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Unirea principatelor a avut o uriașă însemnătate pentru

>

I
&

evoluția social-politică a poporului nostru, ea a deschis noi 

perspective dezvoltării forțelor de producție, angajării României

pe drumul civilizației modeme, constituind un moment epocal

in procesul plămădirii statului național unitar român.

NICOLAE CEAUȘESCU
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126 de ani de la înfăptuirea

Unirii Moldovei cu Muntenia

TEMELIA UNITĂȚII
IN I RECULUI POPOR

. e împlinesc 126 de ani de la înfăptuirea actului is- 
toric care a dat viață visului dintotdeauna al româ
nilor : unirea Moldovei cu Muntenia. Atunci, In acea 

zi de 24 ianuarie 1859. care va rămme, mereu, dată de 
referință pentru Împlinirile poporului nostru, trecut prin 
istorie cu splendidă demnitate, a-au tamănunchiat spe
ranțele și lupta de secole ale strămoșilor — eroi, care au 
vrut ca tara să fie țară, spațiu unitar al împlinirilor din 
viitor. Pe marii noștri înaintași nu i-au putut opri nimeni 
și nimic de a sluji dreapta cauză, ce a triumfat la 24 ia
nuarie 1859. A urmat apoi Unirea cea mare, in 1918, act 
istoric ce a statuat crearea statului național unitar român.

Sărbătorim cei 126 de ani de la înfăptuirea unirii Mol
dovei cu Muntenia intr-o etapă in care patria se înfăți
șează mai puternică, mai mîndră, cu o demnitate națională 
ce are deplin ecou în sufletele noastre și pretutindeni in 
lume. Avem, acum, o economie armonioasă, ce se dezvoltă 
într-o dinamică fără precedent, dind astfel un suport trai
nic aspirațiilor noastre spre mai bine. Sintem, acum, în 
momentul istoric în care comuniunea de gînduri, de pro
iecte luminoase ale întregului popor lși află vie expresie 
în hotărîrea sa nestrămutată de a da viață grandioaselor 
obiective ce-i stau în față în etapele viitoare ale drumului 
său ferm spre comunism.

Anul care s-a încheiat — un an bogat în realizări și 
evenimente cu profunde semnificații in viața întregii na
țiuni, unită acum, mai mult ca oricind, în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
reales in funcția supremă la Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., ca expresie a gîndurilor de aleasă prețuire pe 
care i le poartă oamenii României de azi — a dovedit, o 
dată mai mult, justețea politicii partidului nostru, jalonată 
de succese șl împliniri pe toate planurile vieții econo- 
mico-sociale.

La marea sărbătoare a Unirii, alături de întregul popor, 
întregul activ al mișcării noastre sportive iși afirmă ho- 
țărîrea de a munci fără preget, angajîndu-se plenar în 
îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
pentru ridicarea patriei socialiste pe noi culmi de civili
zație și progres.

FRUMOASE ȘI ATRACTIVE

PROBA

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT 

| ANUL XLI - Nr. 10 920 | 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 24 ianuarie 1985 ~|

Ieri, in „Cupa Steaua" la atletism

NR. 1 A REUNIUNII „GREUTATEA" FEMEI
• Cîteva rezultate

de juniori

promițătoare • Noi recorduri

n
tradi-Cu Întrecerile devenite 

tionale pentru atletismul noo- 
tru de sală, concursul dotat ea 
.Cupa Steaua- a inaugurat se
ria competițiilor de anvergură

MIHAELA LOGHIN

la 60 m plat

ale acestei ierni. Ieri, in 
complexului JZ August” 
răsunat iarăși aplauze 
eforturile concurentilor.___
tru unele rezultate bune Ga 
acest moment al pregătirilor), 
pentru frumusețea unor „fa
za” ala spectacolului sportiv.

„Vedeta” reuniunii de ieri a 
fost proba feminină de arun
care a greutății, ta cadrul că
reia au tari Înscrise eiteva per
formanta realmente valoroase. 
Vicecamploana olimpică Mi- 
haela Loghin, concurind acum 
sub culorile clubului Steaua, 
și-a onorat cartea de vizită si. 
fără să forțeze, a cistigat în
trecerea ca un rezultat de 19,23 
m, earn, ea câteva zile ta ur
mă. l-ar fl Dutut aduce o po
ziție fruntașă in clasamentul 
probei ia Jocurile Mondiale. 
Ua record personal a Înregis
trat Ltvia Simon, de la C.S.M. 
Craiova, ta primul său an ca 
senioară (antrenor C. Mușat). 
Ea a aruncat Mm. Alte re
zultate: Marian* Ionescu-Len
gyel (CB.M. Craiova) 17.43 m. 
Simona Andrușcă (I.E.F.S.) 
16.98 m. Stat rezultate care se 
eer subliniate și care promit 
alteia si mai bune la viitoa
rele competiții, ele rtnt dova
da unei 
fectuate

sala 
au 

pentru 
pen-

pregătiri temeinice e- 
pînă acum.

EUGEN POPESCU

în cadrul concursului de ieri 
au existat si două recorduri 
naționale, realizate de iuniorul 
II Valentin Chiriae (CJS.Ș. 4 
antrenor Paul loan) care pe 00 
m a fost înregistrat in serii cu 
7,09, iar in finală cu 7,06. Re
zultatele finalei au fost urmă
toarele: Johann Schromm (Ra
pid) 6.98, 
ua) 6,96, 
Hăpăianu

Paul Stanciu (Stea- 
Chiriae 7,06 Cornel 
(I.E.F.S.) 7.07

Romeo ViLARA
Fotografiile: iorgu BĂNICA

(Continuare in pag 2—3)

A alergat 1400 de kilometri după...

(Continuare tn pag. 2—3)

ln gimnastica noastrâ ritmică

PE LiNGĂ TALENT £ NEVOIE
TEMEINICĂ PREGĂTIRE

Constantin MACOVH

(Continuare in pag. 2—3)

desfășurat 
mari compe-

cele trei concursuri, iar Ml- 
haela Tănase și Petruța Dumi
trescu au concurat numai la 
Strasbourg, respectiv Viena.

COMPETIȚII
CINSTIND ISTORICUL ACT AL UNIRII

...o MEDALIE DE AUR I

Unirea principatelor — memo
rabilul eveniment din Istoria 
tării, de la a cărei Înfăptuire 
sărbătorim azi 126 de ani — a 
fost cinstită in Întreaga tară de 
numeroase competiții omagiale. 
Iată relatări din eiteva județe: 

BRAȘOV. Popicarii din ju
dețele Brașov, Harghita șl Co- 
rasna lși dispută cea de a X-a 
ediție a trofeului aniversar 
.Cupa Unirii”. Competiția a 
fost organizată de A. S. Rul
mentul Brașov. Tot In muni-

cipiul de la poalele Tlmpel, 
C. S. Tractorul a organizat o 
competiție feminină la flore
tă. CSștlgătoarele cupei sînt : 
Salvtaa Ionescu (categoria 14— 
18 ani) de la Liceul Unirea, 
Doina Bucă (categoria 12—13 
ani) de la Școala generală 13 
Brașov și Doris Vengjen (ca
tegoria 10—11 ani) de la Școa
la generală 26 (C. GRUIA, 
coresp).

ARAD. După cum ne-a in
format Simion Palcu,

ședintele C.J.E.FB., In județ 
se desfășoară competiții oma
giale de volei, tir. popice si 
minifotbal, la care participă 
sportivi de performanță, dar 
șl alți iubitori ai sportului. 
Pe lingă acestea, care stat 
găzduite de municipiul Arad, 
se desfășoară interesante con
cursuri de săniuțe la Moneasa, 
Lipova și Gurahont, precum șl

Șl DE 0
In decurs de un 

an, octombrie 1983 
— noiembrie 1984, 
s-au 
trei
tițil de gimnasti
că ritmică, de fapt 
cele mai însem
nate pe care le 
organizează fond 
internațional: cam
pionatele mondia
le de la Stras
bourg, Jocurile Il
li mp i ce de la Loa 
Angeles și Cam
pionatele europene 
de la Viena. Re

ia toate aceste com-

La aflrșitul săptămânii tre
cute, Cristieana Cojocaru 
ciștlga. de-o manieră en- 
tuziasmantă. în marele Pa
lat al sporturilor de la Pa- 
ris-Bercy, cursa de 800 m 
a Jocurilor Mondiale de at
letism.

Victorie mare, mult apre
ciată de specialiști, de a- 
gentiile de presă internațio
nale 1 Citindu-ie relatările 
elogioase, amănunțite, ml-arn 
adus tatlmplător aminte de 
un .amănunt” legat de Cris
tieana Cojocaru. Acum vreo 
hină am tatflnlt-o la Băile 
Felix, unde se afla Împreu
nă cu eiteva cclege. Flta 
Lovin. Doina Melinte, ca 
antrenorul Nicolae Mără- 
șescu. Venea de la al 3-lea 
antrenament pe care-1 
cea ta ziua aceea.

în aceeași seară, am stat 
vorbă ca ea. Ml-a spus 

și am rămas uimit — că. 
duda unei pregătiri foar- 
solicitante. stă prost cu 

somnul. „Emoțiile pentru 
Mondiale T” — am între
bat-®. „Ei da, si emoțiile ! 
— mi-a răspuns. Vreau atlt 
de mult să obțin o 
performantă Ia Paris, 
cit mă frămint de pe 
și ziua si noaptea.-”.

