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La locurile voastre de muncă și de pregătire, 

ca și in propriile locuințe, dați dovadă de res

ponsabilitate civică și spirit gospodăresc acționînd 

pentru reducerea consumurilor energetic^ și 

contribuind astfel la buna desfășurare a activi
tății economico-sociale I
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din Galați In cel de al IV-lea tur al campionatului de hochei

MUNCA Șl PRODUCȚIA, O CAUZA A TUTUROR...
...dar și o frumoasă pasiune pentru sport

LA CAPĂTUL UNUI MECI FRUMOS, 
steaua a Învins din nou pe dinamo

Mi-am dat seama iacă o 
dată că înaintea unei uriașe 
oale de turnare — In plină 
June fiuine — a oțelului uiți 
cam de toate. In țața jeturi
lor de seîntei țîșnind în toate 
părțile la destui % metri, dai 
înapoi un pas, doi, dar ochii 
îți rămin pironiți pe acea ar
teziană de ,-foc și pară“ și pri
vești fascinat unul dintre cele 
mai nobile și mai spectacu
loase procese ale muncii in
dustriale.

Mă aflu Ia turnarea continuă 
nr. 1 a oțelului de la Combi
natul siderurgic Galați și aș
tept emoționat apariția... oțe
lului. Peste citeva clipe, il văd 
curgi nd — flacără lichidă — din 
imensa oală de turnare, apoi, 
la un interval de timp pe cane 
nu apuc să-1 măsor, zăresc 
„sleburile", oțel încins, un se
mifabricat solid. aducind la 
formă cu o piine mai lungă. 

sleburile constituind de fapt 
plinea lamin oarelor.

După încheierea șarjei pe 
care am avut șansa să o ur
măresc, urc în cabina de co
mandă a instalației de turna
re uimit de sumedenia de 
circuite — relee — siguranțe — 
compesografe — regulatoare — 
debitmetre — traductoare etc, 
etc., milioane de componente (!) 
care preiau milioane de im
pulsuri sub controlul unor bă
ieți tineri care se mișcă și lu
crează cu siguranța unor mari 
specialiști. Sint muncitori, teh
nicieni, care-mi explică in ci
teva cuvinte rolul loc — și ]n 
cuvintele lor acest rol pare 
foarte simplu, dar eu nu-i cred 
și înțeleg că simplificarea din 
vorbele lor este rezultatul com
petenței, rezultatul unei spe
cializări peste care ei trec cu 
modestie și cu dezinvoltura 
viratei. Paul Țiriianu se mișcă 
degajat între panoul de co

mandă (unde citește citeva în
registrări) și telefon, unde vor
bește scurt și precis, apoj vine 
spre mine, trece cu aceeași de
gajare de la microreiee la 
sport și-mi spune in fugă că 
marele său favorit a fost și 
rămâne portarul Lung, după 
cum Îmi mărturisește că Întreg 
Galațiul așteaptă să aibă din 
nou o echipă de fotbal tn Di
vizia «A*.  _Nu credeți că o- 
rașul nostru merită să fie In 
prima divizie și la fotbal T*  — 
mă întreabă el glumeț provo
cator. _A meritat Întotdeauna 
și eu atit mai mult acum, ciad 
realizările sale In toate dome
niile sint remarcabile — Ii răs
pund eu —, dar între acest me
rit șl munca și lupta fotbaliș
tilor din marele oraș dunărean 
pentru a promova și pentru a

Mărim POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)

GALAȚI, 22 (prin telefon). 
In localitate s-a disputat eta
pa inaugurală a celui de al 
IV-lea turneu al campionatu
lui primei serii valorice a Di
viziei „A" la hochei, in cadrul 
căreia, conform., tradiției, s-a 
disputat medul Steaua — Di
namo. A fost un joc foarte 
frumos, cu spectaculoase schim
bări de rezultat, in care Stea
ua a obținut o meritată vic
torie (7—4). cu care iși păs
trează poziția de lideră a cla
samentului. Iată consemnări 
șl de la celelalte partide des
fășurate marți :

STEAUA — DINAMO 7—4 
(1—L 1—2, 5—1). După o pri

mă repriză frumoasă, cu ac
țiuni rapide și bine închegate 
tactic, a urmat o perioadă mai 
anostă. în care ambele forma
ții s-au angajat într-un joc 
dur, cu multe neregularități. 
In ultimele 20 de minute am 
fost martorii unei spectaculoa
se răsturnări de situație și a 
unei confruntări dinamice și 
spectaculoase, in care Steaua, 
de la 2—3 a egalat și a pre
luat conducerea (5—3) în nu
mai două minute ! Am urmă
rit in această ultimă repriză

T. SIRIOPOL — coresp.

(Continuare în pag. 2—3)

PE PATINOAR.»

La Poiana Brașov se face fi 
schi, dar și patinaj. Vin aici, 
pe luciul gheții, fi începători, 
fi avansați, iar duminica — la 
concursurile organizate pentru 
cei aflați in această frumoasă 
stațiune montani — intUnim ți 
școlari din taberele de vacan- 
ți de pe Valea Prahovei. E 
vremea schiului, a sdniușuîui 
Si patinajului a numeroaselor 
întreceri desfigurate in cadrul 
etapei de iarnă a -Daciadei".
Foto: Paul GHEORGHTȚA

Primele medalii olimpice pentru 
judoka români —

SUCCES INCONTESTABIL,
DAR Șl OBLIGAȚII SPORITE...

Sub însemnele mobilizatoare ale ,£)aciadei“

0 AGENDĂ DEOSEBIT DE CUPRINZĂTOARE 
ÎN SPORTURILE SEZONULUI AEB

Acțiuni sportive de masă organizate de C.J.E.F.S. Mehedinți, Suceava și Cluj
Peste meleagurile țârii s-a 

așternut iarnă grea cu ză
padă mare, speranțe de belșug 
pe ogoare, bucurii și satisfacții 
pentru iubitorii sporturilor 
sezonului alb. „Daciada“ de 
iarnă — a IV-a ediție — 
se află în plină des
fășurare. în acest context 
ne-am adresat la trei C.J.E.F.S.- 
uri cu întrebarea din titlul de 
mai sus : „Ce acțiuni se află

in actualitate pe agenda „Da
ciadei" de iarnă in județul 
dv. ?“. Și iată răspunsurile pri
mite :

Romulus Predcscu, președinte 
al C.J.E.F.S. Mehedinți : .De 
25 de ani ținuturile Mehedin
ților nu au fost in întregime 
acoperite cu zăpadă ca acum, 
spre marea bucurie a celor ce 
practică schiul, săniușuL pati
najul Toate strădaniile noas

„Cupa României" la handbal (f)

CHIMISTUL RIMNICU VÎLCEA. 
DEȚINĂTOAREA TROFEULUI, ELIMINATĂ!

tre se îndreaptă spre folosirea 
din plin a acestor minunate 
condiții rarisime. Comisia de 
organizare a „Daciadei" ține 
săptăminal ședințe de lucru o- 
perative, cu măsuri concrete 
pentru fiecare asociație. Parcă 
am fi prevăzut : in mai toate 
localitățile cu relief adecvat au 
fost alese și amenajate locuri 
de schlat și săniuș care cunosc 
acum o mare afluență de a- 
matori de toate vârstele, pen
tru care oamenii noștri de 
sport organizează concursuri 
ad-hoc. Am înființat, Imediat 
8 centre de inițiere in schi, 
la Bala de Ajamă, Orșova, 
•Strehaia, comunele Izverna. 
Podeni, Ponoarele, Godeanu,

Grupaj realizat de 
Viorel TONCEANU

Includerea judo- 
ului printre dis
ciplinele in care 
sportivii români 
urmau să ne re
prezinte la Jocu
rile Olimpice de 
la Los Angeles a 
fost de bun augur 
nu numai prin re
zultatele frumoase 
care au fost obți
nute, ci mai ales 
prin crearea unei 
atmosfere de lu
cru din ce in ce 
mal bună in rân
dul sportivilor, 
antrenorilor și 
conducătorilor a- 
cestui sport.

Prezenți pentru 
a doua oară la o

La Craiova, Pitești, Focșani 
și Odorheiu Secuiesc s-a în
cheiat, duminică, etapa I — 
principală — a „Cupei Româ
niei" pentru echipele feminine, 
în cadrul căreia au intrat în 
competiție și participantele la 
întrecerile Diviziei „Â“. Pentru 
etapa semifinală s-au calificat: 
Rulmentul Brașov, Rapid Bucu
rești, Hidrotehnica Constanța, 
Mureșul Tg. Mureș, Știința Ba
cău, C.S.M. Sibiu (divizionară 
„B“), TEROM Iași și Textila 
I.A.S. Zalău (ultimele două 
Învingătoarele Chimistului Rm. 
Vilcea, deținătoarea trofeului, 
care părăsește competiția I). 
Jocurile semifinalelor vor avea 
loc în zilele de 23 și 24 mar
tie la Brăila (Rulmentul, Ra
pid, Știința, C.S.M. Sibiu) și 
Ploiești '(Hidrotehnica, Mureșul, 
TEROM și Textila).

în etapa încheiată, in prim- 
planul atenției se situează eli

minarea câștigătoarei ediției 
anterioare — Chimistul Rm. 
Vîloea —, o mare surpriză, 
după cum surpriză poate fi 
considerată și performanța fe
roviarelor bucureștene de a se 
califica în etapa semifinală, cu 
o victorie în fața brașovence- 
lor. Și in disputa feminină. Di
vizia „B“ este reprezentată în 
semifinalele competiției de o 
echipă, aceasta fiind C.S.M. Si
biu, liderul autoritar al seriei 
a Il-a.

