5, 4. Dlnamo Brașov 4.

INDISCIPLINA
geterul turului, cu 9 goluri), na- 
țeganu, Dobrău și juniorul Buș- 
tiuc.

O comportare mai mult decit 
modestă a avut Steaua-C.F.R. 
Cluj-Napoca, retrogradată anul 
trecut din „B“. (T. R-)-__

Clasamentul seriei
1. Mec. Orăștle
2. Min. Paroșeni
3. Viit. Cluj-N.
4. Dacia Orăștie
5. IMIX Agnita
6. Unirea Ocna S.
7. Soda Ocna M.
8. Mln. Vulcan 
». Metalul Aiud

10. Met. Sighișoara
11. St. CFR Cj.-N.
12. Vict. Călan
13. Min. Certej
14. Inter Sibiu
15. Tirnavele Blaj
10. Mec Alba L

a Xl-a :
15 9 2 4 29-14 20
15 9 2 4 23-15 20
15 7 3 5 20-15 17
15 8 0 7 25-17 16
15 8 0 7 25-20 16
15 5 6 4 21-21 16
15 7 2 6 15-22 16
15 6 3 6 29-20 15
15 5 5 5 16-14 15
15 6 3 6 14-18 15
15 6 2 7 20-12 14
15 6 2 7 23-26 14
15 5 3 7 12-26 13
15 5 2 8 11-18 12
15 5 1 9 12-28 11
15 3 4 8 17-26 10

DEVA. Spectatorii prezenți 
In Sala sporturilor din locali
tate au asistat la jocuri fru
moase, 'în care vioara înitîi a 
fost — cum era firesc — ILC. 
Minaur Baia Mare, deținătoa
rea trofeului. Rezultate : 
Minerul Cavnic — Celuloza 
Brăila 38—28 (21—16). H.C. Mi
naur Baia Mare — Universita
tea Craiova 40—28 (21—16) ; 
Celuloza — H.C. Minaur 26—46 
(17—24), Minerul — Universi
tatea 25—28 (13—13) ; Univer
sitatea — Celuloza 32—22 
(18—12), H.C. Minaur — Mine
rul 35—22 ““ — •"*
MENT : 1. 
Mare 9, 2. 
Iova 7, 3. 
4. Celuloza

(18—10). CLASA- 
H.C. Minaur Baia 
Universitatea Cra- 
Minerul Cavnic 5, 
Brăila 3.

(Rezultatele au fost comuni
cate de corespondenții noștri 
P. Geornoiu, C. Gruia, D. Soare 
și I. Simion).



La Strasbourg, in „Golden Cup" ANETTE BOE LA AL DOILEA TITLU

MARKKA CULICĂ - 
ÎNVINGĂTOARE

LA 200 m FLUTURE
Tînăra înotătoare româncă 

Mariciea Culică s-a numărat 
printre protagoniștii tradiționa
lei competiții „Golden Cup“, de 
la Strasbourg. După ce la 400 
m mixt se clasase a treia, băi- 
măreanca a obținut o frumoasă 
victorie în proba de 200 m flu
ture, Cind cronometrată In 
2:18,56, pe locurile următoare 
situîndu-se Eva Jonasson (Sue
dia) — 2:19,88, Freda Ross (An
glia) — 2:20,37 etc.

Alte rezultate : . fASCULIN : 
200 m fluture : Benny NielsFn 
(Danerăarca) 2:03,54 ; (Robert 
Pinter s-a clasat al șaptelea, cu 
211,56)) ; 100 m bras : Jing Fu 
(R. P. Chineză) 1:05,3G ; 100 m 
liber : Siephan Caron (Franța) 
50,67 ; 100 m spate : Franck 
lîorter (Franța) 1 :'.*'1.26 : FEMI
NIN : 100 m bras : Ingrid Lem- 
pereur (Belgia) 1:12,57 ; 100 m 
liber : Annemarie Verstappen 
(Olanda) 57,05 ; 100 m spate : 
I olanda de Rover (Olanda) 
1 d>4,95.