A trecut o lună sL 
cum s-a văzut munca 
frămintările Cristieanei 
fost răsplătite cu aurul Mon
dialelor. Pentru a stabili 
mal exact ..greutatea” lui. 
am stat ieri de vorbă ca 
antrenând atletei craioven- 
ce. pe care l-am întrebat

fă-

mare 
In- 

acum.

după 
si 

au

UN NOU JOC DE
2-1 (i-i) ca

Ea debutul gimnasticii ritmice 
la J.O., Doina Stâlculescu 
(stingă) ți Alina Drăgan s-au 
situat pe locurile 2 si. respec

tiv, 4.

prezentată
petiții, gimnastica ritmică din 
țara noastră a prezentat, ta 
linii generale, aceeași struc
tură de echipă, ta sensul că 
Doina Stăiculescu șl Alina 
Drăgan au evoluat în toate

(prin telefon).BRAȘOV, 23
„Tricolorii” au susținut miercuri, 
in localitate. pe stadionul 
I.C.I.M., un nou joc de pregă
tire. disputat tn fata imul pu
blic entuziast, care a așteptai 
nerăbdător apariția internațio
nalilor. A fost o plăcută după-

cam cită MUNCĂ a depus 
eleva ea pentru a ieși pri
ma la Paris.

— La 1 octombrie 1984 am 
Început cu Cristieana. la 

a 
Timp 

3 săo- 
orice 

zăpadă, 
vreme:

Cristieana. 
Craiova, cursa pe care„ 
Incheiai-e la Paris, 
do lucru: 3 luni si 
tăminL Alergări pe 
teren: pe noroi, pe 
pe gheață. Pe orice 
pe ploaie, pe vint puternic, 
pe ninsoare viscolită.

— Cam câți kilometri a- 
lerga Cristieana lunar 7

— Iși alerga „norma mon
dială” — pe eare o respectă 
marile atlete ale lumii —, 
deosebirea reprezentind-e 
(cum am arătat) dificultatea 
sporită a traseului pe 
parcurgea Cristieana. 
nar. ea alerga intre 
374 de kilometri.

— Așadar, ptnă la 
de la Paris. Cristieana 
jocaru a alergat vreo 
de kilometri ?

— Asa este. Asta a 
de fapt marea cursă — eis- 
tigătoare — a Cristicanci. A 
alergat 1 400 de kilometri 
pentru— o medalie de aur I

Nici nu știm. în final, 
care este raționamentul cel 
mai potrivit:

O medalie de aur 
„acoperire' 
lometri

sau 
1400

lergare
aur..

care-1 
Uu- 

300 gl

cursa
i Co-

1 400

fost

cu o
de 1100 de kl-

de 
eu

kilometri de a- 
o „acoperire* in

Marius POPESCU

VERIFICARE AL FOTBALIȘTILOR
F. C.M Brașov

I

I
I
I

I
I

„TRICOLORI"
lui”, pe acești ultimi metri ai 
perioadei fundamentale. Ei au 
avut tn fată echipa F.C.M. Bra
șov. un adversar deosebit de 
ambițios. care a opus o fru
moasă rezistentă, eu contra
atacuri tăioase care au dat

loan CH1RILĂ
(Continuări In pap. 2—3)



In „Cupa Unirii", la tenis

SURPRIZE
ENERGII DISPONIBILEARE MULTE

START CU...
„ENERGO" BACAU

1st orele lor de muncă pot 
fi văzuți urcați pe rffipii de 
(naltă tensiune, la atelierul de 
confecții metalice, la formația 
de autodotare sau la centrala 
termică. Dar când vor să-și 
petreacă intr-un mod plăcut 
timpul liber, dnd tai rezervă 
• oră-două pentru a juca fot
bal. volei sau tenis de masă 
numeroși tineri de la între
prinderea de Rețele Electrice 
din Bacău apelează la asocia
ția lor sportivă : .Energo".

Cu dtva timp ta urmă l-om 
cunoscut pe eoergeticienli- 
sportivi nu in salopete de lu
cru. nu in treninguri, ei fru
mos Imbrăcațl ta costume de 
stradă, veniți să dezbată, să 
tac* observații critice — eum 
se va vedea — ori să propună 
soluții eficiente cu prilejul 
conferinței pentru dare de sea
mă și alegeri a asociației lor 
sportive.

.Sini un pasionai amator de 
sport atît ea practicant, cti și 
ea suporter al echipei noas
tre de fotbal, care activeaz*_ta 
«promoție*, în municipiul 
e&n — spunea electricianul 
Haaganu. Ascultiad astăzi 
rea de seamă prezentată 
președintele asociației, tml 
seama eă, Intr-adevăr, am 
Mizai destule lucruri frumoase 
ta anul care a trecut șl avem, 
deci, motive să fim mlndri. 
Na este Insă mai puțin ade
vărat eă și mal mulți tineri ar 
fi fost prezenți pe terenurile 
da sport, ar fi practicat exer
cițiile fizice, dacă consiliul a- 
aceiației ar fi utilizat o paletă 
■ai largă de ferme organiza
torice". Cel care se aflau ta 
prezidiu, Însuși Inimosul pre
ședinte al asociației, subingl- 
nerul Valentin Fodor (pentru 
pasiunea șl strădaniile sala 
conferința l-a reales să con
ducă asociația), alțl vorbitori 
— cu toții au fost da acord 
că la .Energo* se face ca •- 
devărat sport de masă, că la 
întrecerile „Daci add", ediția 
da vară, și acum, la ediția da 
Iarnă, membrii asociației an 
răspuns și răspund «prezent* 
■u pentru eă cineva i-ar S- 
bliga (ceea ce nld nu ar fi 
posibil) ti pentru eă așa «Îmi 
oă Eectridamd de la secția 
PRAM, Gbeorghc Bogata. M 
tec timp, Împreună eu șeful 
<s echipă de la eonfecțH ma

tallce, Gheorghe Zamfir, să 
instruiască echipa de fotbaL 
Dar primul, mal ales, este ma
rele animator ai Întrecerii da 
fotbal intre secții MștigătA, ta 
ultima ediție, de secția PRAM, 
pe tacul doi Centrele de dis
tribuție, iar pa trei Centrata 
termică), așa eum Gheorghe 
Bagdănid, loan Anteehi sau 
Ionel Nicolan se ocupă de 
volei cu multă dăruire și pri
cepere. Că așa stau lucrurile 
ta privința voleiului, o dove
dește ti faptiti eă echipa a 
ocupat, ta mai multe ediții,

porterii echipei de fotbal ti 
Înșiși fotbaliștii pot fi mai dis
ciplinați (Mihai Negru), că 
este necesar ca cei. ce prac
tică fotbalul — dar și cei care 
S privesc I — să cunoască 
foarte bine regulamentul _ (ar
bitrul divizionar „B‘ 
Nicolau s-a angajat, 
conferință, să-i ajute 
tă privință) că, in 
oprindu-ne aid cu 
rea — toți membrii

• Mircea 
chiar in 

In aceas- 
ifirșit — 
enumera- 
asocLațlei 

sini hotăriți să contribuie, ta 
timpul lor liber, la terminarea 
amenajărilor ce mai stat no

Ba
lon

Sezonul competlțlonal 1883 
pentru tenisul românesc a de
butat ca concursul dotat eu 
«Cupa Unirii* pentru «enlori 
șl senioare, care se desfășoară 
in Capitală, pe terenurile a- 
eoperite de la Complexul „23 
August* — fetele, șl «Steaua* — 
băieții. Trebuie spus da ta 
ban început eă jucătorii noș
tri fruntași participă in aces
te zile la diferite eanctzrsuri 
ta străinătate.

întrecerea masculină a fost 
marcată chiar din start, de 
surprize. Cea mai mare ; fa
voritul nr. 1, campionul țării, 
Laurențlu Bucur, a pierdut la 
Octavian Vîlcioiu (31 de «ni), 
cel mai în virstă concurent din 
competiție. De asemenea, vic
toriile lui loan Florin șl Sorin 
Popa la Emil Hant și, res
pectiv, Mihai Șovar pot fi con
siderate surprize. La fete, un 
singur rezultat nescontat : Co
rina Taloș — Luminița Sălăjan 
8—0. 6—1.