Iată rezultatele șl amă
nunte de la jocurile disputate: 

CRAIOVA. Jocurile seriei A 
au fost echilibrate, fiecare din
tre echipele participante gus- 
tînd din cupa amară a înfrîn- 
gerit Pentru semifinalele „Cu
pei României" s-au calificat 
Rulmentul Brașov și Rapid

(Continuare în pag. 2—3)

in trecere 
ver guița 
Olimpice, 
români 
cei trei 
tanțl ai lor — Mircea Frățică, 
Mihai Cioc și Constantin Ni
culae — și-au fixat, cu destu
lă temeritate, obiectivul de 
a obține o primă medalie o- 
limpică. și, implicit, ob
ținerea a cît mai multe punc
te pentru clasamentul neofi
cial pe națiuni. Obiectivul — 
temerar cum spuneam — nu 
numai că a fost atins, dar a 
fost chiar și depășit sută la 
sută, medaliile de bronz 
cerite de Mircea Frățică (se- 
mimijlocie) și Mihai» 
(open), clasarea pe locul

de an- 
Jocurilor 

judoka 
— prin 
reprezen-

Exponent de seamă al • judo-ului nostru, 
Mircea Frățică (dreapta) pregătește cu gri
jă un nou atac

Foto : Ion MIHÂICĂ

cu-

Cioc 
VII

(Continuare in pag. 2—3',

a lui Constantin Niculae (se- 
miușoară) stînd 
firmațiilor făcute.
obținute la Jocurile Olimpice 
de judoka români sint meri
torii avînd In vedere că spor
tul în kimonouri are o largă 
răspîndire în întreaga lume, 
tot mai mulți tineri fiind a- 
trași de lupta pe . tatami. •

Obiectivul major al anului 
1984 a fost realizat în con-

mărturie a- 
Rezultatele

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2—3)

SĂRITORII IN APĂ
înoată în... zăpadă

•
Printre sportivii care se pre

gătesc in aceste zile de iarnă 
sint și săritorii in apă. Sub 
privirile exigente ale antreno
rului Nicolae Sparios, ei... 
înoată oină la genunchi în nă
meții de zăpadă. Cristi
na Szakacs. Ileana Pîrjol. An
dreea Dragomir. Izabela Ber
ea ru, Ruxandra Hociotă, Luiza 
Nicolaescu, Cristina Timar și 
Cornel Pop muncesc zilnic fără 
preget.

în fotografia noastră, un as
pect din timpul antrenamentu
lui prin zăpadă. (C. Ch.)



„CUPA STEAUA" - COMPETIȚIE DE ANVERGURĂ A ATLETISMULUI NOSTRU ■.. . „Daciada" de performanfâ.
Ne aflăm in plină perioadă 

de pregătire si aceasta M ce
re. firește, verificată DU dea» 
In condițiile unui simplu an
trenament controlat, d ale ți
nui concurs in toată regula. cu 
arbitri care să aplice cerințe
le regulamentului, cu adversari 
Si chiar cu... spectatori. în •- 
fără de aceasta, concursurile 
pe teren acoperit, fără a fi. 
totuși, un scop in sine, îsi au 
importanta lor majoră In an
samblul activității dintr-un an.

Iarna aceasta programează 
numerose competiții importan
te. majoritatea in Capitală. în
ceputul 11 face tradiționala în
trecere anuală organizată de 
clubul Steaua si care va avea 
loc astăzi si miine. de la ora 
15, In sala din Complexul „23 
August". La startul diferitelor 
probe vor fi prezenți unii din
tre cei mai buni atlet! din ta
ră. precum si dtiva sportivi 
de peste hotare, oaspeți al du
hului militar.

Așadar, astăzi la ora 15, pri
mul start în „Cupa Steaua"— 
Pină in luna martie vor mai 
fi încă destule !.„

PRIMELE MEDALII OLIMPICE
(Urmare din pag. I)

textul unor rezultate con
stant bune ale componenților 
loturilor reprezentative de se
niori șl juniori care, Bpre 
exemplu, in 17 din cele 18 
turnee internaționale la care 
au participat judoka români 
s-au numărat printre laureațl. 
Primele medalii olimpice ale 
judo-ului românesc, Împreună 
eu celelalte clasări pe poziții 
fruntașe situează România, in 
anul 1984, pe locurile 5—6 in 
Europa, împreună cu repre
zentativa Poloniei, la seniori și 
juniori, după judoka din Uni
unea Sovietică, Franța, R. D. 
Germană și R. F. Germania. 
Așadar, o confirmare a creș
terii valorii judoka români, 
rodul strădaniilor depuse, al 
seriozității muncii în cadrul 
pregătirii și selecției.

Anul 1984 s-a încheiat bine 
pentru judo-ul românesc. La 
această suită de reușite au 
contribuit și cele două medalii 
de bronz obținute de Ștefan 
Nagy (ușoară) și Mihai Cioc 
(open) la Campionatele euro
pene de seniori de la Liege
(Belgia) și cele două me
dalii din același metal obți
nute de juniorii Silviu Lazăr
(superușoară) și Dorin Drimbe 
(semiușoară) la Campionatele 
europene de Ia Cadiz (Spa
nia). Sînt. de asemenea, de 
menționat locurile 5 realizate 
de Ilie Șcrban (semiușoară) 
gi Coste! Năftică (semigrea) 
la C.E. de seniori ; dar să 
nu uităm că, din păcate, 
Gheorghe Dani (superușoară) 
a fost eliminat după primul 
tur.

Campionatele Balcanice, se
niori și juniori, programate 
în primăvara anului trecut la 
Atena au însemnat un fru
mos succes, cele două titluri 
balcanice la întrecerea pe echi
pe, Împreună cu locurile I 

MUNCA Șl PRODUCȚIA, 0 CAUZĂ A TUTUROR
(Urmare din pag 1)

se menține în „A“ trebuie să 
exiite o consonanță..."

Întâmplarea face ca la tur
narea continuă nr. 1 a oțelului 
să fie mulți iubitori „pe me
tru pătrat" ai fotbalului. Mai
strul Ion Pâcuraru este chiar 
membru In biroul federal de 
fotbal (I). Ionel Cacinschj, tur
nător, Ion Culache, turnător, 
inginerul Ionel Stoica, Paul 
Țiriianu (și alții)* sânt toți „oa
meni de bază" ai fotbalului și 
cred ferm în promovarea Ga- 
lațiului pe prima scenă a com
petiției interne și a echipei 
Rorfiâniei în turneul final al 
C.M, din Mexic.

Cu ei și cu alti oameni ai 
muncii din combinat stau de 
vorbă în pauze, între schim
buri. Pe această mare platfor
mă industrială, cu zed de mii 
de oameni tineri, sportul, acti- 
vitățile recreative, de refacere, 
ocupă uri firesc și însemnat loc 
in viața și preocupările lor. 
Un complement necesar la 
munca solicitantă, de mare 
răspundere, o muncă uneori e- 
roică, a unor oameni care tre
buie și vor să fie „in formă" 
zilnic la locul de producție, 
formă care se. obține si se în
treține și pe terenul de sport, 
și în întrecerile „Daciadei", și 
la locurile de agrement și de 
refacere.

T-a întrebarea ; cit de mult 
iubesc sportul lucrătorii Com
binatului din Galați 7 răspund 
In primul rind cifrele. 18 400

Sala de atletism ..23 August" 
din Capitală a găzduit in ulti
mele două zile ale săptămânii 
ce s-a Încheiat un concurs 
municipal rezervat seniorilor si 
juniorilor L Din păcate, pu
țini atleți au fost prezentl la 
această competiție, menită să 
permită sportivilor si tehnicie
nilor posibilitatea verificării — 
In condiții de corcurs — a 
calității pregătirii efectuate ci
nă In această etapă. Dintre a- 
cestia. principalele nume au 
fost Vali Ionescu — vicecam- 
pioană olimpică la Los Ange
les. Elena Schromm, Natalia 
Caraiosifoglu, Ion Baligă și 
Dan Simion, care — din di
ferite motive — nu au obți
nut Insă rezultate pe măsura 
valorii lor.

Cîteva rezultate : SENIORI : 
54 m: Cr. Ia co ban (Dinamo) 
5A. C. Petrariu (CA. Roman) 
5,9, V. Costache (Rapid! 5.9; 
lungime: D. Simian (Rapid) 
7,27 m; triplusalt: Simion
15.38 mî înălțime: L Buligă 
(C.S.U.-I.E-F.S.) 2,01 m — du
pă baraj. Ad. Proteasa (Ra

PENIBO JBIIU DOMĂ.AI
realizate de seniorii Constantin 
Niculae (semiușoară), George 
CSuvăț (ușoară), Mircea Frăției 
(semimijlocie), Costel NUtică 
(semigrea) fi Mihai Cioc (o- 
pen), precum și clasarea pe 
primul loc a juniorilor Adrian 
Mudura (semiușoară). Ștefan 
Nagy (ușoară) șl Petre Ani- 
țoaie (mijlocie) fiind o dovadă 
elocventă a superiorității au
toritare a judoka români in 
Balcani.

Un .tablou" cit de dt com
plet al realizărilor anului 1984 
trebuie să se refere fi la com
portarea. de asemenea bună, 
in cadrul .Cupei țărilor lati
ne", care a avut loc 1» Fre- 
jus (Franța), unde Dorin Drim- 
be s-a clasat pe primul loc la 
semiușoară, ușorul George 
Ciuvâț s-a situat pe locul se
cund, iar mijlociul Petre Ani- 
țoaie a urcat pe treapta a 
treia a podiumului de pre
miere, după cum nu trebuie 
trecute cu vederea nid rezul
tatele obținute de judoka ro
mâni la .Turneul Prietenia" 
și in cadrul Campionatelor 
internaționale ale țării noastre.

Sigur, în ansamblu, compor
tarea reprezentanților acestui 
sport trebuie apreciată ca po
zitivă și pentru acest lucru 
merită toate felicitările. Dar, 
să nu uităm că au mai existat 
și unele dereglări in mecanis
mul deloc simplu al pregătirii 
pentru realizarea marii perfor
manțe. Or, tocmai aceste as
pecte trebuie să stea in aten
ția federației, a specialiștilor și 
a sportivilor pentru netezirea 
tuturor asperităților care mal 
există, cu atit mal mult cu 
cit în acest an sportivii noștri 
se vor afla la startul unor im
portante competiții internațio
nale oficiale. Judoka români 
au datoria să confirme suc
cesele obținute și mai ales să 
cucerească noi poziții în ie
rarhia mondială 1 

de participant: la „Daciadă" in 
anul 1984, peste 5 000 de parti
cipant la complexul sportiv 
„Sport și sănătate", mii și mii 
de participant! la entuziastele 
Întreceri pe profil, „Cupa jur
nalistului", „Cupa oțelarului", 
„Cupa cocsarului" ete„ cifre 
raportate și la recenta confe
rință de dare de seamă și a- 
legeri care a avut loc la clubul 
Oțelul. La aceste cifre, se mai 
pot adăuga — ne spune noul 
președinte al duhului Oțelul, 
Victor Vasilache — șl altele, 
grăitoare și ele, cum sînt de 
pildă cele care se referă la ac
tivitatea a nu mai puțin de... 
98 de echipe de fotbal (o re
marcabilă pasiune pentru fot
bal in acest mare combinat!), 
echipe pe uzine, pe * hale etc„ 
care chiar dacă nu produc 
mari performanțe sportive cre
ează un climat favorabil, o at
mosferă bună — de concurs și 
de prietenie — ale cărei roade 
se văd și in viața de zi cu zi 
a combinatului, ceea ce nu efte 
puțin lucru.