DE CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA SCHI FOND
SEEFELD. Schioarele norvegiene 

au dominat autoritar întrecerea 
pentru campionatul mondial In 
cursa de 5 km, avlndu-le pe toate 
patru reprezentante Intre primele 
7 clasate! Ca Șl In cursa ante
rioară (10 km), unde victoria el 
fusese apreciată ca 
o mare surpriză, 
lată că proba de 
luni, 5 km, a ară
tat-o pe Anette Boe 
(In , fotografie) In-
tr-o vervă deosebi
tă, obținlnd un suc
ces șl mal net In 
fata multiplei cam
pioane finlandeze 
Hămălăinen.

Clasamentul pro
bei de 5 km (tem
peratura aerului 
plus 1 grad) : L 
Anette Boe (Norve
gia) ÎS.IM — cam
pioană mondială. L 
Marja-Liisa Hămă- 
lăinen (Finlanda) 
15 «,1. - X Creta 
Nvkkelmo (Norve
gia) 1S39.9. 4. Beri! 
Ama (Norvegia)
15 :JI.5, 5. Anne 
Jaaren (Norvegia) 
15 lM.:, f. Viera Kli
mova 'Cehoslova
cia) 1SJS.T. T- Brii

ma (Cehoslovacia) 22C.S p (105 -f- 
107), 5. Ernst Vettori (Austria) 
219,0 p (109+104), 6. Primoz Ulaga 
(Iugoslavia) 216,9 p (106+108) „ ». 
Jens WeLssflog (R.D.G.) 2154 P 
(104+107) etc. 61 concurențl.

OBERHOF. Proba de ștafetă de

DIN ȚĂRILE
IUGOSLAVIA • Comitetul - 

Olimpic Iugoslav a hotărît, zi
lele trecute, crearea unei Aca
demii olimpice (A.O.Y.). De
taliile de funcționare a acestui 
for urmează să fie stabilite, 
(țar din declarațiile unor per
soane competente „A.O.Y.“ se 
dorește a fi o replică „albă" 
(adică de iarnă) a ceea ce este 
reputata „Academie- de la 
Olympia, din Grecia, Sediul 
noii organizații va fî orașul 
Sarajevo, admirabila gazdă de 
anul trecut a „Olimpiadei 
albe". Inaugurarea va avea 
loc chiar luna viitoare, mai 
precis la 9 februarie, in pre
zența lui Juan Antonio Sa
maranch, președintele Comi
tetului Internațional Olimpic. 
• Reprezentativa de fotbal a 
Iugoslaviei, care se pregătește 
sub conducerea antrenorului 
Miloș Milutinovici, pentru par
tidele din cadrul preliminariilor 
C.M., întreprinde în India un 
turneu de verificare de la 16 
ianuarie pină la 3 februarie.

UNGARIA • Noul palat al 
sporturilor din Budapesta va 
fi gazda ediției din acest an 
a campionatelor europene de 
box, programate între 25 mai, 
și 2 iunie. Pină în prezent, pe 
adresa comisiei de organizare 
a popularei competiții a sosit 
înscrierea definitivă a 27 de

SOCIALISTE
federații naționale și, în prin-' 
cipiu, a peste 200 de pugiliști. 
Este un foarte bun prilej pen
tru promovarea unor tineri 
boxerț in vederea marilor 
competiții ale anilor următori.'