Iată cîteva 
mele zile de 
Un : O. Vîlciou (Dinamo Bra
șov) — L. Bucur (Dinamo)

Luminița Sălăjan

rezultate din pri- 
concurs : mascu-

4—6, 7—6, 6-4, D. Pop (Stea
ua) — D. Antonescu (Progre
sul) «—1, 4—6, 6—2, S. Popa 
(TCB) — M. govar (Steaua)
2— 6, 6—2, 7—6, M. Comănes- 
eu (Dinamo) — T. Marcu (Di
namo Brașov) 6—3, 6—3, loan 
Florin (Progresul) — E. Hnat 
(TCB) 6—3, 6—3, A. Popovid 
(Steaua) — R. Hărnuț C.U* 
Cluj-Napoca) 6—3, 6—3, B. To
ma (Dinamo Brașov) — L. 
Ursuleanu (Progresul) 6—1, 
T—5, M. Nicoiae (TCB) — R. 
Constantinescu (Steaua) 6—0,
3— 6, 6—2 ; feminin : Alice Dă- 
nilă (Dinamo) — Otilia Pop 
(Progresul) 6—i, 6—4, Monica 
Radu (Dinamo) — Gabi Pre
cup (Steaua) 6—4, 6—3. Ilea
na Trocan 
6—4, 6—2, 
(Politehnica București) 
niela Ivana (Steaua) 4—6, 6—1, 
6-3, Claudia Niculescu (Pro
gresul) — Dana Beletrță (Pro
gresul) 2—8, 6—4, 8—1, Corina 
Taloș (Dinamo) — Claudia Ni- 
culescu 6—0, 6—3.

întrecerile continuă ptnă 
duminică.

Doina STĂNESCU

— Monica Radu 
Maria Romanov 

Da-

FRUMOASE Șl ATRACTIVE COMPETIȚII
(Urmare din vag I)

Echipa 
multor

de solei < asociației „Energo* Bacău, cițtigătoare s 
ediții republicane a competiției pe ramuri .Cupa 

cadrul „Dadadei*geticianulut' din

pe țară la .Cupa E-locui I 
nergeti etanului*.

Interesați ea asociația lor 
sportivă să se numere printre 
cele fruntașe din municipiul 
Bacău, partid panții la confe
rință au discutat șl despre 
faptul eă este necesară 
multă preocupare pentru 
casarea tei totalitate a 
zației (Gheorghe Axinte a 
bit in acest sens), eă șl 
urniți tineri pot fi atrași în 
practicarea sportului, eă su-

mai 
ta- 

eotl- 
vor- 
mal

ener-

fotbal,

vorbi- 
rfte «

cesare la terenul de 
proprietatea asociației.

Fiecare din cei zece 
tori a făcut cel puțin 
propunere pentru îmbunătăți
rea muncii, astfel eă la În
cheierea conferinței noul con
siliu al asociației sportive, ho- 
tărît să muncească cu toată 
pasiunea, avea coordonatele 
unei șl mai rodnice activități 
viitoare.

Ion GAVRILESCU

concursuri de patinaj la Llpo- 
va. Ineu și Curiicl,

BRAILA. Comitetul județean 
Brăila al U.T.C. șl Clubul 
Sportiv Progresul au organizat 
competiții omag ale de șah și 
tenis de masă. Numărul mare 
de partlclpanțl și nivelul ridi
cat al disputelor au confirmat, 
o dată mal mult, atît popula
ritatea acestor sporturi In rîn- 
durile constructorilor de utila
je brăileni, cit ți buna orga
nizare a Întrecerilor. La șah, 
cupa a fost decernată hd Teo
dor Cringașu, urmat de Gh. 
Caracoste și Ion Butueu. La 
tenis de masă, trofeul a fost 
decernat lui Virgil Orășanu, 
urmat, în ordine, de Vasîle 
Caradazi ți Cornel Stănescu. 
(Traian ENACHE, coresp.).

ast. 'A y

,,Daciada1J de performanta, ediția 1985

CLAUDIA PQSTOLACUL, Al DOILEA TITLU CEI MAI TINERI PATINATORI DE VITEZA

„CUPA STEAUA"
LA ATLETISM

(Urmare di» pag t)

O distrată de toată frumuse- 
tea ne-a fost oferită da ah- 
ritorii tn înălțime și, chiar da- 
e* performanțele lor n-oi fcot 
•cum cele așteptata tatreceres 
a nlăcut ti l-a făcut pa toti ed 
da fată să regrete că tentat! te- 
ta tal Popescu ti Matei, ta «43 
m. «u fost infructuoase. Clasa
mentul: L Ragea Pspeses
(Steaua) 2,20 m. 2—«. C-<ta Mt- 
Btaru. Daniel Alba, Sihrla Sta- 
fiae (toți Steaua) ti Adr. Fi» 
teas» (Rapid) 2JȘ m. «. Sorta 
Matei (Dinamo) 2,05 m.

In celelalte probe cu 
consemnate rezultatele: 60 
Ltviu Giurgian (Dinamo) 
Ioan Oltean (Știința C-ta) 
Zsolt Gyongyosțl (LEJTJJ 
prăjină: Răzvan Eneseu (Stea
ua) 4,60 m. Răzvan Stănescu 
(Steaua) 4,60 m; triplu: Mihai 
Ene (Constructorul Arad) 16.02 
m. Daniel Clobana I 
15,98 m. Mihai Bran 
Bacău) 15,91 m, Daa 
(Rapid) 15,87 m.

Concursul „Cupa 
continuă astăzi, de ta

toe. 
«44;

(Dinamo) 
(Știința 
Bhutan

Steaua* 
_____an H

In sala .,23 August*. Așteptăm 
eu interes probele de săritură 
In lungime, cursele oe «0 m. 
plat și garduri săritura la Înăl
țime femei.

® Simbătă el duminică, ta 
aceeași sală, ane loc concursul 
zonal al juniorilor marl. 1

• Informăm partidpantit eeae 
Încă nu ti-au procurat bilete pen
tru tragerea obișnuit* LOTO de 
mîlne, vineri 25 lannarte «,*. eă 
ASTAZI ESTE ULTIMA S3 «tod 
!șl mal pot juca numende psets- 
rate

« Ne găsim in p&n* vtnzaze ta 
prima tragere excepțional* Pro- 
aoexpres din din acest an, ses- 
pectiv de dumlnle* gr «»»» 
IMS. Formula tehnic*, ou • ota* 
trageri, ta două faze, ou «■ te»- 
tea de 4S de numere, ofer* par- 
ttdpanțflor noi posUtiBOti de a 
obține etștlgurl ta aatotorisBe

DE CAMPIOAUA LA SCLil-ALPIN (j) BAT LA PORȚILE CONFIRMĂRII
Serialul concursurilor de patinaj viteză de 

pista naturală din Miercurea Ciuc a continuat 
tradiționala competiție rezervată celor mal ti: 
alergători, «speranțele* ți copiii, lncbeiată _ 1

pe ___________ ______________ _____ _____ cu 
tradiționala competiție rezervată celor mal tineri 
alergători, speranțele" șl copiii, tncbelată. luni 

-j cu un bilanț pozitiv pentru toată lu
mea. Să ezcKnpllficăm : dacă seniorii și juniorii au 
avut In concursurile lor de înfruntat un adversar pe 
cit de nedortt, pe atît de neînduplecat — gerul neo
bișnuit de aspru chiar șl pentru aceste meleagur 
(mercurul termometrelor coborlnd zilnic la minus 
za grade) — tinerii vlieziștl au beneficiat de o 
vreme splendidă, ca aoare, care a ridicat coeficien
tul de alunecare a gbețil. Dornici de afirmare, c 
aproape ;aa de concurențl au furnizat curse am 
mate. Interesante, dovedind eă patinajul de viteză 
are un bogat rezervor de talente.

In decurs de numai două săptămini de la «Cupa 
F.R.P." (4—« ianuarie), desfășurată pe pista natura 
din Suceava (Intrată cu acest prilej In circuite' 
competlțlonal) marea ma]orltate a sportivilor di- 
toate categoriile de virsiă au realizat tm evident 
progres. Dar mal bine să lăsăm să vorbească ci
frele In graiul lor concis, luînd ca pnnet de refe
rință proba de 505 m. care constituie ur. prindpa’ 
indiciu al posibilităților de creștere valorică a vii
torilor performeri. Iată progresul Înregistrat tn 
această clasică distanță : .speranțe" fete — 4J sec. 
intre locurile 1 la Suceava (67.p și Miercurea Ciuc 
(«3,1) șt 3,1 sec. Intre locurile * la Suceava (71J) și 
Miercurea Clue (SS.l) ; „speranțe" băieți — fă. 
respectiv «,4 ; copil n fete — 4,6 Șl «3 ; eovll I 
băieți — 4J șl ș.ș ; copil I fete — 4,3 șl 1.1 ; copil I 
băieți — 3,( și 7.X Ded, o creștere notabilă.

Cele mal aplaudate evoluții In concursul copiilor 
de la Miercurea Ciuc le-au avut : Ioana Dordea, Nl- 
colae Dleu, Irene Engbelleiter, Daniel Schwemm 
(C^.Ș. Sibiu), Vllmeș Szekely (S.C. M. Ciuc). Ovl- 
diu Badu, Horla Timiș, Nicoiae Cheul (Viitorul Cltiț- 
Napoca), Ana Bondrea, (C.S.Ș. M. Clue). Ramona 
Grlgoraș (CȘ.tL Cluj-Napoca), Emeșe Antal (Mure
șul Tg. Mureș), Levente Mathe (Electromare» Tg. 
Mureș) și alțl tineri care, tnvățlnd cu ștrguință teh
nica alunecării pe gheață, se anunță de pe acum 
pretendențl la un loc in loturile reprezentative.

Campionatele naționale de pollatlon ala juniorilor 
«u fost aminate din eauza timpului nefavorabil, 
pentru astăzi și mîlne.