Firește, altele sînt aspirațiile, 
ambițiile la „echipa mare" a 
combinatului, la divizionara B 
„Oțelul", acolo unde apreciatul 
antrenor Costică Rădulescu se 
luptă — cu dirzenia-i cunoscu
tă — să lege o echipă nu nu
mai frumoasă în joc, ci și 
competitivă. I-am urmărit pe 
fotbaliștii oțelari la unul din 
recentele lor antrenamente (pe 
zăpadă) pe modemul com
plex sportiv „Oțelul" și mărtu
risesc că la puține divizionare 
„A" am văzut un „ștroc" atit 

pid) 2,00 m; greutate: Ch. Cră- 
ciunescu (Steaua) 16,10 m. St. 
Turbă (Steaua) 15,56 m. JU
NIORI I: 50 m: Ad. Stănciu- 
lescu (Metalul) 5,9; 54 mg: M. 
Oaidă (CJS.Ș. 4) 7.2; lungime: 
R. Popa (C.S.Ș. 4) 6,60 m. V. 
Diacon eseu (C.S.Ș. 5) 6.57 m. 
E. Găman (C.S.Ș. 5) 6,51 m; 
triplusalt: G. Topală (Viito
rul) 14,38 m: înălțime; M. Bra- 
daas (Dinamo) 2,00 m: prăji
nă: I. Pop (C.S.Ș. 5) 3,70 m; 
greutate: M. Țîrle (C.S.M. Za
lău) 14,10 m; SENIOARE: 50 
m: Natalia Caraiosifoglu (Ra
pid) 6,4; lungime: Vali Iones
cu (Rapid) 6,40 m (o singură 
încercare reușită); înălțime: 
Elena Schromm (Rapid) 1,84 m; 
JUNIOARE I: 50 m: Marii ena 
Lazăr (Rapid) 6,5; 50 mg: Ga
briela Daradici (C.S.S. 5) 7.8; 
lungime: Maria Ionescu (Ra
pid) 5,68 m, Andreea Ioniță 
(Steaua) 5.58 m: înălțime; Ali
na Niculae (C-S.Ș. 5) 1.60 m; 
greutate; Jana Căpătînă (Di
namo) 14,77 m. Olea Ubliuc 
(Dinamo) 13,34 m.

Andl VILA HA
I

„CUPA ROMÂNIEI"
(Urnire din pag I)

București, întâlnirea directă 
dintre aceste echipe revenind 
bucureștencelor, dar pe pri
mul toc tn clasament se află 
Rulmentul. Rexaitate : Rapid
— Industria Ușoară Oradea
24—17 (11—9), Rulmentul —
Textila Dorobanțul Ploiești 
27—10 (13—4) ; Rulmentul —
I.U. Oradea 29—24 (13—12). Ra
pid — Textila 13—14 (6—6) ; 
Textila — LU. Oradea 21—31 
(11—14), Rulmentul — Rapid 
12—15 (7—6). CLASAMENT :
L Rulmentul Brașov 7 (68—19). 
1 Rapid București 7 (52—43), 
X Industria Ușoară Oradea 5 
(72—74), A Textila Doroban

țul Ploieti 5 (45—71).
PITEȘTI. Cel mai frumos 

med al seriei B s-a disputat 
in prima zi cind s-au intflnit 
Hidrotehnica Constanța și Mu
reșul Tg. Mureș, ambele cali
ficate in etapa semifinală. Jo
cul a fost echilibrat, cu multe 
faze spectaculoase, victoria re
venind la limită handbaliste
lor constănțene. după ce si la 
pauză conduceau cu un singur 
gol avans. Rezultate : A.E.M. 
Timișoara — C-S.M. St. Gheor
ghe 26—18 (17—11), Hidroteh
nica — Mureșul 19—18 (10—9) ; 
Hidrotehnica — C.S.M. 25—13 
(15—8), Mureșul — A.E.M. 30— 
26 (18—14) ; Mureșul — C.S.M. 
21—17 (15—14) ; Hidrotehnica
— A.E.M. 23—18 (10—8). CLA
SAMENT : 1. Hidrotehnica
Constanța 9, 2. Mureșul Tg.
Mnreș 7, 3. A.E.M. Timișoara 
5, 4. C.S.M. Sf. Gheorghe 3.

FOCȘANI. în Sala sporturi
lor din localitate, numeroșii 
spectatori prezenți in cele trei 
zile de întreceri au asistat la 
jocuri frumoase în care s-a vă
zut „clasa* superioară ■ stu
dentelor din Bacău, precum și 
evoluția notabilă a sibiencelor, 

de ridicat la pregătire, o ade
vărată pasiune la lucru impri
mată — după die mi-am dat 
seama — de antrenorul Rădu
lescu, de o rară energie și de 
un dinamism de-a dreptul mo
lipsitor la antrenamente, ca și 
de renumitul nostru (fost) ar
bitru internațional Nicolae Rai
nes (acum lucrător al combi
natului), pilduitor și as-tăzi 
pentru fotbaliști cu alura-1 de 
locomotivă neobosită la nesfîr- 
șitele sale ore de pregătire fi
zică.

Spre plăcuta surpriză a re
porterului, de o mare atenție 
se bucură la combinat — în 
afara jocurilor cu mingea, fot
balul, voleiul, handbalul, te
nisul de masă — „sportul 
minții", șahul, care după ame
najarea unui frumos club cu
noaște * un impresionant avint 
și o foarte mare popularitate 
între muncitorii platformei in
dustriale, dintre care nu puțini 
tineri vădesc reale aptitudini 
și se anunță — nu este nici 
o exagerare — posibili viitori 
performeri ai eșichierului ro
mânesc.

Aș mat putea vorbi în aces
te rînduri despre practicarea 
judo-ului, despre atletism, 
sport prioritar în care, după 
cite mi-am dat seama, proiec
tele sînt la această oră mult 
mai... satisfăcătoare decât rea
lizările, dar am să mă opresc 
la un aspect aparte care-și 
pune amprenta in chip decisiv 
nu numai asupra activității 
sportive a oamenilor combina
tului, ci șl asupra opticii față

TINERII PATINATORI DE VITEZĂ CEA
ÎȘI DISPUTĂ TITLURILE DE CAMPIONI CEA

La numai o săptămină de la 
confruntările patinatorilor de 
viteză seniori, iată că e rin- 
dul juisorilor să intre in arena 
marei competiții naționale 
„Daciada", la performanță, a- 
junsă la a IV-a ediție. între
cerile tinerilor viteziști, care 
se vor desfășura astăzi și mîi- 
ne pe pista naturală din 
Miercurea Ciuc vor reuni un 
număr mare de concurenți din 
București, Cluj-Napoca, Sucea
va, Constanța. Sibiu, Brașov, 
Tg. Mureș, Miercurea Ciuc și 
alte centre de patinaj.

Printre principalii candidați 
la titlurile de campion pe anul 
1985 se află o serie de fete și 
băieți, încă la vîrsta juniora
tului. care s-au remarcat, spre 
satisfacția generală, la recen
tele campionate ale seniorilor : 
Cerasela Hordobefiu, Liliana 
Coman, Mihaela Timiș și Ni- 
eolae Sandu. „Surprizele plă-

LA HANDBAL [f]
din eșalonul secund, care au 
Întrecut clar formațiile bucu- 
reștene Confecția și Progresul, 
calificindu -se împreună ci» 
campioana țării în semi
finalele „Cupei Româ
niei", Rezultate : Confecția — 
C.S.M. Sibiu 23—30 (8—15),
Știința Bacău — Progresul 37— 
11 (15—6) ; Știința — C.S.M.
30—14 (15—7), Confecția —
Progresul 21—18 (7—9) ; Pro
gresul — C.S.M. 20—22 (10—13), 
Știința — Confecția 22—20 (9— 
10). CLASAMENT ; 1, Știința 
Bacău 9. 2. OS.M. Sibiu 7, 3, 
Confecția 5, 4. Progresul 3.

ODORIIEIU SECUIESC. Pre
zența printre echipele care își 
disputau șansele de calificare 
in semifinalele- „Cupei Româ
niei" a formației vĂcene Chi
mistul, deținătoarea trofeului, 
a dat. firește, un plus de inte
res din partea spectatorilor, in
teres menținut pină la ultimul 
joc in care s-au intflnit TEROM 
lăți și Chimistul. Prin victoriș ' 
ieșgncelor, Maria Verigeanu ! 
(34 de goluri înscrie in trei . 
jocuri !). și colegele sale s-au 
văzut eliminate din competiție, 
după ce și in prima zi fusese
ră învinse, la limită, de hand
balistele din Zalău, care îm
preună cu ieșencele continuă 
cursa pentru cucerirea prețio
sului trofeu. Rezultate: TEROM
— Relonul Săvinești 26—20
(12—9), Chimistul — Textila 
I.A.S. Zalău 26—27 (9—18) ;
Chimistul — Relonul 28—18 
(13—10), TEROM — Textila 

25—24 (12—12) ; Textila — Re
lonul 26—19 (14—8), Chimistul
— TEROM 25—27 (14—13).
CLASAMENT : 1. TEROM Iași 
9, 2. Textila I.A.S. Zalău 7, 
3. Chimistul Rm. Vilcea 5, 4. 
Relonul Săvinești 3.

(Rezultatele au fost comu
nicate de corespondenții noștri 
Șt. Gurgui, I. Fețeanu, I. Ma- 
noiiu și A. Pialoga).

de activitatea sportivă, față de 
folosirea benefică a timpului 
liber al oamenilor. Mă refer 
la impresionanta și întru totul 
apreciabila grijă a conducerii 
acestei foarte mari și impor
tante unități industriale pentru 
om, pentru sănătatea iui, pen
tru refacerea forțelor lui, ex
primată, între altele, și in fi
ințarea casei pentru recupera
rea. forței de muncă de la Ți
gănești (o dotare foa-rte bine 
utilată, cu bazin de înot, cu 
terenuri sportive eto.), unde 
merg săptămânal 60 de oameni 
(în două grupe de cite 30 de 
persoane) în fruntea listei a- 
flindu-se tocmai fruntașii _ in 
producție,- ceea ce este și bine 
șl frumos și sportiv...

Nu închei aceste rînduri îna
inte de a nota faptul că am 
întâlnit la Combinatul de la 
Galați oameni—de o mare pa
siune pentru sport, care în a- 
fara unor activități de produc
ție cu importante răspunderi 
diurne consacră o parte din 
timpul lor liber unei preocu
pări frumoase și utile tuturor.