R.P. CHINEZĂ • Săritorul 
in Înălțime Zhu Jianhua are 
dorința de a fi primul atlet 
din lume care să treacă pes
te ștacheta înălțată la 2,40 m 1 
Pentru aceasta el efectuează 
o pregătire zilnică, în cadrul 
Institutului de Cultură Fizică 
din Shanghai, ale cărui cursuri 
le urmează. Zhu deține recor
dul mondial, din 1984, cu re
zultatul >de 2,39 m. Pentru 2,40 
m. Intre altele, va trebui să-șl 
îmbunătățească simțitor vite
za (deocamdată Zhu deține 114 
s pe 100 m).

gta) 15J74. *- Raisa 
a'.R S-S.) 1S:4SA Au 

cursa toate cele <1 de

Iată Si clasamentul probei de 
sărituri (trambulina M m>. deste- 
Fintă y-.cm-nird ; 1. Per Bergernd 
(Norvegia) 2244 p (119+196) —
campion mondial. 2- Jar*. Pulk- 
konen (Flslnda) 223.6 P (109+ 
107) 3. Mattl Nvkaenen (Finlan
da) 221,7 p (1M+106). 4. Jlri Par-

Rafn-Huber
2. Fluckinger-Wiîb.eimer 

(Austria) !:24.M, femei : Natalia 
I-izisa (U.RS.S.) 2:06.10, 2. Na-
de'da Schmftova fU.R.S.S.) 2.06 20.JOCURILE MONDIALE DE ATLETISM

POIOIȘIII Ot U R4PID
ÎNVIKGĂIORI îl POLONIA
VARȘOVIA, 21 (Agerpres). 

Turneul internațional de polo 
pe apă de la Ostrowiec (Polo
nia) a fost cîștigat de echipa 
Rapid București, care a termi
nat neînvinsă competiția. Poloiț- 
tii români au întrecut cu 17—11 
echipa KSZO Ostrowiec și au 
dispus cu 17—12 de formația 
bulgară Mladost Varna.

C.M. DE ȘAH 
1NTR-0 NOUĂ FORMULĂ
ZURICH (Agerpres). — A- 

nul acesta începe un nou ci
clu al campionatului mondial 
de șah, ciclu care va dura doi 
ani față de trei la edițiile pre
cedente.

In perioada lanuarie-martis 
se vor disputa 13 turnee zona
le, iar primul turneu interzonal 
va avea loc cu începere de la 
25 aprilie la Tunis. Al doilea 
turneu interzonal va începe la 
30 iunie la Biel (Elveția), iar 
cel de-al treilea se va dsfășu- 
ra probabil intr-un ora? din 
Grecia.

Turneul candidațiior, cu 16 
concurenți, va avea loc între 21 
octombrie și 3 noiembrie la 
Montpellier (Franța). In anul 
1986, se vor disputa meciurile 
(semifinale și finala) ale celor 
patru șahiști calificați la Mont
pellier, și tot anul viitor se va 
disputa meciul pentru titlul 
mondial.

(Urmare din tco 1)

litehnica"), debutantă in marile 
competiții internaționale. Si- 
meanu este născută la 15 au
gust 1964, in comuna leselnița 
din județul Mehedinți și se 
arată a fi un veritabil talent 
pe distanțele semifondului. Ma
niera curajoasă in care a evo
luat la Bercy ii probează din 
plin calitățile.

Campioană europeană la 1500 
m, anul trecut ia „Skandina- 
vium", Fița Lovin (antrenată 
și ea de Nicolae Mărășescu) 
s-a avintat cu indr nealâ in 
fruntea gr'upuiui alergătoarelor

MARIA SIMEANU

pe această distanță, principala 
favorită fiind considerată atleta 
sovietică Natalia Artemova, re
cordmană mondială în proba 
de o milă. Fi (a a fost în frunte 
toată cursa și a fost ajunsă 
abia pe ultimii metri și între
cută cu numai o sutime de se
cundă (aceasta înseamnă, de 
fapt, doar cițiva centimetri, se
sizabili doar pe pelicula apara
tului de înregistrare a sosirii!)-

Oricum medalia de argint care 
i-a răspl ătit eforturile acestei 
harnice alergătoare gălățence 
reprezintă o recompensă abso
lut meritată, Fița Lovin fiind 
Încă, la această oră. la 34 de 
ani, împliniți La 14 ianuarie, 
o alergătoare din elita atletis
mului mondial.