CARAȘ-SEVERIN. Pe dealu
rile din jurul Caransebeșului, 
elevii din municipiu și din 
comunele învecinate au par
ticipat la o atractivă întrecere 
de săniuțe, cîștigâtorii tatrind 
in posesia «Cupei Unirii*. La 
fete a clștigat Mariana Vița, 
de la școala generală din Cor- 
nețel, urmată de colega ei 
Maria Pleșca și de Cristina 
Tălăpan, de la școala genera
lă din Caransebeș, Concursul 
băieților a fost cîștigat de Ion 
Godeanu, de la școala genera
lă din Armeniș, urmat de co
legul său Ion Argintaru și de 
Gheorghe Costic, de la școala 
generală din Cornețel. (Nicolaie 
MAGDA, coresp.).

MARAMUREȘ : Ovidiu To
dor, secretarul C.J.E.F.S. Ma
ramureș, ne-a informat că la 
sfirșitul acestei săptămini va 
fi decernată „Cupa Unirii* 
sportivilor participant! in com
petiții la mai multe discipline. 
Elevii și elevele din școlile 
generale ale municipiului Baia 
Mare Iși dispută trofeul la 
handbal, iar in sala Voința 
juniorii asociațiilor sportive 
băimărene Voința și Metalo- 
min, alături de cei de la C.I.L. 
Sighetul Marmației și Minerul 
Borșa se întrec la judo. In 
fine, stațiunea de iarnă Mo- 
goșa găzduiește întreceri de 
schi, rezervate oamenilor mun
cii din Întreprinderi și insti
tuții.

Troian IOANIȚESCU

AOHINISrnAHA Bt STAT LOTO PRONOSPORT IMOR'THZA
Iată programul complet al «- 

cestul concurs : 1. Ataianta — 
Juventus ; 1. Avelllno — Inter ; 
1. como — Roma ; <■ Lazlo — 
Udinese ; I. Milan — Florentina ; 
*. Sampdoria — Napoli ; T. Arez
zo — Pisa ; X Catania — Cag- 
Hari ; A Cesena — Bologna ; W. 
Kznpolt — Genoa ; 11. Padova — 
Taranto ; IX Pescara — Bari ; 13. 
Varese — Perugia.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXl’RES 

DIN 23 IANUARIE

EXTRAGEREA I : 3 M
33 3 1

EXTRAGEREA a
27 35 46 39

n-a i

n

TOTAL
1.204.870

DK
LEI,

CtȘ- 
dta

FOND
TIGURI :
care 177.853 lei, report ia ca
tegoria 1.
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„CUPA TIMIȘOARA44 LA PAi
TIMIȘOARA, 23 (prin telefon), 

în organizarea Clubului sportiv 
școlar Timișoara. în colaborare cu 
CJ.E.F^. Timiș, miercuri a în
ceput pe patinoarul din localitate 
cea de a 7-a ediție a „Cupei Ti
mișoara- la patinaj artistic, eu 
participarea a 58 de sportivi din 
9 cluburi și asociații sportive.

Rezultate :
SPERANȚE : Bâiețl : L Gheor- 

gbe Chlper (C.S^. M. Ciuc), 3. 
Marius Cosmln (C.SJȘ. Tlm.), 3. 
Mircea Trofim (C.S.Ș. Tim.). 
Fete: L Stela Tecluș (C.SJ3. 
M. Ciuc), 2. Roxana Birău (C.SJ3. 
Tim.), >. Delia Șut eu (CJ5JS.

gramul 
corn i, 
trul ollm 
Codruța 
copii n 
(C.S.S. 7 
nolu (iq 
B: 1. ști 
F: 1. afi 
Ciuc) , ' I 
Gheorgh r : 1.
(ICKMEN 
Adrian 1 
Bogdan 
r : 1. u 
D'AIbonJ 
des ia 71 
CBEJU

GIMNASTICA NOAST
(Urmare din pag. I)

La campionatele mondiale, 
după cum se știe. Doina Stăi- 
culescu a avut o prezență a- 
preclată. Clasată pe locul șase 
la individual compus, dtmă 
trei reprezentante ale Bulgariei 
șl două ale U.R.SIL, Doina a 
concurat și tn trei finale pe 
obiecte, de două ori rituin- 
du-se, de asemenea, pe kxxd 
șase. La aceeași competiție A- 
Una Drăgan s-a clasat pe ta
cul 17, iar Mihaela Tănase — 
pe 19. Este indiscutabil eă la 
„mondiale" gimnastica noastră 
ritmică a marcat un pas îna
inte, obținind astfel drapttd 
de a avea două reprezentate 
la Jocurile Olimpice de ta Las 
Angeles, maximum adLmta de 
regulamentul de participare. 
Nu puține au fost speclalîstele 
care le socoteau pe gimnaste
le noastre printre favorit» ta 
J.O., mai ales pe Doina Stăi- 
culescu, căreia 1 se pronostica

cîștigarej 
•-a des 
dividual] 
«-au afl 
ztență I 
«ului, fJ 
potmoliț 
panglică 
cit și 1 
ordinea 
ra in avi 
mânoe.
tta, Doi 
bnit să

ca poziț
Raport.: 

voluția 
tre la i 
de la vl 
cută, a I 
na s-a 
compus 
devansat: 
afară de 
ria șf 1 
gimnastă 
Polonia, 
te, Doilu
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DINAMO 
PROGRESUL 
CIUC 16—3 (3—0, 7—1, 6—2).
Fără să strălucească, Dinamo 
a speculat cu promptitudine 
greșelile copilărești ale apără
torilor din Miercurea Ciuc, În
vingătorii permițindu-șl ea to- 
cepind cu repriza a doua să-l 
folosească pe portarul de re
zervă Biro, in locul lui 
Huțan. O formă bună ■ de
monstrat linia I a dinamovlș- 
tilor, Solyom — Pisării — 
Costea, care a Înscris jumăta
te din golurile alb-roșilor. O 
deosebită poftă de joe a de
monstrat Solyom, autorul a 5 
goluri. Hocheiștii de la Pro
gresul au jucat surprinzător 
de slab. Au marcat : Solyom 
5. Pisăru 3 (unul din șut de 
penalitate), Lukacs și Caval — 
cite 2, Kemenessy, Bejan, Cră
ciun și Bedo — cite 1 pentru 
Dinamo, Ferencz, Peter șl An
dras pentru Progresul. T 
arbitrajul lui FI. Gubernu 
Șt. Enciu și N. Enache.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DUNĂREA GALAȚI 
5—1 (2—0, 2—0, 1—1). Timp de 
16 minute gălățenii au evoluat 
de la egal cu experimentați! 
lor adversari, fiind uneori 
chiar la vîrma jocului, și ratînd 
deschiderea scorului prin U- 
dea și Munteanu. Spre Gnataâ 
primei reprize oaspeții profi
tă cu promptitudine de două 
neatenții ale jucătorilor locali 
șl marchează de două ori. Deși 
a jucat mai bine ca tn prima 
zi, Dunărea nu a putut 
pasul cu valoroasa " 
din M. Ciuc. Au marcat: 
dor 2, Demetțr, Gereb, 
Nagy, respectiv Berdilă. 
condus bine Gh. MIcu — 
Berze și Gh. Trandafir.
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Sala Floreasca

JA BACĂU LA HANDBAL (f)
landbal 
ști ai 
ăl eta- 
I Divi-

15, în 
apitalA 
a aoes- 
rtâ du- 
o®t ne- 

bă- 
câ de

ns entm 
rile de 
pionilor 
$orma- 
|k Iu—
Ki re-

prezintă un ultim prilej de ve
rificare pentru campioanele 
noastre; in același timp, gaz
dele vor încerca, ca siguran
ță. să obțină un rezultat ert 
mai bun pentru Îndepărtarea 
de zona ..fierbinte* a clasa
mentului.
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|n( Cen- 
B, r:L 
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PRIMA ETAPĂ A „FESTITALfflOl 

SAHIST VÎLCtAI“
La Călimănești-Căciulata s-a 

încheiat turneul „open* de șah, 
prima dintre Întrecerile cuprin
se in cadrul „Festivalului sa
nia t vilcean* — ediția de iar
nă. După disputarea celor 7 
runde, primul s-a clasat Clee- 
rone Spulber (Vulcan Bucu
rești), cu 8 p, urmat, del. Gle- 
deanu (Metalul București), D. 
Bondoc (Voința Tirgoviște) fi 
L Crlșan (Calculatorul Bucu
rești), cu cite 5,5 p flecare, 
M. Omorian (Iugoslavia). Fr. 
TOrok (Voința Rm. VQcea), G 
Gluran (Voința Rm. VBcea) fl 
8. Biro (I.P.L. Miercurea Ch>c) 
— 5 p. Au participat 33 de 
eoncurenți. Urmează turneele 
pe categorii, reunind la start 
o serie de jucători șl jucătoare 
cu clasificări superioare.

hcA
□petiția 
la to- 

deM

m jm- 
țtol 1a 
Doina,

eanta- 
lor po-

wuxmI 
Alto»

dncea la cerc și a șasea la 
panglică, iar celelalte repre
zentante ale țării noastre s-an 
clasat astfel : Alina Drăgan — 
tocul 15, Petruța Dumitreeca 
— locul 22. La Campionatele 
balcanice de anul trecut, des
fășurate la Arad, la care An
na Drăgan a fost prima ta to- 
«fividul compus, Doina 6tăi- 
eulescu a ratat din nou exerci
țiul la panglică, și astfel o 
victorie care li surldea ta an 
moment dat I Este șl motivul 
pentru care am rugat-o pe 
Maria Gârbi, ontrenoaBee co
ordonatoare a lotului repre
zentativ. să ne ofere dteva ax- 
pUcații.