In afara președintelui de o- 
noare al clubului Oțelul, direc
torul comercial Mircea Rcgoji- 
naru, directorii Ion Veștemca- 
nu, Ilie Stoica, precum și con
tabilul șef al combinatului, 
Constantin Gazea, vorbesc des
pre sport și despre lucrătorii 
combinatului — in relația cu 
pregătirea fizică — nu numai 
ca niște oameni cu sufletul 
cald și tînăr, ei și ca niște 
oameni cu o înțelegere supe
rioară pentru activitatea spor
tivă, pentru menirea ei în țara 
noastră. 

cute produse de tineri în cam
pionatele de poliatlon ale senio
rilor, ne spunea antrenorul bra
șovean Ernst UIrich-Pctric, ne 
îndreptățesc să sperăm că re
prezentanții... noului val sînt 
capabili de rezultate superioa
re. Disputele de azi și miine 
vor constitui o trecere în re
vistă a întregului potențial de 
perspectivă existent in acest 
prim an al ciclului olimpic 
1985—1988. Cîteva fele și bă
ieți au și fost vizați pentru 
J.O. din 1988. Firește, și alți 
sportivi vor dori să intre în 
vederile specialiștilor federa
ției, ceea ce va determina o 
luptă aprigă pentru un loc pe 
podium".

în program figurează probe 
pentru juniori I și II. Dornici 
de afirmare, sperărh că atit 
juniorii mici, cit și cei mari se 
vor mobiliza exemplar, pentru 
a furniza întreceri de ținută, 
punctate de rezultate cit mai 
bune.

Clubul * sportiv „Olim
pia" anunță deschiderea 
unui patinoar amenajat în 
incinta Complexului spor
tiv din Șos. Iancului 128 
A (fosta sală Recolta).

Patinoarul este deschis, 
Incepînd de joi 24 ianua
rie a.c., între orele 9—12 
și 15—19.

POIANA 
telefon). Pe 
plecarea c 
TV și cu 
Cristianului, 
750 m, s-a 
dintre cele , 
mate în cai 
ciadei" la s 
coborîre. ( 
văzut oblig; 
ajun goluri! 
berată pe ; 
transportând 
din pădure, 
schiurile.

Cursa s-a 
manșe, la 
11 concurez 
Simona Cos 
din cauza 
Ia un schit] 
deja indicai 
trenamentull 
ziua preceq 
(41:86), Fer 
(43:01). Pri 
a confirmai 
Claudina Pa 
fiind urmai 
(41:45) și J 
Ibolia Magi 
venit pe 11 
sutimi de Iq 
diferențe li 
continuare 
pe podium, 
timplat, de I

Manșa a q 
tu-quo-ul î

„CUPA RiȘNOV" LA BIATI
Timp de natru zile, aproaoe • 

toți biatloniștii din tară au fost 
prezenți la Rîșnov, unde au 
participat la ..Cupa Rîșnov", ne 
categorii de viretă, de la eonii 
la seniori. Organizatorul. C.S.S. 
Dinamo Rîșnov, a asigurat con
diții excelente de întrecere 
competitorilor, care s-au stră
duit să realizeze rezultate cit 
mai bune. Singurul inconve
nient. gerul de —18 grade ! RE-

PUNCT FINAL
IN CAMPIONATUL
FEMININ DE SAH

ZULTATE I 
seniori: 1. ' 
lh30:31, 2.
Ih31:09, 3
lh31:ll; 10 
Cioacă 40:2S 
3. C. Onodv 
41:54; 15 W 
Crăciun (D 
Stoian (A.S 
Dobre (Dini 
juniori I: 1 
41:32. 2. N 
42:54, 3. D.l 
12 km, juni 
su (St. roș]

BĂILE HERCULANE — 
Campionatul național femi
nin s-a încheiat cu victoria 

marii maestre Marina Pogore- 
vici (Universitatea București), 
care a totalizat 10.5 p din 13 
posibile.- Pe locurile urmă
toare s-au clasat Gabriela O- 
lărașu — 9,5 p. Dana Nuțu — 
8,5 p. Cristina Bădulescu — 8 
p. Viorica Ionescu — 7 p etc. 
In ultima rundă, Marina Pogo- 
revici a remizat cu Dana Nuțu.

*

îq runda a 13-a a finalei 
campionatului național feminin 
de șah, Gabriela Olărașu a su
ferit prima infringere, pierzînd 
în fața Iuditei Chiricuță. Cele
lalte rezultate : Ligia Jicman— 
Marina Pogorevici 0—1, Dana 
Nuțu — Eugenia Ghindă 1—0, 
Gabriela Oltenau — Smaranda 
Boicu 1—0, Cristina Bădulescu 
— Otilia Ganț și Viorica Io
nescu — Gertrude Baurnstark 
remize.

Pe pîrtia I 
din Bușteni 
lele trecuta 
„Cupei Ca 
fond pentri 
prezenți api 
și schioare I 
de schi fon| 
TATE, 3 kJ 
rioara Tud 
Brașov), 2-| 
Carmen GîsJ 
Dinamo Brt 
te I: 1. Cri 
(Dinamo Bl 
Cîrstoiu (C’J 
nela Bașa I 
10 km, jun 
Tibcriu (Di 
Liliana Pop] 
șov), 3. Aci 
Sibiu); 4 d 
Dutea (Piol 
Gh. Blaj (H

(Urm

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
9 CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 20 IANUA
RIE, Cat. 1 (13 rezultate) : 32 va
riante 100% a 2.031 le! și 518 va
riante 25% a 508 lei ; cat. 2 (12 
rezultate) ; ‘662 variante 100% a 
235 lei șl 10.398 variante 25% a 
59 lei. Intrucît valoarea unitară a 
cîștigurilor. de cat. 3 (11 rezul
tate) a fost sub plafonul minim 
de 40 lei, fondul acestei catego
rii a fost repartizat, conform re
gulamentului, celorlalte două .

O Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, 23 ianuarie 
a.c., va avea loc în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. Dr. Stai.’ovici nr. 42, cu În
cepere de la ora 17,15. Numerele 
cîștigătoare vor fi .radiodifuzate 
după cum urmează .: la ora 19 pe 
programul II, la ora 23 pe pro
gramul I, precum șt a doua zl, 
tot pe programul I, la ora 8,55.
• Informăm participanțil la 

concursurile Pronosport că me
ciul 13 din etapa de duminică. 27 
ianuarie a.c., este VARESE — 
PERUGIA șl nu Trlestina — Pe
rugia așa cum a apărut in flutu
rași! șl afișele de concurs.

multe și f 
binații, gol 
celînd în a 
ua, care, I 
mai redus 
min. 50), J 
sprint final 
ori in ultir] 
tarii goluri] 
Gerczuly, S 
riță, Gliga 
2, Lucaci 
namo. A a 
Șt. Enciu, ] 
linii de Gh|

S.C. MIE 
PBOGRESUlI 
8—0 (5—0, 11 
fără Istoric I 
s-au detașat! 
ză, după caJ 
rezervele, au 
lor să mal I 
jocul. Puncil 
de L. Bartail 
cite 2, Al. d 
dus la centri 
cele două 11J 
N. Enachc. I 

dunareaI 
RUL GIIEOl 
0—1, 1-4). îl 
gazdele au el 
practlctnd u| 
ceea ce a ccj 
nerel șl aml 
Gheorgheni. I 
apărat grupai 
clent. Un rl 
turarea acesl 
portarii. In I 
Galați Stand 
goluri parat! 
tă Kedves J
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1985 I

ÎNĂRĂ CONCURENTĂ, I
Antrenorii divizionari „A“ la ora pregătirilor

«

UNA LA COBORÎRE!
Constantin Ardeleanu: „SPORTUL STUDENȚESC -

22 (prin 
>ului, cu 

antenei 
Poienița 

gime de 
prima 

. progra- 
or „Da- 
unioare : 
i s-au 
)le în 
lă spul- 

viscol, 
de nea 
-o cu

în două 
tîndu-se 
> 12-a.
iplecînd 
ificiențe 
• erau 
îea an- 
rat din 
stoiache 
Macrea 
oficială 

ar pe 
i:63), ea 

Parate 
— de 
Fera a 
lumai 8 
acestei 
tind în 
un loc 
și in-

toarei, cea mai tînără sportivă 
(15 ani) din concurs, Claudia 
Poslolache, de la Dinamo Bra
șov, pregătită de antrenorul 
Dan Cristea. Ea demonstrează 
0 forță remarcabilă, arată că 
a cîștigat in tehnică față de 
sezonul trecut, iar faptul îl dă 
mai multă hotărîre pe traseu. 
Delia Parate (18 ani) s-a cla
sat pe locul secund. Ea are 
meritul de a fi atacat puter
nic în manșa a Il-a pe care a 
și cîștigat-o. inversînd locurile 
cu învingătoarea concursului : 
diferența a fost însă doar de 
21 de sutimi. Cele două schioa
re s-au distanțat astfel dar în 
clasamentul coborîrii. cea de a 
treia sosită Mihaela Fera, ră- 
mînind la mai mult de 2 se
cunde. I ___ __________ ~
Ibolia Magdo (16 ani), locul 4, 
foarte energică ambițioasă cu 
viitor.
CE,

Cu totul remarcabilă

iut sta- 
ivingă-

REZULTATE TEHNI- 
eoborire junioare : 1.

Claudia Postolaehe (Dinamo 
Brașov) 1:22.17, 2. Delia Parate 
(Dinamo Brașov) 12238. X 
Mihaela Fera (C.S.Ș. Sibiu) 
1124,75. 4. Ibolia Magdo (Dina
mo Brașov) 125.16. 5. Adriana 
Macrea (C.S.Ș. Sibiu) 12529. 
6. Mihaela Hiciu (C.S.Ș. Petro
șani) 1 27,40.

Miercuri are loc proba de 
slalom uriaș. în două manșe, 
tot pe pîrtia Lupului.

Radu T1MOFTE

I
IHOTĂRÎTĂ SĂ ffl MAI PIARDĂ ÎNCĂ UN ĂN.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

sz

GUSTUL VICTORIEI

20 km,
^roșu)
“(Din.) 

(Din.)
1. M.

i 40:42,
A.S.A.)
: 1. C.

2. I.
3. D.

10 km,
A.S A.) 

roșu) 
44:08; 
Țepo-

J. Va-

sile (Din.) 58:26 3. I. Ripea
(St. roșu) 59:59; 7,5 km, juni
ori III: 1. I. Diaconeseu 26:17, 
2. M. Vomicu 27:40. 3. Gh. Va- 
sile (toți de la C.S.Ș. Dinam? 
Rișnov) 29:00 ; 6.5 km, copii I: 
1. M. Geisler 23:15, Z L Brm- 
zeanu 25:42. 3. I. Babes (toil 
de la C.S.Ș. Dinamo RIsnov) 
26:00; 4,5 km, copii II: 1. C- 
Diaconescu 22:10. 2. V Cră
ciun 22:15. 3. FL Andrei (toți 
de la C.S.S. Dinamo Rișnov) 
23:47 ; 4,5 km copii III: " ~
Blebiea 26:44. ' Z___ _
29:25. 3. 'I. Lazăr (toți de la 
C.S.Ș. Dinamo Rișnov) 29:41. 
(Caro! GRUIA — coresp.)