La aceeași probă a luat par
te și tînăra Margareta Keszeg, 
in urmă cu doi ani campioană 
europeană de junioare pe 1500 
m, la întrecerile de la Schwe- 
chat (Viena). Anul trecut insă 
Margareta a făcut pauză com- 
petițională și acum startul de 
la Paris a însemnat pentru ea 
un dublu debut : primul tău 
concurs din carieră pe teren 
acoperit și. mai ales. întiia sa 
«voluție ca... senioară ! Și a- 
cestea unde ? Chiar la o com
petiție de amploarea celei din 
capitala Franței, unde s-a cla
sat. onorabil, pe locul cinci.

Petru Drăgoeseu s-a compor
tat remarcabil în serii, la 800 m. 
în care a înregistrat cel mai 
bun timp, iar în finală a con
dus ostilitățile pină cu citeva 
zdej de metri înaintea liniei de 
sosire, încheind întrecerea pe 
locul patru (1:48,34) șl demon- 
strînd că are posibilități evi
dent superioare. Cind șl le va 
valorifica pe deplin ? In 
schimb, s-au comportat slab 
Costel Ene la 1500 m și Mihai 
Bran la triplu, depășiți, se pa
re, de amploarea unei aseme
nea întreceri în care ei se 
numărau printre debutanți.

Paradoxal, cum am arătat, 
sezonul de concursuri de sală 
’85 a început cu cel mai im
portant dintre ele, dar cele ce 
urmează trebuie să oglindeas
că, cel puțin la fel de bine ca 
J.M.A., de la Paris, potențialul 
adevărat al atletismului nos
tru...

CAMPIONATE • ȘTIRI • REZULTATE
SPANIA (et. 21). Malaga — Murcia 0—0. Real 

Socîedad — Atletico Madrid 0—4 !, Betis Sevilla
— Valencia 1—3, Osasuna — Hercules 2—1, 
Espanol Barcelona — C.F. Barcelona 0—0, Elche
— Gijon 0—0, Zaragoza — Valladolid 1—1, Real 
Madrid — F.C. Sevilla 1—2. Santander — Athle
tic Bilbao 1—0. Pe primele locuri : C.F. Bar
celona 34 p. Atletico Madrid și Real Madrid 
cite 25 p, Valencia și F.C. Sevilla cite 24 p. Pe 
ultimele : 17. Murcia 15 p, 18. Elche 14 p.

GRECIA (et. 15). Panathinaikos — PAOK 0—1, 
Larisa — AEK 4—1 Aegaleo — Olympiakos 
0—3, Heraklis — Etnikos 2—0, Aris — Panahaiki
2— 2. Panionios — OFI 1—1. Doxa — Kalamaria
3— 0. Apollon — Pierikos 2—0. Pe primele 
locuri : PAOK 26 p, Panathinaikos 21 p. Olym
piakos. Heraklis. AEK cu cite 20 p. Pe ulti
mele : 15—16. Aegaleo și Pierikos cu cite 7 p.

• în turneul de sală pentru juniori, la Le-.

-------------------------------  Campionate

ningrad : Polonia — Belgia 1—1. U.R.S.S. (A) — 
U.R.S.S. (B) 1—1-, Franța — R.F.G. 1—6, Franța
— Polonia 2—1, U.R.S.S. (A) — Belgia 3—1, 
U.R.S.S. (B) — R.F.G. 2—9.
• Internaționalul polonez Boniek (Juventus) 

a refuzat oferta de a se transfera la Real 
Madrid.

• Clasamentul golgeterilor din campionatul 
italian, după etapa de duminică : 9 goluri j 
Platini (Juventus), 8 goluri : Altobelli (Inter), 
6 gojuri : Maradona și Bertoni (Napoli). Hateley 
(Milan), Serena (Torino).