— Fără îndoială — ne spune 
fosta campioană a țării — ne a 
bucurat „argintul* Doinei, dar 
era posibil și trebuia să ob
ținem an rezultat mai bon ta 
J.O., chiar medaliile de aur și 
de argint ale IntreeerH prta 
oele două gimnaste ale noastee. 
Consider Insă eă fetele na aa 
putut și nu au știut să eo •- 
enmodeze eu toate condițiile 
specifice ale concursului, ala 
sălii, au ratat Incredibil tater- 
cițiul cu panglica, plătind ast

I

I
I
I
I

I

Antrenorii divizionari Jlf la ora pregătirilor

loan Czakoi ,JAIÂ DE CAMPIONATELE TRECUTE,
RESPONSABILITATEA JUCĂTORILOR
DE LA A. S. A. A CRESCUT-

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

— Scriam, eu dtva time in 
armă, stimate loan Czako, că 
dumneata alcătuiești împreună 
cu Madocsa Kiss, colegul de 
pe banca antrenorilor ce! mai 
vechi cuplu de tehnicieni a- 
flat la conducerea unei echipe 
din Divizia

— Da, din toamna hii TI tw- 
erăm împreună. DeeL de mal 
bine de trei ani. foarte mult 
dacă avem in vedere eă an
trenorii se schimbă aeum de 
câteva ori intr-un sezon. Asta 
ține, cred eu, de seriozitatea 
sau de linsa de seriozitate a 
clubului respectiv. Or. la not 
la A.S.A. se pane aeceni pe 
continuitatea in muncă. Și ered 
eă na greșesc dacă afirm că 
rezultatele bune înregistrata tn 
toamnă au la bază si acest atu. 
Nu este ușor «ă treci peste mo
mentul in care te desparți de 
cel mai dotai Jucător, vorbesc 
de BOlăni, ea și de altl titu
lari, șl să aduci, îa schimb, ju
cători noi, neeunoseoțL deb»- 
tanți In ,A“. cum au fost L. 
Popa si V. Marton. ȘI. eu toa
ta acestea. Lat-o p« AAA. oa 
eind locuri mai nu dedt au 
un an in urmă !

— Venind vorba de jucători, 
eu ce tot va aborda AJ5.A. re
turul ’

— Același eu care a turbo 
iat turul: Nuto. Vara. Vodă — 
portari; Szabo, Ispir, Jenei. L 
Fodor, Gan, Moldovan, V. 
Marton — fundași; Both. G 
Die, L. Popa. Botezau. Ivanov 
— mijlocași; aoreert. Paulei. 
L. Marton, Mantoaa, Varga, 
Btaga — inaLntosL S-ar putea 
să-l legitimăm ao AL Fodor, 
fundaș central, fost releg <a 
Hnie eu Jenei la Chimica. Pre
zenta Iul ue-ar da nosibfQta- 
tea să facem unele nerrmrtări 
tn defensivă, la caz da ne
voie. Sperăm Insă ai au »- 
▼ea oevoie. fiindcă Boia Sza
bo — Jenei — Ispir — Fodor

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

a fost compartimentul narii ■ 
forte in sezonul de toamnă. 
Dar trebuie să te asiguri cam 
eu doi oameni pe post, la fe
lul acesta ce naște si emulația 
in nregătire, de mare tower 
tanti la orice echipă.

— Spuneați că Un ta de fun
dași este compartimentul for
te al echipei. Intr-adevăr, cu 
17 goluri nrimlte se clasează 
pe tocul 4 in divizia. Dar ce 
faceți etl... momentul atacului 7 
Na mai puțin de 14 echipe din 
cele 18 — chiar ocupantele ul
timelor două tocuri — an nmr- 
cat mal mult dedt AJELA, da- 
sată pe 5 I

— S-an marcat, inlr-adevăr, 
doar 15 goluri, mai mitin de 
unu! de mecL In p^ioada de 
pregătire pe ears o avem ta 
dispoziție, ne vom nreocnpa. 
ta mod speeiaL de această la
tură a jocului, da eonstrnefie 
fi de finali rare. Pini h M |o-

dpllna care !-a caracterizat, su 

fel an tribut foarte greu.
Dincolo de rarrnrte arătate, 

care au cfeterminaL poate, pp- 
zultate mai slabe fntr-e ram 
petiție sau alta Au HM, ta 
ae pare important să raitatnl—n 
fi unele neajunsuri de fond 
ate gimnasticii noastre rttroinr- 
bază limitata de eetoeție. pen
tru toate Întrecerile agiltn 
du-re, după cura a-a văsrta, 
earn la aceleași și «rrlrași wr 
live ; reprezentaotele BeH ge
nerații progresează greu ft M 
fac loc ea dificultate ta rearta
arenă competițiocrală | taffie- 
rența ea care această dtaciptt- 
aă a fost tratată au arai ta 
urmă are, după cura se vote, 
repercusiuni nedorite | oe Ep- 
sese peraonaHtățile ba mare 
plsiformi internațională, oare 
că poată depăși dificilul ebrta- 
eoi pe eare fl reprezintă crai 
carența sportivelor <Ha țări ea 
gimnastică ritmică foarte avan
sată. Nu trebuie emisă dta vi
itoarele planuri add dqșIWH- 
taiea ichimbărll eeoăpotd^M 
exerdțiilor, pentru a mai uzare 
competitivitate internațională a 
fetelor noastre, eare «m Oue 
Epsă de talent.

aradul sporit Je responsabili
tate de care au dat dovadă, 
sper ea această capacitate de 
efort să crească. De tact, eeie 
17 etape din toamnă au de
monstrat eă din panel de ve
dere a! pregătirii fizice stăm 
bine. Pe această oregătire fi
lled trebuie să grefăm acum 
celelalte componente ale toca
ta!. Iar accentul trebuie să-1 
punem pe transpunerea ta fee 
a ideilor tactice si. mm sm 
nsaâ spus, pe finalizare. ' Au 
fost prea malte ocazii de ml 
unele mari, cum se spune, dt 
roata carului — ea as ziee_ 
aaari dt poarta! — pe sare 
taalntașfl aoțtri le-sa ratat. 
Așa se st explică faptul eă 
ăcsi pe locul 5 tată de D to 
toamna tal 1383. ara mareei 
mal patine roluri si ara daO- 
gal mal patine rarei ari ! In 
schimb, ara ai pierdut mai pre 
tlne.

— Ce credeți, ta ultimă ana- 
Kzâ. eă va caracteriza pe 
AJLA. In retorul care se a- 
propie V

— Dineuia. disciplina de fee. 
responsabilitatea fiecărui jueă- 
tor — ceea ce re Întrevede ta
că de la erele de pregătire — 
după ^nodetaF Ispir. Asa ta- 
dt, cred eă ne vom păstra fe
cal t. Cei puțin—

Mircec TVDCRAN

IM KOU JOC DI IBIflCABf AL fCIBALIȘTHOR „TDICOLODP*
(Urmare din pag. I)

partidei un tonus ridicat, fă- 
rfnd ca io ultimele mimrte ale 
Jocului — încheiat cu victoria 
Lotului A : 3—1 (1—1) — tusele 
ai ae constituie in adevărate 
mantinele vil. Intr-a tit de dor
nici fiind spectatorii de a se 
arta dt mal aproape de Jucă
torii echipei noastre nsttonrle. 
pe care 11 așteaptă un an oompe- 
ti ți anal deosebit de important 

Medul a început eu acțiu
nile „tricolorilor* care au dea- 
dda scorul prin CAMATARU 
tmin 9) In urma unei foarte 
reostte execuții, cu întoarcere, 
car» l-a Scut ko. pe purtai ui 
Potgar. Jocul a continuat eu 
atoctmUe Lotului A. intre*-op
ta de contraatacurile brașove
ne. pe traseul Șoarece —. VAl- 
DEAN. Acesta din urmă avea

UN PRILEJ DE FRUMOASE SATISFACȚII — 
UN CADOU PLĂCUT ȘI UTIL!

Agențiile Loto-Pronosport și viniătorii volanți 

din întreaga țară vă oferă in aceste zile posibilito-, 

tea de a obține :

• AUTOTURISME „DACIA 1300*

• CIȘT1GURI IN BAN! (50.000, 10.000, 5.000 
lei etc.)