1. L
2. L. Butnaru

^RAIMANUL BUȘTENI 
rbului 
at zi- 
I-a a

schi 
i fost 
schiori 
ntrele 
:zuL- 
. Ma- 

rosu 
IU. 3. 
de la 

feti- 
inescu 
’ihaela 
3' Io- 
așov); 
iliana 
). 2. 
Bra-

v). 3.

'UL

Gh. Stoian (Dinamo
5 km. copii I: 
(A.S.A. Brașov), 
(Dinamo 
(Dinamo 
niori I: 
Brașov), 
Brasov). . ______ ______
mo Brașov); ștafeta 3X5 km, 
fetițe: I. Dinamo Brașov. 2. 
C.S.Ș. Predeal. 3. 
copii: 1. Dinamo 
namo II Brașov. 
Bușteni.

întrecerile au___ _________
de un mare număr de specta
tori. care au aplaudat evoluți
ile tinerilor schiori, in timp ce 
comisia județeană de schi Pra
hova și A.S. Caraimanul au 
sigurat condiții foarte bune 
întrecere. (Victor ZBARCEA 
coresp.).

Brașov); 
B. Staneu 
S. Chetea 
S. S to ian

1. 
Z

Brașov). 3. _____
Brasov): 10 km, ju-
1. E. Popa (Dinamo

2. D. Mazilu (A.S.A.
3. G. Voinescu (Dina-

Steagul roșu; 
Brașov, 2. Dj- 
3. Caraimanul

fost urmărite

a- 
de

om- 
ex- 

tea- 
io a 

in 
ernic 
două
Au- 

u 2, 
Chi- 
stea
Di-

DE HOCHEI
Să mal notăm faptul că și 
aceste condiții Dunărea putea 
tine un rezultat mal bun ___
nu rata multe șl foarte favora
bile ocazii. Punctele au fost mar
cate de : Ciobanu șl Udrea — 
Dunărea, Sandor, Becze, Er5s, 
Ambrus, Gergely și Andrei — 
Viitorul. Bun arbitrajul Iul M. 
Dinu, ajutat de L Becze șl Gh. 
Trandafir.

tn 
ob- 

dacă

Programul de azi : Steaua — 
Viitorul Gheorghenl, Dinamo — 
Progresul Miercurea Clue șl S.C. 
Miercurea CIuc — Dunărea.
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— Cu ce noutăți In lot pre
gătește returul Sportul studen
țesc ?

— N-avem nici un nume nou 
față de toamna trecută. Dis
punem, tn continuare, de Spe- 
riatu ți Zariosu (acum, gata sd 
fie aricind înlocuitorul primu
lui), M. Mihail, Iorgulescu, Ca
zan, Munteanu II, D. Popescu 
(un element din pepiniera pro
prie care poate să joace nu 
numai fundaș, ei și mijlocaș), 
Pani, Munteanu I, Terheț, Șer- 
binici, Baze șan. Bagi, Bur- 
chel, M. Sandu, Bucure seu. FL 
Grigore, Cor aș ți Chihaia.

— Și chiar nici o noutate 7
— Dacă reporterul insiști ar 

edita o noutate : schimbarea 
în bine a mentalității jucăto
rilor. Tofi sint mai eonștirn-

tinerețe), de la Terheț (cel 
care promite si revină la a- 
petifui de gol manifestat ia 
memorabilssl meci de la Plo
iești ca formația de tisseret a 
Angliei, dia p-elsmsnarnle C E. 
cind a marcat trei pobtri din 
cele patru), de la Bsseareocu, 
animat ți el de aceleași /ia
duri frumoase.

— Cum explică antrenorul lui 
Hagi plasarea aerstnia ta pozi
ția a doua tn clasamentul ce
lor mal buni fotbaliști al țării ?

— Sincer si fiu, aa «-a sur
prins deloc această— sosire, 
deoarece Bagi a bsceput ti 
adauge la talentul tiu incon
testabil și • optici sini toast 
subordonlndu-și jocssl tnterese- 
lor generale ale echipei. Acest 
mod de a privi jUtaM ■ 
poate asigura lui Bagi o fru
moasă ascensiune, o carieri 
remarcabili.

— De ce ați spus : început
să adauge...* 7

— Fiindci pe Bagi, tn toam
nă, la un moment dat, C eem 
amețiseră elogtile ce t se adu
ceau. Sigur ci pentru perfor
manța sa ta ancheta ziarului 
„Sportul" l-am lăudat ți soi, 
l-am ți felicitat tn țedința de 
analiză a turului. Dar l-am și 
avertizat, spunindu-i ci mai 
are tncd multe de învățat, că 
trebuie să se ferească de— in
fluențele din afari.

— Dacă Constantin Ardelea- 
nu tot a adus vorba de ședința 
de analiză privind comportarea 
„alb-negrilor" tu toamna tre-

cută care a fost concluzia ge
nerală 7

— Că Sportul studențesc ră
mine in cursa pentru atingerea 
celor mai înalte obiective din 
istoria acestui club, Campionat 
+ Cupd. Toată munca ndastră 
este subordonată acestor dezi
derate majore. La „ora destăi
nuirilor noastre", cum a fost 
numită analiza de care am po
menit, cu toții am fost de 
acord că ar fi păcat ca Sportul 
studențesc si mai piardă ined 
ttn an pentru afirmarea să ; 
echipă care, trebuie s-o recu
noaștem. in ultima vreme nu 
ți-a valorificat disponibilitățile 
valorice, condițiile materiale 
care i-au fost ți ii sint asi
gurate, in continuare. Dacă la 
primăvară vom dovedi mai 
multă constanță in rezultate, 
dacă vom ști si evităm acele 
mici „seisme" apărute in prima 
parte a campionatului (n.a. — 
aluzie la autogolul de la Bra
șov, „scurt-circuitul" de la 
Bunedoara și deconectarea din 
meciul de la Timișoara, cind 
studenții bucureșteni au pierdut 
puncte mari), atunci putem 
ciuta... „Gaudeamus igitur".

— Vorbele sint frumoase...
— Si realizabile, dacă se ține 

seama ci avem cel mai bun 
atac al Diviziei „A", fn care 
se detașează acest tandem 
Bagi — M. Sandu, care ocupi 
la oarecare distanți primele 
două locuri in clasamentul gol- 
geterUor. Vreau si mai spun 
ei și Gin» lorgulescu promite 
ca defensiva si se ridice la 
nivelul ofensivei. Așa ci— ve
deți I

— în sfîrșit. la acea ..oră a 
destăinuirilor* s-au 
discuție ți probleme 
nare ?

— Da. simeni n-a 
am ..recoltat" 13 cartonașe, din
tre care două roșit. Nu inten
ționez si ne disculpăm rpunbid 
ci au fost ți— greșeli, deoa
rece consider ci atit jucătorii 
ctt și arbitrii sint ptndiți de 
așa ceva. Este omenește. Țin 
i'Ji si vă spun ci am atras 
foarte serios atenția elevilor 
mei ci in teren, indiferent ce 
ra fi, nu există decit un singur 
judecător : conducătorul de joc. ~ 
Sper ci lucitorii ne-au înțeles 
bine. Altfel, state m dispuși si 
l«4n H primăvară măsurile 
cele mai severe.

adus in
disci pil-

uitat ci

Stebon THANDAFIRESCU

Divizionarele „A" au por
nit la drum cu idei clare. 
Unele se gîndesc la titlu, 
altele măcar la podium, 
altfel spus la „Cupa 
U.E.F.A.", iar cele mai mul
te și-au propus să fugă de 
retrogradare. Scopul e bine 
definit în fiecare tabără. 
Rămine să vedem mijloa
cele de exprimare in retur. 
In acest retur care se cere 
mai ofensiv ca niciodată 
parcă.

„In hora retrogradării sini 
prinse 11 echipe, de la —1 
in clasamentul adevărului, 
adică de la Rapid in jos. 
Dacă ciștigăm un meci in 
deplasare, la una dintre a- 
ceste echipe, atunci balanța 
se schimbă !“ aveau să ne 
declare zilele trecute, in 
redacție, Corneliu Costines- 
cu și Irinel Leonte, pre
ședinții celor două cluburi 
moldovene, S.C. Bacău și 
Politehnica Iași, ambele cu 
—5 la „adevăr", ambele se
rios amenințate.

Dincolo de încărcătura 
sentimentală a raționamen
tului celor doi am înțeles 
că în retur SE VA JUCA 
MAI MULT LA VICTORIE. 
Ceea ce nu poate decît să 
ne bucure. Pentru că, se 
știe, s-a mai scris în ziarul 
nostru, în tur numai 6 (șa
se) echipe au cîștigat in 
deplasare, cele „patru 
mari" (Steaua, Dinamo, 
Sportul studențesc și Uni
versitatea Craiova), Gloria 
Buzău (trei victorii) și, în- 
tlmplător sau nu, „Poli" Ti
mișoara, în Giulești.

Returul cheamă la mai 
mult „tupeu" ofensiv, la 
mai multă cutezanță și ce
lelalte 12 echipe, și mai ales 
pe Corvinul (punctaj ab
solut, acasă, doar un egal 
in deplasări !) și pe F.C 
Argeș, echipa care reușea 
Intr-un trecut nu prea în
depărtat să „sufle" un ti
tlu dinamoviștilor, învingin- 
du-i în Capitală, să treacă 
ușor de Steaua, la Bucu
rești, o dată chiar și cu 
3—0 (!), să se aboneze la 
victorii în „curtea" Sportu
lui studențesc, să ciștige 
dar in deplasare, cum a 
fost chiar in campionatul 
trecut, cind arma contra
atacului a adus echipei lui 
Dobrin două victorii cu 2—0 
la Baia Mare și la Bucu

rești, cu Rapid. Și F.C.M. 
Brașov care înainte de re
trogradare învingea în de
plasare, chiar la Hunedoa
ra, trebuie să încerce mai 
mult în retur, pentru că în 
toamnă a rămas singura 
echipă fără vreun punct 
obținut dincolo de terenul 
ei.