• Echipa Braziliei are un bogat program in
ternațional. In meciuri amicale ea va întîlni se
lecționatele Columbiei. Ecuadorului, Argentinei, 
Perului și a statului Chile.

• A început turneul din India dotat cu „Cupa 
Javaharlal Nehru". în primul meci : Iugoslavia
— Iran 3—1 (1—0). Au înscris : Balicj (2) și 
Mișnapici, respectiv Dayani.

nafionale --------------------------- —-

Portugalia: DUEL LISABONA — PORTO...
Sprinturile lui Jordao, rafina

mentul lui Chalana și suplețea lui 
Sousa au dat din nou, la EURO 
’84, dimensiuni europene fotbalu
lui lusitan. • Cea de a 51-a edi
ție a campionatului a prezentat 
la start multe noutăți, dar fără 
ca peisajul fotbalistic să se abată 
de la tradiționala rivalitate pen
tru întîietate intre cele două 
mari centre, Lisabona (Benfica și

CLASAMENTUL

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Portoricanul Hector Ca

macho a dispus la Atlantic City 
în limitele cat. pană de america
nul Louie Burke prin r.s.c. în 
rep. V. în aceeași reuniune doi 
campioni olimpici la Los Angeles, 
americanii Whitaker (cat. ușoară) 
și Taylor (cat. pană), au obținut 
victorii, ca profesioniști, primul 
Ia Avery prin abandon în rep. 
IV, al doilea în fața lui Prat
chett, la puncte, după 6 reprize.

HANDBAL 6 Tradiționalul tur
neu masculin dotat cu trofeul 
„Cupa Mării Baltice**, care are 
loc în Polonia, a programat pri
mele jocuri. Iată rezultatele: 
R.D. Germană — U.R.S.S. 19—18 
(12—9), Polonia — Elveția 28—26 
(15—16), Danemarca — Polonia B 
25—20 (15-Ț-9).

SCRIMA' 0 Competiția dotată 
cu „Cupa Caola", de la Buda
pesta : finala : Zsuzsa Janosl 
(Ungaria) — Laurence Modaine 
(Franța) 8—2. locurile 3—4 : Ger
trud Stefanek — Edit Kovacs

(ambele Ungaria) w.o. Pe locul 
6 s-a clasat Reka Lazar (Româ
nia), învinsă de Janosl, în sfertu
rile de finală, cu 8—2.

ȘAH • A 44-a partidă ă me
ciului pentru titlul mondial din
tre Anatoli Karpov și Gări Kas
parov s-a încheiat remiză după 38 
de mutări. Scorul se menține 5—1 
în favoarea lui Karpov, care în 
partida a 45-a, programată 
miercuri, va avea piesele albe.

TENIS • In cadrul primului 
tur al „Cupei Davis**, zona asia
tică, echipa Hong-Kong a dispus 
de Singapore cu 4—1, urmînd să 
întâlnească, în turul următor, e- 
chipa R. P. Chineze • Rezultate 
din „King’s Cup** : prima divizie, 
la Essen, în finală, Suedia — El
veția 3—0, Cehoslovacia — Irlanda 
3—0, a doua divizie, la Loano, 
Italia — Olanda 3—0, a treia di
vizie, la Budapesta, Monaco — 
Norvegia 3—0, Belgia — Spania 
2—1.