ÎNCERCAȚI Șl DV. ȘANSA DE A VA NUMĂRĂ 

PRINTRE MARII C1ȘT1GATORI LA LOZUL ANULUI 

NOU I

APROAPE TOTUL DESPRE
COPII ȘI JUNIORI*

Aproximativ in fiecare iarnă 
FJl.F. organizează cursuri cu 
antrenorii. Si cu cei de la e- 
chipde divizionare .,A“ si „B*, 
dar si cu cei care activează în 
eșalonul conii-iuniori. Toate a- 
ceste „perfecționări" sint ne
cesare. Ca orice perfecționare, 
pentru că nici un antrenor nu 
poate afirma că a învățat des
tul. eă știe tot Există desigur 
si destui tehnicieni care sus
țin că ceea ce știu ei le-ajunge 
pentru ceea ce fac si asta-1. 
din păcate, marea problemă a 
calității fotbalului practicat în 
campionatele noastre. Nu-i 
mai puțin adevărat că (â 
posibilitățile de informare a 
CELOR DORNICI sint reduse, 
lucrările de specialitate fiind 
puține. Iar oele care există 
sint aride, greu de parcurs, di
ficil de însușit In acest sens, 
ne amintim de cele afirmate 
cu puțin timp în urmă. In ca
drul unui sondai, de cițiva an
trenori tineri de la copii si ju
niori: documentarea este insu
ficientă.

Iată insă că de curind a a- 
părut o carte care vine să um
ple un mare goL să ofere tu
turor celor ce se ocupă de 
mlăditele fotbalului un instru
ment precis de lucru care-1 
poate ajuta efectiv tă facă mai 
bine ceea ce tac. Lucrarea se 
intitulează ..FOTBAL — AS
PECTE ACTUALE ALE PRE
GĂTIRII JUNIORILOR*. Mai 
tatii, cteva cuvinte de6t>re cel 
doi autori. Mircea Rădules- 
ets este antrenorul secund al 
echipei noastre naționale. îna
inte insă de a ocupa această 
funcție a fost aproape doi ani. 
antrenor al reprezentativei de 
juniori, cu care a obținut o ca
lificare puțin scontată ta dau
na selecționatei Ungariei si a- 
poi câteva rezultate notabile 
cu promoția lui Balint Sertov.

Totbaliftii Un fotografie (Berceni, rubcentrul Sportului studen
tei) Hat doar copii, dar fi jocul la această virstă cere legi 
p-ecist- Foto : N. TOKACEK

at si rr = jet - (min. 41) ia ar
ma unul «print spectaculos, pe 
Hnxâ AL Niootae. încheiat ca 
tm rut in aruthi. Droi pauză. 
Lotul a apărut totr-o formulă 
nouă. cu sase înlocuiri in
tre care oea mal importantă a 
foot aceea cere a adus ta te
ren tandemul ofensiv Corns — 
Pițurcă. In min SS. ri (UriCA 
l-a servit replica ha Cămătara. 
taacriind ea ea ouL Apoi Local 
a avut mai multe oeazfi. la ce
le mei multe dintre ele coau
tor fiind Coras-

Față de stadiul presărtrOce. 
fotbaliștii tricolori eu demon
strat o rapidă acomod.tre la 
joc. ia pofida terenului crea. 
As reținut tn mod «redai e- 
vokitia tot Bednie, NesrilA. C3- 
mătaru. KFrln. Coras U HagL 
Ia tabăra brașoveană a-a ro- 
ma rcat ta mod deosebit VM- 

Belodedici. Eduard etc. Celă
lalt autor este doctorul Eu
gen Cristea, unul dintre putinii 
medici care au făcut. — ce o 
perioadă mai îndelungată — 
testări si înregistrări asupra e- 
volutiei jucătorului de fotbal 
de la o vîrstâ foarte timpurie 
si oină la ieșirea din juniorat, 
la 18 ani. Lucrarea este com
pletă și — ceea ce ne nare a 
fi. cu adevărat, marea ei cali
tate — extrem de accesibilă. 
Ea se referă la toate marile 
probleme ale eșalonului. La 
particularitățile grupelor de 
vîrstă. la modalitățile de mă
rire a canaoitătii de efort. Ia 
caracteristicile si tendințele ac
tuale ale jocului ca atare, la 
metodele si mijloacele folosite 
pentru formarea, prin procesul 
de antrenament, a unității mo
rale și de acțiune a echipei, la 
multiplele implicații și respon
sabilitățile promovării. Ultimul 
capitol, aproape un sfert din 
lucrare, este rezervat unor mo
dele de lecții de antrenament. 
In total 15. ceea ce sporește 
valoarea acestei cărți scrisă cu 
profesionalismul antrenorului 
Mircea Rădulescu și cu meticu
lozitatea unuia dintre cei mai 
priceputi medici sportivi. Eu
gen -Cristea.

Să revenim însă de unde am 
pornit și să încheiem prin a 
sublinia că această carte — prin 
ceea ce oferă ea antrenorilor 
de la juniori și eonii — face 
cam cit o ’ntreaeâ... consfătui
re si nici un antrenor al mlă- 
ditetor fotbalului nu are voie 
să nu si-o ÎNSUȘEASCĂ...

Laurențiu DUMITRESCU

• ,^»tbal — aspecte actuale 
ale pregătirii juniorilor*' de 
Mircea Rădulescu si Eugen 
Cristea (Ed. Sport-Turism' 

dean (unul dintre cei mai buni 
jucători de pe teren). Cristea si 
Șoarece.

Arbitrul L. Măierean a con
dus fonrv.tii 1 <•; LOTUL A: MO- 
ram — Ne„rilă. AL Nic-olae. 
Andcne, Ungureann — Rednic, 
BUS ni. Klein, Haji — Lăcătuș. 
Cămătaru. După pauză au mai 
țrw-jt ■ Cristian. Munteanu IL 
Bozesan. TTcleaan, Coras. Fi- 
tareL F.C.M.: Polgar — Bă- 
fea. ▼. Ștefan. Naghi, Manciu 
— Șoarece. Spirea. Cristea, Ba- 
tadia — Văidean. Benta (min. 
13 Cramer). Au mai jucat 
după pauză : FL Vasile, Moșo- 
-«u Mărgărit. Anghel.

★
Tot miercuri, ia Brașov. jta- 

eătoz ui cralovean Silviu Lung 
a primit „Cupa Spartul* pen- 
toa eed mal bun fotbalist ro
mân al anului 19SL



REZULTATE PROMIȚĂTOARE ALE TINERILOR SCRIMERI ROMÂNI DAR SPORTIVUL?...
La sfârșitul săptămhiii care 

a trecut, reprezentanți ai scri
mei românești au evoluat la 
două competiții internaționala 
găzduite de Budapesta. La tra
diționala Întrecere ■ floretei 
feminine dotată cu «Cupa 
Caola", la care au participiat 
sportivele din lotifl reprezen
tativ. cel mai bun rezultat l-a 
Înregistrat tînăra brașoveancâ 
Keka Lazar (18 ani), calificată 
printre cele 8 finaliste. După 
ce anul trecut floretista de la 
Tractorul Brașov a fost eli
minată în turul 3, Lată că a- 
cum, aflîndu-se în plină as
censiune, ea a reușit. In urma 
unor victorii obținute in fața 
unor concurente cu „cărți da 
vizită" (Franz — R.D.G., câș
tigătoarea „Trofeului Prietenia" 
1984, Gaudin — Franța, fostă 
campioană mondială de tine
ret, Sparraciari — Italia, fostă 
campioană europeană de ee-

Carnet extern

CE SPUN
CLASAMENTELE

Un an nou în tenisul inter
național impune o privire, 
chiar sumară, asupra situației 
jucătorilor noștri în Ierarhiile 
lumii (cu toată relativitatea 
acestora),.

Pentru seniorii noștri anul 
1964 nu a fost prea fericit. 
Curgerea implacabilă a vremii 
nu poate favoriza cariera lui 
Iile Năstase, a cărui prezență 
pe courts-uri face încă deose
bită plăcere spectatorilor, dar 
nu-1 aduce prea multe puncte 
în clasamente. Pe de altă par
te, tînărul Florin Segărceanu. 
victimă, în toamnă, a unul 
accident rutier, nu și-a mai 
putut continua „asaltul spre 
înălțimi" pe terenurile euro
pene și nici măcar în „Cupa 
Davis" (unde altă dată obți
nea rezultate excelente și, u- 
neori, neașteptate).

Astfel, spre sfirșitul anului 
trecut, în ranking-ul compu
terizat al A.T.P., Ilie Năstase 
figurează pe locul 134 (cu un 
loc mai bine decât Roscoe 
Tanner !), iar Florin Segăr- 

^ceanu pe locul 203 (precedînd 
pe Alvaro Fillol, Harold So
lomon, Hans Simonsson etc.).

Ceva mai bine cotați sînt 
amîndoi in ierarhiile jucători
lor de dublu, în care Ilie 
Năstase e clasat al 71-lea 
(ceea ce nu pare dezonorant, 
cîtă vreme chiar marele Ivan 
Lendl e abia al 63-lea !), iar 
Florin Segărceanu ocupă locul 
87 (înaintea lui Victor Pecci).

Mult mai dătătoare de spe
ranțe par ierarhiile mondiale 
ale juniorilor, întocmite, de 
astă dată, chiar de Federația 
Internațională de Tenis. La a- 
ceastă categorie, pe 1984 Mih- 
nea Năstase se clasează al 
16-lea în lume, într-o ordine 
care are în frunte revelația 
anului, australianul Mark 
Kratzman. în aceeași listă, 
Mihai Vanță este al 50-lea, 
tar Manuel Nicolae al 88-lea.