Primăvara care se pre
gătește acum trebuie să 
dezvolte mai mult gustul 
victoriei în deplasare, din
colo de ..șahul et-»rn“, la 
remiză. ..la mica ciupeiJă", 
care, uneori, mai aduce tu 
cîștig de cauză. însă rai. 
foarte rar. Si avem echipe 
care au demonstrat că știu 
SA JOACE OFENSIV nu 
numai pe terenul lor. Să 
ne eîndim la F.C. Olt, te 
F.C. Baia Mare, la F. C. Bi
hor. la ASA Tg. Mureș, la 
Politehnica lași, si S.C. Ba
cău, formații cu ..anteceden
te" la capitolul deplasări, 
echipe cu posibilități ofen
sive. Trebuie mai mult cu
raj, este necesară o atitu
dine nouă fată de victorie. 
Pentru că victoriile nu sînt 
făcute pentru a fi (de) gus
tate doar acasă...

Dacă în noul retur toate 
echipele vor juca la dstig. 
unele nemaiavind practic 
altă șansă decît... atacul 
acasă si ..afară", dacă la 
grupul celor ..patru" eva
date (Steaua si Dinamo — 
singurele neînvinse în de
plasare) se vor adăuga si 
celelalte echipe decise la in
trarea în arenă să căștige 
atunci, cu siguranță, cam
pionatul va creste valoric si 
spectacular. Iar dacă în 
campionat se va cultiva, e- 
tapă de etapă, riscul victo
riei, atacul și contraatacul, 
atunci se va întări și mo
ralul internaționalilor invi
tați, în fond, în acest an să 
joace și ei numai la cîștig.

Și acasă, cu Anglia, și în 
deplasare, mai ales la Hel
sinki (unde a pierdut Ir
landa de Nord) și Istanbul 
(unde a cîștigat... Finlanda). 
Această p. 'măvară fotbalis
tică, începută, o» de obicei, 
cu, zecile de kilometri prin 
zăpadă reprezintă, de fapt, 
noul start pentru „Mondia
le" 1

Mircea M. IONESCU

La jumătatea drumului In Divizia „C‘*

LUPTA STRINSA IN FRUNTEA
In această erupă .. brașoven

ii* (cu > din cele 17 echipe 
din județul Brașov) rir.t anea- 
iate cu «anse reale tn hmta 
pentru promovare patru for
mații. O comportare constant 
bună a avut in tur Progresul 
Oder kt ia Secuiesc, care din e- 
tapa a V-a ac află pe primul 
ioc. după • dispută spectacu
loasă cu divizionare bine cota
te in serie cum «nt de pildă 
Nitramonîa Făgăraș (0—2 tn 
deplasare). Metalul Tg. Secu
iesc (2—0 acasă) ICIM Brasov 
(1—0 acasă) ci Mobila-Măgura 
Codlea (1—4 ta deplasare). In 
meciurile din deplasare, opt la 
număr. Progresul a obținut • 
puncte, ceea ee constituie un 
procentaj bun. Antrenorul „1J“- 
hri din Odorhei este prof. Iosif

Feter. care a avut ir. tur prin
tre cei mal în formă jucători 
pe Savuli — eoleeterul echipei, 
cu 7 goluri. Kiss, Tamas, Sza 
be. Borsas si Jakab.

Dintre celelalte eempecitoare 
din aerie ae cuvine să retnar- 
eăm echipele Metalul Tg. Se
cuiesc (a fost două etape la 
rfnd In frontea clasamentului, 
are la „adevăr* +7 și cel 
mai bun golaveraj : 34—14),
ICIM Brașov (cu +5 in 
clasamentul adevărului*). Me- 
trom Brașov (cu cel mai efica
ce jucător al seriei. N'eagu, 
care are la activ 9 goluri mar
cate. fiind goleeterul grupei) si 
Nitramonia Făgăraș (retrogra
dată din „B“. acum )a 3 p de 
lider). O notă bună si' pentru 
noua promovată. Cimentul

SERIEI A XII-a
Hoghiz, aflată in prima jumă
tate a clasamentului (17 p).
Înaintea unor formații eu vechi 
state de eervici în cel de-al 
treilea eșalon al campionatu
lui. (TJt.)

Clasamentul seriei:
1. Pros. Odor. 14 14 1 < a-H 22
X Met. Tg. Sec. 16 • 3 4 34-11 11
3. ICIM Brașov 16 18 1 5 2>]3 21
4. Nltram. Fâg. 14 » 1 4 27-12 18S- Mcblla Codlea 14 7 3 8 21-18 17
«. Cim. Hog. 14 7 3 1 17-22 17
7. Eectro StGh. 18 7 2 7 31-18 16
a. Mureșul Topi. 14 a a 8 22-20 16
t. Utilajul Făg. 18 6 4 8 14-20 16

ia. Metrom Bv. 18 « 3 7 26-27 15
LL VUt. Gue. 16 7 1 3 17-19 15
lî. Mto. B-olt 14 7 1 8 20-23 15
IX Celuloza Zâr. 18 6 2 8 14-18 14
14. Mln. Bălan 16 8 2 8 14-29 14
15. Prec. Săcele 18 8 1 9 20-24 13
14. Unirea Crist. 16 5 3 1 13-25 13
17. Text. Prejm. 16 3 2 11 6-25 8
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0 AGENDĂ DEOSEBIT DE CUPRINZĂTOARE IN SPORTURILE SEZONULUI ALB
(Urmare dtn vag 1)

Brezița de Ocol. Multe din 
curțile școlilor din județ au 
fost transformate în patinoare 
naturale, care sînt luate cu a- 
salt de copii. La Podeni, cu 
sprijinul C.N.E.F.S., al Consi
liului popular și al asociației 
„Luceafărul", au fost date în 
folosință pirtii de schi fond și 
alpin, precum și o trambulină 
de sărituri. Aici se vor des
fășura etapele pe județ ale 
„Daciadei" de iarnă. Așadar, 
Podenii — bază a sporturilor 
albe In Mehedinți, care au— 
pîrtie liberă. Din păcate, ma
gazinele de specialitate sînt 
slab aprovizionate cu schiuri 
pentru fond, ghete pentru schi, 
patine".

Prof. Dragoș Macovei, secre
tar al CJ.E.F8. Suceava : „Ca
lendarul acțiunilor sportive de 
masă organizate In ținuturile 
Sucevei, în cadrul etapei de 
Iarnă a „Daciadei", este mai 
Încărcat ca aricind, spre bucu
ria sportivilor și a noastră, 
pentru că avem toate condițiile 
pentru a-1 realiza. Ce-am putea 
să spunem 7 O enumerare a 
celor mai populare acțiuni șl 
competiții este, credem, con
vingătoare. Am începe cu „Cupa 
Unirii" la patinaj viteză și 
hochei, organizată In munici
piul Suceava, apoi a XI V-a 
ediție a Festivalului sporturilor 
de iarnă de la Cîmpulung Mol
dovenesc șl spectacolul „Feerie 
pe gheață", organizat la Școala

generală nr. 4 din localitate, 
„Cupa oușorul" la schi, aflată la 
a X-a ediție, la Dorna Candre- 
nilor, „Cupa floarea de colț" 
din comuna Crucea, „Săgeata 
zăpezii" la Botuș, „Festivalul 
sportului de iarnă sătesc", a- 
flat la prima ediție, organizat 
la Dorna Candrenilor, cu in
vitați din județele Bistrița și 
Maramureș... Și am putea con
tinua lista. Discipline : schi 
fond și alpin, săniuș, patinaj, 
jocuri pe zăpadă".

Prof. Iulia Băluțiu, secretară 
a C.J.E.F.S. Cluj : „Nu ne aș
teptam la o asemenea iarnă. 
Sportivii noștri au participat 
eu promptitudine și entuziasm 
la acțiunile de deszăpezire și 
amenajare, iar acum se bucură 
din plin de condițiile pe care

ne-am străduit să le creăm : 
pirtii de schi și săniuș, pati
noare, locuri de recreere în 
timpul liber. Comisia de orga
nizare a „Daciadei" este în a- 
lertă de gradul I, ea să spun 
așa. Activiștii ei sînt „zi lu
mină" la datorie. Și cum să 
nu fie : într-o simbătă și du
minică pe dealurile Făget, 
Hoia, Gheorgheni se află la 
cura de sănătate a iernii peste 
50 000 de copii, tineri și oa
meni ai muncii. Aș vrea să 
citez dteva din acțiunile pe 
care le avem pe carnetele de 
lucru, ca să răspund întrebării 
puse. In toate asociațiile se 
fac pregătiri intense pentru 
participarea la finalele jude
țene, intrate în tradiție. De 
pildă, stațiunea Băișoara, cu 
frumoasele ei pirtii de schi și 
săniuș, va găzdui un buchet 
de competiții adresate copiilor.

cu participarea reprezentative
lor din Beliș, Rișca, Poieni, 
Mărișel, Răcătău, Sîncraiu Al- 
mașului. La acestea se adaugă 
o seamă de competiții pentru 
oamenii muncii, cum ar fi 
„Cupa constructorului" pentru 
muncitorii din construcții. „Vo- 
ințiada" și altele. Condițiile sînt 
prielnice și ne străduim cu 
toții să fim pe fază, cum se 
spune în sport".

Așadar, trei județe din trei 
regiuni diferite ale țării și a- 
celeași preocupări : de a folosi 
sistematic și cu eficiență con-, 
dițiile pe care ni le oferă a- 
ceastă iarnă. Este un bun pri
lej pentru întregul activ al 
mișcării sportive de a-și do
vedi competența, dragostea, 
entuziasmul in organizarea u- 
nor acțiuni atractive, în intîm- 
pinarea dorințelor Iubitorilor de 
sport.



Campionatul mondial IN PLINĂ DESFĂȘURARE, ANTRENAMENTE SPORTUL
de bob Șl SELECȚII PENTRU

CERVINIA, 22 (prin telefon).
N-au trecut nici 24 de ore de 
la desfășurarea întrecerilor e- 
chipajelor de 2 și participanții 
la Campionatul mondial de bob 
s-au reunit pe pîrtia „Lago Bla* 
pentru a efectua primele coborîri 
de antrenament în vederea pro
bei de 4 persoane, care va avea 
loc sîmbătă și duminică. De la 
început se cuvine să facem 
precizarea că pentru loturile 
unor țări aflate aici cu cite 3 
echipaje (Canada, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Elve
ția, Italia, Anglia, S.U.A. șl 
U.R.S.S.), coborîrile din prime
le două zile de pregătire consti
tuie adevărate concursuri de 
selpcție, deoarece la antrena

mentele din zilele următoare, 
precum șl la concursul propriu- 
zis, var avea dreptul să ia par
te doar cite două echipaje. 
Pentru celelalte participante 
(Italia 2 echipaje, România, 
Iugoslavia, Japonia șl Polonia 
cite unul), coborîrile respective 
au fost prilej de acomodări cu 
pîrtia, despre care menționăm 
că se păstrează în stare foarte 
bună datorită timpului favora
bil. cît și intervenției prompte 
a amenaja tori lor.