1. F.C. PORTO
2. Sporting
3. Benfica
4. Portimonense
5. Boa vista
6. Belenenses
7. Farense
8. Setubal
9. Academica

10. Sp. Braga
11. Guimaraes
12. Varzin?
13. Vizela
14. Saîgueiros
15. Rio Ave
16. Penafiel

17 15 1 1 48- 7 31
17 12 4 1 45-15 28
17 12 2 3 39-17 26
17 10 2 5 34-24 22
17 7 8 2 23-15 22
17 6 4 7 26-28 16
17 5 6 6 11-22 16
17 4 7 6 19-25 15
17 5 4 8 24-26 14
17 5 4 8 25-28 14
17 5 3 9 18-27 13
17 2 9 6 12-21 13
17 4 4 9 20-42 12
17 3 4 10 23-37 10
17 3 4 10 13-28 10
17 2 6 9 12-30 10

Sporting) și Porto (F.C. Porto și 
Boavista'» o Constanta problemă a 
tehnicienilor autohtoni s-a vădit 
și acum, citeva echipe apelînd la 
serviciile unor antrenori de peste 
hotare : galezul John Toshack 
(Sporting), ungurul Pal Csernal 
(Benfica), englezul Jimmy Melia 
(Belenenses), belgianul Raimond 
Goethals (Guimaraes) ș.a. £ Cine 
ar fi crezut că Porto va reuși să 
acopere atît de repede și eficient 
absențele a două dintre elemen
tele de bază, Sousa și Jaime Pa
checo, transferați la Sporting Li
sabona, și Va termina prima ju
mătate a campionatului pe pri
mul loc 1 Cu o linie mediană re
maniată, actualul lider și-a păs
trat jocul suplu, spectaculos pi 
eficace din ultimii ani, fiind, se

spune, singura for
mație din țară cu 
stilul de joc adaptat 
perfect la caracte
risticile fotbalistului 
portughez. Dacă 
Porto nu i-a putut 
păstra pe cei doi 
sus-menționați, ca 
răspuns la campania 
de transferări dusă 
de Sporting, i-a 
,suflat" acesteia, în 
schimb, pe cea mai 
promițătoare spe
ranță a soccerului 
lusitan, Futre O 
După mai multe se
zoane cenușii „leii" 
(Sporting) contează 
iarăși in disputa 
pentru titlu.. Cu un 
lot adecvat aspirații
lor, practicantă a u- 
nui joc poate nu 
atît de bogat în vir
tuți spectaculare, 
dar de mare regula
ritate, practic și o- 
fensiv, exponent al 
fostului atacant Tos
hack, Sporting pare 
să fi depășit efectul, 
experiențelor nu toc
mai fericite din ul
timii ani și se arată
dornică să-și completele bogata 
colecție de trofee • O situație 
puțin specială prezintă actuala 
deținătoare a titlului, Benfica. In 
vara trecută clubul s-a văzut ne
voit să se despartă nu numai de 
unii dintre jucătorii săi (Chalana, 
Strdmberg, Filipovici), dar și de 
cel care condusese echipa din 
nou, după ani și ani, tntr-o fi
nală europeană, Sven Goran E- 
riksson. în ceea ce privește lo
tul de jucători, cele citeva nume 
noi (Vando, Nunes, Jorge Silva, 
Nlvaldo) l-au completat cantitativ, 
nu insă șl calitativ. Cit despre 
succesiunea lui Eriksson, inițial 
conducătorii clubului s-au gîndii 
la iugoslavul Tomislav Ivi ci. Dar a-

Rui Manuel Trindade Jordao (Sporting Lisa
bona), considerat cel mai complet atacant 

portughez al momentului

cesta, după un foarte scurt stagiu 
la echipă, a renunțat. Apoi, pri
virile s-au îndreptat spre CserpaL 
Numai că acestuia, sosit chiar la 
începutul sezonului, i-a trebuit a 
anume perioadă pină să evalueze 
potențialul actualului lot și iat-o 
pe Benfica din campioană incon
testabilă în... favorita nr. 3.

Mihai CIUCA
în etapa a 17-a : Vizela — Se- 

.tubal 2—1, Varzim — Saîgueiros 
0—0, Porto — Boavista 3—0, Por
timonense — Rio Ave 3—1, Sp. 
Braga — Benfica 2—2, Belenenses
— Guimaraes 2—1, Sporting — A- 
cademica Goimbra 4—4, Penafiel
— Farense 0—0.
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