In clasamentul jucătorilor 
juniori de dublu, Mihnea Năs
tase ocupă un loc fruntaș, lo
cul 3, cu un punctaj doar cu 
puțin inferior celui acumulat 
de Patrick McEnroe (fratele 
Iul John) și Luke Jensen (430 
puncte, față de 450 puncte), 
în această listă, Vanță este al 
49-lea.

Victor BANCIULESCU

TELEX 0 TELEX
AUTOMOBILISM ® Cea de a 

7-a ediție a Raliului Paris — Da
kar s-a încheiat cu victoria echi
pajului francez Zanirolli-Da Silva 
pe Mitshubishi-Pajero. La moto- 
ciclism a învins Gaston Rahier 
(Belgia) pe „BMW“.

baschet o Rezultate din 
eupele europene (masculin) 1 
C.F. Barcelona — Hapoel Tel 
Aviv 73—63 (35—33) și Jalghiris
Kaunas — L.G. Viena 139—111 
(63—60) în „cupa Cupelor-, Ca- 
serta (Italia) — A.S. Villeurbanne 
«0—74 (31—32), Steaua roșie Bel
grad — Cantu (Italia) 100—81 
(59—41).

BOX <© La Stockholm s-a^. dis
putat meciul dintre echipei de 
amatori ale Suediei și S.U.JU în
cheiat cu un scor de egr’ltafe 
5—5. Victoriile gazdelor atf fost 
obținute la categoriile 51 Wg, 57 
kg, 63,5 kg, 81 kg plus M kg, 
dintre oaspeți evidențiind u-se 
Bruce Baldwin, care a dispus de 
Rack Johnsson, la cat. 91 kg, 
prin abandon în prima repriză.

CICLISM @ într-un atractiv 
meci pe velodrom, disputat ta 
Palatul sporturilor Paris-Bercy, 
Italia a învins Franța cu 6—5. In
teresant este faptul că ta cursa 
individuală (12 ture) ca și în cea 

nfoare), să ajungă tai ultimul 
act al competiției, unde a pier
dut la câștigătoarea trofeului 
(Lanoși — Ungaria). Celelalte 
floretiste românce au obținui 
următoarele rezultate 1 Roralia 
Otm șl Cailla Szarvadi — cali
ficate tn eliminările directe. 
Moalea Veber — eliminată ta 
turul 4, Elisa be ta Guzganu — 
ta turul X

La campionatele internațio
nale de tineret ale Budapestei, 
continuind frumoasa tradiție a 
tinerilor spadasini români de 
a se clasa pe podiumul acestei 
competiții, juniorul sătmărean 
Adrian Pop (17 ani), de ta 
J.S.S.M., a Încheiat ediția

„MONDIALELE" DE SCHI NORDIC
SKkFELD 2X Parcă mal mult 

dedt la oricare dintre edițiile 
trecute ale campionatelor mon
diale de schi nordic, supozițiile șt 
pronosticurile, pini șl ale celor 
mal autorizați dintre specialiști, 
stat, pur șl simplu, date pesta 
cap de desfășurarea întrecerilor— 

Luni, spre exemplu, pe tram
bulina de M m de la Bergisri, • 
avut loc proba de sărituri pe e- 
chlpe, o probi relativ noui ta 
programul competiției (la trecuta 
ediție, La Holmenkolen — Oslo, pe 
podium s-au aflat 1. Norvegia, X

JARI PUIKKONEN
Austria, X Finlanda). In mod nor
mal se aștepta ca norvegienii 
să-și reediteze victoria, mal ales 
după ce, cu clteva zile ta urmă, 
Bergerud clștlgase titlul mondial 
la individual, dar, spre mirarea 
tuturor, iavorițll au ocupat abia 
locul 7 eu 422,7 p, un loc desi
gur modest, nesemnificativ pen
tru potențialul real al acesteia 1

Finlanda, ta schimb, eu o for
mație omogenă (YlipuUl, Kokka- 
nen, Nykaenen șl Puikkonen) a 
obținut o victorie clară, absolut 
meritată. Ea a totalizat 583 p. 
In continuare, clasamentul se 
prezintă astfel : X Austria 5794 
p, X R.D, Germană 550,8 p, 4. Ce
hoslovacia 531,* p, X S.U.A. 500,* 
p, X Japonia 484,4 p, _ X R-F. 
Germania 4774 p, *. Iugoslavia 
471,» p, 10. U.R.S.S. 410,0 p.

O altă surpriză este șl cea de 
la ștafeta feminină de 4 X 5 km. 
După ce ta proba individuală <S 
km) toate cele patru norvegience

• TELEX 9 TELEX
de viteză (pe 3 ture), Bernard 
Hinault l-a învins pe Francesco 
Moser la viteză, realizând pe ul
timii 200 m 12,67 s. ta schimb, la 
urmărire a câștigat Francesco Mo
ser (4:55^3) ta fața tal Hinault 
(4:58,62).

ȘAH • Cea de-a 45-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial 
dintre Anatoli Karpov și Garri 
Kasparov s-a încheiat remiză după 
36 de mutări. Scorul se menține
5— 1 în favoarea lui Karpov, care 
ta partida a 46-a, programată vi
neri, va avea piesele negre.

TENIS • Rezultate din turneul 
feminin de la Key Blscayne j 
Paradis — White 6—3, 6—2, Pea
nut Louie — Arraya 8—3, 8—<, 
Karlsson — Sue Leo 8—2, 7—5, 
Antonopolls — Kiltch 3—6, 8—8,
6— 1, Vermaak — Durle 8—1, 8—4 
9 In turneul masculin de la Phl- 
Iadelp la s-au înregistrat rezul
tatele : Noah — Sandy Meyer 
6—4, 5—7, 7—«, Teltscher — Lapi- 
dus 6—4, 6—2, Edberg — Becker 
6—1. 6—1, Motta — Fibak 6—3, 
4—6, 6—3, Shiras — Tim GuIUk- 
son 6—2, 4—6, 6—4, Medr — Tu- 
lasne 7—5, 7—6, Smid — Mitchell 
6—3, 3—6, 6—2, Testerman — Slo- 
zn 2—0, 6—4, 7—6, Gilbert — Gia- 
malva 6—4, 7—6, Tim Mayotte — 
Badri 6—3, 6—4.

1985 pe locul X Pe tabloul fi
nalei, el a avut • „serie”- 
franțuzeascăl lntreclndu-4 pa 
Dl Martino (11—0), ta primai 
•salt <fin finala de 8, pierzând 
•pal ta semifinală f7—10) ta 
Martin (cel care avea să do- 
blndească trofeul, ta urma fi
nalei cn italianul Resegottl. 
tort campion mondial de ti
neret). ea apoi, pentru locuri
le 3—4, Adrian Pop aă-i te- 
treacă ca 11—9 pe francezzd 
Prunler. Ceilalți spadasini ru
mâni, D. Bondar și L Stanei», 
an fost eliminați in turta 1 
șl, respectiv, turul L (P. SL4.

au sosit intre primele 7, tată 
ci miercuri pe plrtla da la Se
efeld a fost înregistrată • adevă
rata lovitura de teatre: campi
oană a lumii a devenit echipe 
Unltmil Sovietice, care a mal 
obținut ultima sa victorie da 
prestigiu, in această probă, ia 
J.O. din 1978, la— Innsbruck 1 
Senioarele norvegiene a-eu aflet 
tn frunte majoritatea distanței, 
eonductad chiar de 1a primul 
echlmb. La ultimul schimb fl 
datorită unei necoordonări, 
Grete Nykkelmo șl Bertt AunH 
s-au ciocnii șl aceasta din urmă 
s-a ales eu un băț rupt, iar •- 
chipa cu mal multe secunde pier
duta. Pe ultimii * km sovietica 
Romanova a făcut o cursă exce
lentă șl, deși a căzut cu 50* aa 
Înaintea sosirii, ea a contribuit 
la victoria echipei UJLSA. (Tiho
nova, Smetanina, VasUeenko, B»- 
manova) cronometrată tn 1.31:26.1. 
Au urmat-o: X Norvegia (Boe, 
Șaiiren, Nykkelmo, Aunli) 1.04:5* A 
X BJD. Germană 1UB.S7A <- Fin
landa 1.00 32,0, X Cehoslovacia 
1.07:92A *■ Elveția 1.07:50,2, 7.
Suedia 1.09 33,2.

Joi au loc ștafeta masculină de 
I X10 km șl săriturile pentru 
combinata nordică, pe echipe.

ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI, REZULTATE

• Celebrul portar Dino Zott, retras dta activita
tea competițlonală după meciul eu Suedia din pre
liminariile CJE. (1983), a devenit apoi antrenorul 
portarilor de la Juventua. Zilele trecute ne-a par
venit știrea că fostul internațional, in virată de M 
de ani (de 111 ori In echipa reprezentativă), a de
venit colaborator direct al selecționeruiul Ezm 
Bearzot.

* S-a încheiat turneul de oală penii a juniori de 
la Leningrad. Iată atașamentul fkuă > L U.K-S.S. 
<A) * p. L Franța t p, X UJUSA. CB* ( p, l BJ7. 
Germania « p. L Belgia 1 p. *. Feteai* 1 p. Ulti
mele rezultate : UJR.S.S. (A) — R.F. Germania 1—».