Printre echipajele care se ro
dează este și cel al țării noas
tre format din Dorin Degan — 
pilot, Gheorghe Peptea, Gildo 
Tudor, Adrian Ciobot.tr, !m- 
pingători. Antrenorii Dragoș

„NIASIÎMPĂRUL" SĂRITORIIOR CU PRĂJINA
Cu atâtea probe câte are 

atletismul, cu atâtea recorduri 
și alte performante de mare 
valoare, este dacă nu Impo
sibil. în orice caz foarte greu 
să spui care anume este mal 
de seamă !... A existat o vre
me în care eșalonarea valori
că a recordurilor se făcea în 
baza tabelei internaționale da 
punctaj, dar cum aceasta nu 
a fdst creată pentru o ase
menea ierarhizare, cl pentru 
stabilirea punctelor întrecerii 
poliatloniștilor. a avut evi
dente și chiar deranjante im

ceea ce a făcut ca rezulta
tele 6ă crească mereu, iar re
cordul lumii să se înalțe con
tinuu, fiind Îmbunătățit a- 
proape an de an. mai cu 
seamă de la oficializarea pră
jinilor din material sintetic 
și aterizarea pe saltele „an- 
ti-șoc", 4,72 m au rămas în
să... 4,72 m, așa că în 1978, 
la 22 iunie, La Eugene, cînd 
Dave Roberts a dus recordul 
lumii la 5,70 m. cu un metru 
deasupra lui Warmerdam, am 
înțeles exact saltul pe ca- 
re-1 realizase... „prăjina" !

Deci în 1976 — un atlet a 
avut un rezultat de 5.70 m. 
In următorii trei ani, ni
meni n-a mai reușit un ast
fel de rezultat, dar în 1980, 
iată că 5 atleți trec de 5.70 
m șl aceasta de 11 ori. De 
atunci. situația a fost urmă
toarea: 1981: 7—16, 1982:
10—18, 198 13—21, 1984: 18—
50 !... De fapt, anul trecut, 
statistica exactă este urmă
toarea : 5,70 m : 14—23 ; 5,71
m: 3—3* 5,72 m : 1—1 ; 5,75 m:
5—7 ; 5,<7 m: î—i; 5,80 m:
6—6 ; 5,81 m: 1—1; 5,82 m:2—2 ; 5,85 m: 2—2; 5.38 m;
1—1 ; 5,90 m: i-i; 5,91 m:
1—1 ; 5,94 m: 1--i.

perfecțiuni. Dc aceea s-a și 
renunțat, în parte, la tabela 
care rămîne, în principal, a 
probelor combinate, aprecie
rea recordurilor fiind făcu
tă, la modul general, după 
o anume „metodă"... senti
mentală !

Ei bine, așa stînd lucrurile, 
din mulțimea de recorduri 
realizate în decursul sezonu
lui atletic internațional 1084, 
în baza acestei „Metode* 
după părerea noastră. una 
dintre performanțele cela 
mai valoroase se pare a fi 
cea de 5,94 m la săritura cu 
prăjina a atletului sovietio 
Serghei Bubka. Și de ce 5,64 
m și nu cel peste, 100 m da 
la suliță ai lui Uwe Ilohn, 
ori 27:13,-1 la 10 000 m ala 
lui Fernando Mamede sau 
cele 2.08:05 de la maraton ala 
lui Steven Jones, ori... etc. 
Fiind vorba de o apreciere... 
sentimentală, istoria în sine 
a început încă de acum 43 
de ani, atunci cînd, la Com
pton, la 6 Iunie 1941, Cor
nelius Warmcrdara, folosind 
o prăjină de bambus, a fost 
primul din lume care a tre
cut peste 4,70 m (în fapt, 
4,72 m). ceea ce ni s-a pă
rut a fi ceva de-a dreptul 
extraordinar.

De atunci multe s-au schim
bat în atletism. în mod spe
cial la săritura cu prăjina,

Clasamentul săritorilor de 
peste 5,70 m este următorul: 
Serghei Bubka (U.R.S.S.), 
Thierry Vigneron (Franța) și 
Konstantin Volkov (U.R.S.S.) 
de câte 6 ori. Aleksandr 
Krupski (U.R.S.S.) de 5 ori. 
Michael Tully (S.U.A.) și Pier
re Quinon (Franța) de cite 
4 ori, Earl Beli (S.U.A.), 
Vladimir Poliakov (U.R.S.S.) 
și Aleksandr Cerniaev 
(U.R.S.S.) de dte 3 ori, 
V. ladislaw Kozakiewlcz (Po
lonia) de 2 ori, Pavel Boga- 
tirev (UJL.S.S.), Atanaa Tarov 
(Bulgaria), Douglas Lytle 
(S.U.A.), Serge Ferreira 
(Franța), Aleksandr Obishaiev 
(U.R.S.S.), Viktor Spasov 
(U.R.S.S.), Serghei Smoliakov 
(UJLS.S.) și Ivo Iancev 
(Bulgaria^ cite o dată.

4,72 m... 5,70 m... granițe
de vis care au rămas doar 
simple puncte de referință în 
lupta pe care atleții o dau . 
astăzi ca să treacă (la prăji
nă) înălțimi la care mal deu
năzi nld nu cutezam să ne 
gîndâm. Iar anul trecut au 
șl fost cîteva tentative la~. 
6 metri ! Deocamdată infruc
tuoase. dar va veni și ziua 
cînd se va vorbi despre 6 
metri, tot așa, ca despre un 
punct de referință, căcd atle
ții în neastâmpărata ’or do
rință de mereu mal repede, 
mal departe șl mal sus, sa 
vor strădui și vor realiza. în 
mod cert, performanțe care 
acum ni se par a fi de do
meniul fanteziei...

Romeo VILARA

P.S. Sîmbătă la Paris, Ser
ghei Bubka (în fotografie) l-a 
învins pe Vigneron (5,75 m șl 
5,70 m), după care a încercat 
la 5,86...

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX
AUTOMOBILISM q In urma 

desfășurării probei speciale (Ke- 
dougou — Dialakato, 268 km) a 
raliului Paris — Alger — Dakar, 
clasamentele generale ale compe
tiției se prezintă astfel : auto : 1. 
Zaniroli-Da Silva (Franța) 47.45:05, 
2. Cowan-Syer (M. Britanie) 
48.11:24, 3. Fougerousse — Jac- 
quemar (Franța) 53.19:32 ; moto:
1. Gaston Rahier (Belgia) 88.03:43,
2. Jean-Claude Olivier (Franța) 
89.04:38, 3. Franco Picco (Italia) 
89.28:60.

HANDBAL © La Wroclaw a 
luat sfîrșit competiția masculină 
dotată cu „Cupa Mării Baltice". 
Victoria a revenit selecționatei 
U.R.S.S., 25—24 (12—13) în partida 
decisivă cu Polonia. Pe locul trei 
s-a clasat reprezentativa R. D. 
Germane (30—27 cu Danemarca).

ȘAH q Turneul feminin „Jajce 
’85" s-a încheiat cu victoria, la 
egalitate, a marilor maestre so
vietice Nana Ioseliani și Irina 
Levitina cu cîte 10 p. Au urmat j

3. Tatiana Lemaciko (Elveția), 
Agnieszka Brustman (Polonia) și 
Szusza Verdczi (Ungaria) cîte 
7,5 p, 6. Margarita Vojska (Bulga
ria) și Alisa Marid (Iugoslavia) 
dte 6,5 p etc. • In turneul mas
culin de la Praga, după 12 runde, 
conduce Zeitlin (U.R.S.S.) cu 9 p, 
urmat de Lehtjnskl (Cehoslovacia) 
șl Zalcik (U.R.S.S.) dte 7,5 p.

TENIS’ • Turneul feminin la 
Key Biscayne (Florida) : Chris
tiane Jolissalnt — Michelle Tor
res 6—0, 7—5, Jo Durle — Steffi 
Graf 2—6, 6—4, 6—4, Alycia Moul
ton — Elizabeth Smylie 4—6, 6—0, 
7—5, Sabina Goles — Virginia 
Wade 2—6, 4—2 (abandon Wade), 
Katerina Meleeva — Kim Shaefer 
6—7, 6—4, 6—4, Kathy Rinaldi — 
Susan Mascarln 6—2, 6—1 • In 
turneul masculin de la Philadel
phia : Soares — Tim Wilkinson
6— 4, 4—6, 6—1, Slozil — Nelson
7— 6, 6—2, Holmes — Benhabiles 
7—6, 6—2, Taroczi — Green 6—7, 
7—6, 7—5.

PROBA DE 4
Panaiiescu $i Dorel Cristudor 
au Încercat la flecare coborire 
formule diferite de așezare a 
echipierilor In scopul de a găsi 
cît mal repede cea mal bună 
soluție, astfel ca in următoarele 
zile să se urmărească sincroni
zarea eforturilor împingătorilor 
în momentul startului, precum 
și etabiiirea trăsei optime pe 
cel 1540 m ai pîrtiei.

Revenind la antrenamentele 
de pină acum, subliniem că cei 
mal buni timpi au fost obținuți 
de echipajele R.D.G. III (1:04,73) 
și R.D.G. II (1:04,70, iar echi
pajul român a fost cronometrat 
tn 1:05,76 (al 12-lea din ziua 
respectivă), dar care poate fl 
Îmbunătățit. De remarcat că e- 
chipajul R.D.G. III a înregistrat 
o viteză medie de 84,536 km pe 
oră și o viteză maximă de 135,596 
km pe oră, la^ cel al României 
83,212 și, respectiv, 126,394 km 
pe oră

In mod cert aceste perfor
manțe vor fl îmbunătățite in 
Intreoerea oficială, pentru care 
fiecare competitor păstrează re
zerve.

Dumitru STANCULESCU

„MEMORIALUL IVAN PODUBNll"
MOSCOVA, 22 (Agerpres). — 

Tradiționalul turneu internațio
nal de lupte greco-romane 
„Memorialul Ivan Podubnîi” se 
va desfășura anul acesta intre 
1 și 3 februarie, la Leningrad, 
și va reuni sportivi din Bulga
ria, Polonia, România, Italia, 
Cuba, Norvegia, Siria, Finlanda, 
S.U.A., Cehoslovacia, Suedia, 
R. P. Mongolă. Iugoslavia, Un
garia și U.R.S.S.

Din echipa U.R.SJ5. vor face 
parte între alții : Jaksalik Uș- 
kempirov, Vântang Blagadze, 
Mihail Mamaiașvill, Igor Kani- 
ghin, Mihail Prokudin. Compe
tiția de la Leningrad va fi un 
prim criteriu de selecție în 
vederea campionatelor europene 
(în luna aprilie ta R. D. Ger
mană) și mondiale (în luna au
gust în Norvegia).

Campionate naționale

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
SEEFELD. Seria surprizelor 

continuă la ..mondialele* de 
schi nordic. De data aceasta, 
ea. sau. mai bine zis. ele. au 
fost înregistrate in cursa de 
15 km. in care victoria a reve
nit (prima surpriză !) finlande
zului Kari Harkonen (25 ani: 
175 can, 66 kg, locul 5 în cursa 
de vineri, la 30 km). El s-a a- 
fiat pe primul plan al întrece
rii Încă de la începutul cursei, 
pe un traseu pretențios, cu ză
padă grea. Principalul favorit 
(surpriza a doua !), suedezul 
Svan, a sosit pe locul cinci, 
cu o intirziere de teste un mi
nut. In sCrșit. (a treia surpri
ză !) este evoluția remarcabilă 
a fondistilor... italieni, mai nu-

SAINT GERVAIS, Campioa
na olimpică Micheia Figini (El
veția) s-a clasat pe primul loo 
ta concursul de slalom uriai 
desfășurat luni In localitate i 
1. Figini 2:47,61 (134,41 +,
1:23,20). X Elisabeth Kirchler 
(Austria) 2:47,85 (1:24,17
1:23,68), X Anne-FIore Rey 
(Franța) 2:47,93 (1:24.06 4»:
1:23,87), 4. Tamara McKinney 
(S.U.A.) 2:48,04, 5. Ingrid ?al-
venmosec (Austria) 2:48,08, 6.
Erika Hess (Elveția) 2:48,21 
etc. Clasamentul ..Cupei Mon
diale": 1. Figini 205 n. 2. Bri
gitte Oertli (Elveția) 165 o, X 
Kirchler 156 p. 4. Maria Welll- 
ser (Elveția) 149 c ele.

WENGEN. Concursul dc sla-
tai-

pe
tin versati in 
nele alergării 
schiuri.

Clasamentul :
Kari 
(Finlanda) 
— campion 
dial, 2.
Wassberg (Suedia) 
40:56,0. 3 .Maurllio 
de Zolt 
41272, 4.
Vanzetta 
4133,2, 5.
Svan (Suedia) 41: 
47,4. 6. Harri Kir- 
vesniemi (Finlan
da) 4157.4. 7. A- 
rilt Monsen (Nor
vegia) 42 33,6. X 
Nikolai Zimiatov 
(U.R.S.S.) 42:12.X
etc.

KATOWICE. Tur
neul de hochei pentru 
luat sfîrșit cu victoria echipei 
locale GKS — 6 p, urmată de TJ 
Prostejov (Cehoslovacia) — 4 
și Dynamo Weisswasser (R.D. 
Germană) — 2 p. In ultimul 
joc, GKS Katowice a in trecut 
cu 11—3 ne Dynamo

DAVOS. Concursul de pati
naj viteză a fost cîytigat de 
campionul olimpic Gaetan Bou
cher (Canada) cu un total de 
149,650 p. Pe locul secund s-a 
clasat sovieticul Serghei Foki- 
șev cu 153,470 p. Cursele de 
500 m si 1000 m au revenit lui 
Boucher cu 37,22 si. respectiv. 
1:12.74.

1.
Harkonen 

40:42,7 
mo'n- 

Thomas

(Italia) 
Giorgio 
(Italia) 
Gunde

Schioara elvețiană Micheia Figini domini 
cu autoritate întrecerile „alpine" din ac
tualul sezon Telefoto : A.P.—AGERPRES

juniori a lom special, contind pentru 
„Cupa Mondială", a avut pe 
primele locuri pe: 1. Maro
Girardelli (Luxemburg) 1:36,23 
(48,33 + 47,40), 2. Ir.gemarSten- 
mark (Suedia) 1:37,61 (49.28 +. 
48,33), 3. Paul Frommelt (Lie
chtenstein) 1:37,85. 4. Robert
Zoller (Austria) 1 -37,89. 5. Bo- 
jan Krizaj (Iugoslavia) 1:38.11. 
6. Alex Giorgi (Italia) 1:38.24. 
Situația in „Cupa Mondială”: 
1. Girardelli 190 p, 2. Pirmin 
Zurbriggen (Elveția) 179 p. X 
Andreas Wenzel (Liechtenstein) 
152 p. 4. Peter Wirnsberger <A- 
ustria) 111 p. 5. Thomas Biir- 
gler (Elveția) 102 p etc.

NORVEGIA: VAALERENGEN OSLO, DIN NOU CÎȘTIGĂTOARE
Echipa din capitala Norvegiei 

câștigă pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campioană 
Si aceasta de o manieră cate
gorică. Un adevărat triumf si 
pentru antrenorul suedez Gun- 
der Bengtsson, care in ultimii 
trei ani a obtinut tot atitea 
succese. Primul, cu Goteborg, 
celelalte două la conducerea iul 
Vaalerengen. La sfîrșitul cam
pionatului. în iarnă. Bengtsson

Hareide, unul din stilpii națio
nalei norvegiene, respingînd un 
atac al reprezentativei Elveției, 

in preliminariile C.M.

nu a acceptat oferta clubului 
din Oslo, transferindu-se la 
Gdteborg cu un contract pe 
patru ani. El va fi înlocuit de 
un alt tehnician suedez. -Oile 
Nordul (35 ani), fost secund al 
iul Eriksson, pe vremea cînd 
erau la Goteborg.

Începutul campionatului nu 
se anunța atât de fericit pen
tru Vaalerengen. atit datorită 
accidentărilor in lanț, cit si 
faptului că echipa nu a fo6t 
fortificată pentru „C.C.E.", com
petiție părăsită din primul tur. 
Ca si când toate acestea nu ar 
fl fost suficiente, in vară s-a 
descoperit im caz de fraudă In 
care sint implicați președintele 
clubului Tor Jorgensen (sus
pendat pină in ianuarie 1986) si 
ci ți va jucători, cel mai sever 
fiind pedepsit atacantul Pal 
Jacobsen, pină in ianuarie 
1985. Intre timp, el a fost gra
țiat jucând cu echipa sa în 
„C.C.E.” șl a înscris două go
luri lui Sparta Praga. precum 
și golul victoriei naționalei 
norvegiene în partida cu Ir
landa.

în ceea ce privește evoluția 
celorlalte echipe este de sem
nalat consecventa echipei Start, 
care ocupă același loc ca în 
ediția trecută si pasul înapoi 
făcut de Lillestrom (reprezen
tantă a Norvegiei in ..Cvpa 
U.E.F.A.”), care a coborît S 
locuri. Dintre echipele nou 
promovate, numai Molde si-a

Clasamentul final

1. Vaalerengen 22 13 6 3 40-14 32
2. Viking 22 9 7 6 33-23 25
3. Start 22 10 5 7 33-29 25
4. Bryne 22 7 10 5 37-36 24
S. Lillestrom 22 8 7 7 39-30 23
6. Rosenborg 22 8 7 7 36-37 23
7. Kongsvinger 22 9 5 8 25-32 23
8. Molde 22 7 7 8 36-41 21
9. Eik 22 8 3 11 36-36 10

10. Moss 22 4 9 9 26-30 1,7
11. Fredrikstad 22 5 7 10 23-35 17
12. Strindheim 22 5 5 12 18-37 15

păstrat locul in prima divizie, 
iar Fredrikstad și Striudlieim nu 
au făcut fată rigorilor orimel 
scene si au retrogradat

Trebuie amintit că în Nor
vegia sistemul de retrogradare 
este următorul: ultimele două 
echipe retrogradează automat 
iar ocupanta anteper.ultimulul 
loc susține un baraj cu locu
rile 3 și 4 din liga secundă 
pentru un loc în prima divizie, 
în trecuta ediție echipa Moss 
(ambasadoarea fotbalului nor
vegian in „Cupa cupelor") s-a 
salvat în ceasul al 12-lea sus- 
tinind meciuri de barai cu Vi- 
dar Stavanger si Hamar. Au 
promovat în prima divizie echi
pele Brann și Mjodalen.

în clasamentul golgeterilor 
pe primul loc s-a situat Brand- 
haug (Rosenborg) cu 13 goluri, 
urmat de Nystuen (Kongsvin- 
ger) și Selang (Start) cu 11 
goluri.

Ștefan DUMITRU

ȘTIRI« CAMPIONATE • ȘTIRI • CAMPIONATE
TURCIA (et. 18). Bolu — Beșik- 

taș 1—2, Fenerbahce — Malatya 
6—1, Trabzon — Saryer 1—1, 
Bursa — Ankaragtlcu 0—1, Denizli
— Galatasaray 6—0, Gencletblrligl
— Altay 2—1. Pe primele locuri : 
Beșiktaș 27 p, Fenerbahce 26 p.
• Internaționalul francez Bos- 

sis (Nantes) a fost solicitat de 
echipa Tottenham. El a răspuns 
că nu poate lua o decizie înain
tea lunilor mai sau iunie.
• La Cairo, în meci amical : 

Borussia MOnchengladbach — 
N.S.C. Ah li 3—0 (6-6).
• în etapa de campionat din 

Grecia desfășurată duminică la 
meciurile Panathinalkos — PAOK

(6—1) și Larissa — AEK (4—1) 
s-au produs numeroase incidente. 
Organele de ordine au Intervenit 
prompt o perind numeroase ares
tări, iar cel vinovați vor fi sanc
ționați de justiție.
• Din cauza rigorilor Iernii din 

Anglia, numeroase meciuri din 
etapele de campionat vor fi amî- 
nate. O rferie de echipe s-au și 
deplasat in zone mal calde. Ast
fel, Nottingham Forest a plecat 
la Tenerlffe (insulele Canare), 
Aston Villa în Bermude, Leices
ter în Cipru, Oxford Utd. în Por
tugalia etc.
• în etapa de duminică a cam

pionatului Italiei portarii echipe

lor Inter (Zenga) și Roma (Tan- 
credi) au apărat cîte un penalty, 
în ultimele minute de joc. Astfel 
Roma și Inter au cîștigat cîte 
două puncte valoroase în urma 
victoriilor cucerite la limită 
(1—0). Tancredl a apărat cel de 
al 9-lea penalty de cînd joacă în 
prima divizie.
• La Cochin (India), în cadrul 

turneului dotat cu „Cupa Jawa
harlal Nehru", selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu 3—2 (2—0) 
echipa R. P. Chineze.
• La Asuncion, în campionatul 

Americli de Sud pentru juniori j 
Paraguay — Uruguay 1—1 ; Co
lumbia — Chile 3—0.

Ciobot.tr