Belgia — Franța 1—1, U.R.S.S. (B) — Polonia 1-—X
O Internaționalul portughez Fernando Chalana, in 

prezent Jucător la Bordeaux, care a fost mal mult 
timp accidentat, este refăcut și va reintra, tn scurt 
timp, In prima formație. Fiind in recuperare, la 
Lisabona, el a făcut marți un antrenament de o 
oră, dovedind o buni pregătire fizică.
• Au fost trase la sorți meciurile din 32-imUe 

„Cupei Franței-, care vor £1 programate la începu
tul lunii februarie. Dintre meciurile mai importante 
menționăm pe cele dintre echipele din prima divi
zie : Metz — Auxerre, Laval — Lille, Bastia — 
Strasbourg.
• în turul 8 din „Cupa Angliei : Arsenal — Here

ford 7—2 (rejacare).

Campionate naționale Intre două sezoane---------------------------

Eireția: SERVETTE A CONFIRMAT! GRASSOPPERS. . . . . . OUT
tentat* de începerea comptono- 

tatai din .Tara eant lanelor”, co
tei* bookmacker-nor dddeoa drept 
favorita sigura Ic tifiu două for
mații : Grasshopper* Ztirieii,
campioana „en-tttre", și Servette 
Geneva, eeMpd care pa Ungi to- 
temaționalU elvețieni Burgener, 
Berberii fi Brigger mai număra 

CLASAMENTUL TUBULUI

L SERVETTB U M J 0 48- 8 »
2. A&raa 15 7 6 8 34-M 20
3. St. Gallen If 8 3 4 40-21 19
4. Neuehatd IS 7 f 3 30-12 19
8. F.C. ZQrlch IS 8 8 4 29-23 17
8. Grasshopper» IS 7 3 S 22-19 17
7. Young Boy» IS 7 2 6 23-21 M
8. Lausanne IS 6 6 4 23-24 14
9. Basel IS S S S 20-21 IS

10. La Chaux IS 4 7 4 25-29 IS
11. Sion IS 8 3 8 28-23 M
12. Lucerna IS S 3 7 18-27 13
IX Weltingen IS 3 8 8 13-17 12
IX Vevey IS 3 4 9 17-26 8
IX Zug IS 1 4 9 13-n 0
IX Winterthur IS 1 3 11 12-41 I

ta rtnduriU ci Jucdtori eunoicvft 
ea belgianul Renquln, olandezul 
Kok. francezii Favre ți DecasteL 
Dar formația dta ZtLrich avea 
să-ți dezamăgească tn mor* parte 
suporterii, deși este furnizoare» 
majorității jucătorilor pentru echi
pa naționali. După un începui 
bun tn campionat și o figuri fru
moasă tn „C.C.K.”, Grasshoppers 
a devenit tot mai... nervoasă, co
dind puncte, incredibil de ușor, 
unor formații firi pretenții. »- 
chipa antrenorului fugoelav Bla- 
zevld a pierdut destul de dea, eu 
toate eforturile tui Helnx Herman 
(cîțtigătorul trofeului „fair-play* 
acordat anual de federația elveție
ni de fotbal), alt mijlocașului da

N-a« trecut prea multe 
cQe de etad John McEnroe 
• terminai învingător te 
-nuutemf* teutemantter, • 
Încununare • unei foarte 
tatne comportări de-a Ims- 
pui unui tatreg ștr de tur
nee ; ^marele circ alb" coss- 
tinud să-ți plimbe caravana, 
săptimtni da tăptămină, de 
la Sapporro la Kitzbnehl, de 
le Bremenhaven la Planica, 
solictttnd viteze de peste 120 
fcm !• erd *au ^boruri* pe 
*cM de peste 100 m ; la 
Monta, Rio de Janeiro, 
lmmola. Paul Ricard, Sil
verstone, NUrburgring, ca 
*4 amintim doar citeva din 
eele 15 circuite de viteză, 
«ști bolizilor pe patru roți 
înghit* rute de kilometri 
pentru a acumula cit mai 
multe puncte tn clasament. 
Hid sportul eu un singur^ 
cal putere, echitația, nu face 
excepție, circuitele din cele 
4 ligi continentale insumind 
cita 15—20 de concursuri 
fiecare, incheindu-se, In 
eprOia, eu finala „Cupei 
Mondiale'^ Și exemplele ar 
putea continua, ele cuprin- 
rind ți alte discipline, de la 
haltere la tenis de masă, 
de la scrinsă la atletism, 
eels mai multe avind la 
capătul firului un „maș
ter*”, • ^upă mondială* 
mu— nimic l

Există, deci. In sportul 
mossdial, o modă a „circui
telor* 7 Răspunsul pare si 
fie afirmativ, din moment 
ce sportivi ți, mai ales, or
ganizatori continuă ți ampli
fici de la an la an această 
*oană neîntreruptă de la un 
capăt la altul al lumii, so- 
Rdfind ți eputzind nerisos 
șt fizic pe participanți. De- 
sigur, in multe cazuri, in
fluența acestui sistem de 
cancurș asupra diverselor 
discipline a fost benefică, te 
calcul lulndu-se, printre al
tele, popularizarea ți dez
voltarea sportului respectiv 
te mai multe zone geografi

Cu un șut spectaculos, elvețianul Ciao a marcat în poarta lui Atle- 
tlco Madrid, pe stadionul „Vicente Calderon”. Fază din partida retur 

din cadrul „Cupei U.E.F.A.” dintre Atletic» șl Sion (3—2).
mare travaliu Rueda sau ale sto
perului austriac gara. Și ața, 
campioana a ajuns si termine tu
rul campionatului... „In corzi”.

Favorita w. 1 însă, Servette, a 
confirmat speranțele puse tn ea 
la începutul întrecerii, conducin', 
neîntrerupt din etapa a 3-a, eu 
un golaveraj Intr-adevăr demn de 
o lideri.

Performerele turului rămln to
tuși formațUto Aarau și St. Gal
len. Prima, deși pe un loc mo
dest ta campionatul trecut, s-a 
banat acum pe două „cir furt" 
percutante, Herbeth (* goluri) Și 
Matthey, susținuta de un mijlo
caș o/enstv deosebit de actto. 
Pavata. Păcat ed ta retur U va 
pierde pe Matthey, animatorul a- 
fiacutai. trecut ta tabăra echipei 

ce, numărul sporit de spec
tatori, precum și (nu fn ul
timul caz) beneficiile mate
riale, da loc neglijabile, 
dacă avem te vedere apari
ția unor noi materiale sau 
baze sportive etc.

Dar, oare, sportivul ca 
entitate, ca om, a fost luat 
cu adevărat in seamă ? Sau 
el este doar mijlocul de 
propulsie, de lansare a 
„ideilor* unor firme, cu in
terese ți mari beneficii 7 
Fără îndoială, gloria sporti
vi revine acelui performer 
de mare valoare care știe 
să-ți pună te evidență ca
litățile, talentul, să facă fa
ță extraordinarului efort. 
Aplauze, desigur, pentru 
John McEnroe, Maria Wa- 
Uiser, Pirmin Zurbriggen, 
Nicky Lauda sau Mario De
slauriers, dar să nu uităm 
că viața de performer ade
vărat nu este prea lungi, 
steaua victoriilor nestrălu
cind decit limitat, uneori 
prea puțin ta comparație cu 
munca depusă pentru a a- 
junge ta virful piramidei. 
Cu toate acestea, moda 
circuitelor — din neu nu 
omitem reușitele — trans
formi adeseori sportivii in— 
roboți, supuși, cel mai ade
sea, unor interese care le 
scapi. „Fină unde se va a- 
junge 2* — iată o întrebare 
care se pune tot mai des 
te ultima vreme. Este greu 
de dat un răspuns, acum 
dnd această modă a circui
telor proliferează, tinzind 
spre cuprinderea a tot mai 
multe sporturi. Să reținem, 
deocamdată, pini la even
tuale probe opuse — unele 
au și început să apară — 
doar „plusurile* calitative 
și cantitative in favoarea 
dezvoltării generale a acti
vității sportive internaționa
le, eu racorduri strinse ți pe 
planul relațiilor dintre tine
rii performeri ai lumii.

Emanuel FANTANEANU

Grasshoppers. St. Gallen, cu • 
tripletă ofensivă deosebit de pro
ductivă, Branschler — Gisinger — 
Friberg (ultimul golgeterul turu
lui cu 11 goluri), este adepta unui 
fotbal vivace, mereu pe atac.

Frumoasă și clasarea echipei 
F.C. ZUrich, .cu toate că l-a pier
dut pe experimentatul Gerhard 
Bold (29 ani), plecat in „Bundes
liga" (R.F.G.), la Kaiserslautern.

tn concluzie, un tur cu o rldt- 
cată cotă de eficacitate (3,2 po
luri de meci), majoritatea com
petitoarelor descurcîndu-se mal 
bine tn deplasare declt pe teren 
propriu, lucru demonstrat și de 
comportarea echipelor elvețiene 
ta cupele Europene I

Dan MIHALCEANU
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