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S-A REMARCAT UN JUNIOR... MIC!
AS. 4. Brașov și C.S.$. Dinamo Rișnov pc primele locuri

Ultimul act al 
finalelor pe țară 
ale „Daciadei" la 
biatlon-juniori a 
fost constituit din 
spectaculoasele în
treceri ale ștafe
telor. De astă dată, 
Valea 
nu i-a

Rîșnoavei 
mai pri

mit pc concurenți cu tempe
raturi in jur de zero grade, ca 
în ajun, ci cu minus 8 grade. 
Vremea a fost, în schimb, fru
moasă, cu cer curat, a și nins 
puțin în timpul nopții, astfel 
că pe vechile trasee s-a depus 
un strat fin de nea.

Primii au plecat în cursă 
juniorii mari, echipele lor fi
ind alcătuite din cite 3 schim
buri, fiecare trebuind să aler
ge 7,5 km și să treacă de două 
ori prin poligon, pentru a e- 
fectua o tragere în poziția cul
cat și una in poziția picioare. 
Lupta a fost strânsă, 
seamă 
schimburi, 
al echipei Dinamo Brașov, 
Dobre, s-a distanțat de 
rechea" sa de la A.S.A.. I. Sto
ian, favorizat în primul rînd 
de tragerea total defectuoasă 
a acestuia din urmă, care a 
executat 4 ture de penalizare, 
„premiu" neplăcut pentru tot 
atîtea ratări în poligon. Cel de 
al doilea schimb al echipei 
A.S.A., juniorul mic (încă !) 
Nicolae Șerban, a evoluat insă 
excelent (nici o tură de pena
lizare) recuperînd întreaga di
ferență și înmînînd ștafeta co
legului Șandor Csedo cu un 
avans de un minut și jumă
tate I Csedo n-a mai avut de- 
cît o sarcină de rutină, de a 
„merge" în ritmul său normal 
și de a-și conduce echipa spre 
o victorie clară, la 3 minute 
diferență ! O dată în plus la 
aceste finale ale „Daciadei" 
foarte tinărul Nicolae Șerban 
(16 ani) și-a probat marele său 
talent !

Ștafeta juniorilor mici n-a 
avut același istoric palpitant : 
întrecerea lor a fost dominată 
net de reprezentanții C.S.Ș. Di
namo Rișnov, în alcătuirea M. 
Vornicu — F. Borota — I. Dia- 
conescu. De altfel, situația era 
previzibilă după evoluțiile din 
probele individuale ale rîșno- 
venilor, care au pornit — se 
vede — pe un drum bun, in

mai cu 
de-a lungul primelor 

Primul component 
D.

,.pe-

Nicolae Șerban (A.S-A. Brașov) 
fi-a probat incă o dată calită

țile in întrecerea

Foto: Aurel D.

ștafetelor

NEAGU

urmare aultima vreme, ca 
colaborării cu secția de resort 
a clubului Dinamo Brașov. A- 
dăugind că întrecerea micilor 
biatloniști s-a derulat de-a 
lungul a trei schimburi, fieca
re parcurgînd 6,5 km, cu două 
trageri, lată primele 3 echipe 
clasate : JUNIORI MARI : 1. 
A.S.A. Brașov (Stoian, Șerban, 
Csedo) lh35:23 (5 ture de pe
nalizare), 2. Dinamo Brașov 
(Dobre, Crăciun, Cristolovea- 
nu) lh38:25 (3 ture pen.), 3. 
Steagul roșu _Ui49:15 (6 ture
pen.) . — - - -
CJS.Ș.
nicu, 
lh42:16 
namo (Magdo, Senchea, Gheor
ghe) lh45:49, 3. C.S.Ș. Vatra
Dornei lh59:19.

JUNIORI
Dinamo Rișnov 

Borota, 
(3 ture pen.),

MICI : 1.
(Vor-

Diaconescu)
2. Di-

Radu TIMOFTE
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Și în probele de floretă [fete] și spadă

UN VERITABIL ASALT AL TINEREȚII
• Exponentele tinerei gene

rații confirmă la floretă ; Reka 
Lazar (17 ani, elevă tn clasa 
a Xll-a a f.......................... “
din Brașov) 
cele aproape 
prezente la 
campionatului 
preună cu 
Mioara David și Anca Păcu
rar, Tractorul 
.vadă'

Liceului „Unirea" 
s-a Impus intre 
80 de scrimcre 
prima etapă a 

I național. îm- 
Salvina Ionescu,

ginoasă ascensiune, Emoke 
Muzsnay de la Clubul sportiv 
școlar Satu Mare (antrenoare, 
prof. Iudith Haukler) și Ste
luța Moldoveanu de la Clubul 
sportiv școlar Triumf Bucu
rești (antrenor, Cornel Buni- 
celu). Cu frumoase perspective 
șl Ioana Ionescu, eleva prof. 
Marla Vicol la Clubul sportiv

„CUPA f. R. P.“ - PRIMUL
MARE CONCURS DE PATINAJ

ARTISTIC AL ANULUI

promite să se 
_____ și in întrecerile Divi
ziei _A“. după un plus de ro
daj in prima competiție pe 
echipe a țării • Omogenitatea 
a fost factorul care a permis 
floretistelor de la Steaua des
prinderea de Dinamo Bucu
rești șl C. S. Satu Mare; la 
egalitate de victorii și puncte, 
stelistele s-au instalat in frun
tea competiției la coeficient : 
+23, față de +19 și, respectiv, 
+ 15. Foarte tinărul sextet R. 
Dumitrescu + A. Georgescu + 
CL Grlgorescu 
M. Stegărescn 
Tufan anunță, 
mare, încă din 
gur, și cu condiția ca 
Tufan să Iși mențină pregăti
rea la— cota „Universiadei" de 
la Edmonton_ • O nedume
rire : floretistele de la Dina
mo București (excelente Îndeo
sebi în meciul cu C. S. Satu 
Mare) au evoluat fără antre
nor !? Chiar dacă Aurora Dan 
este profesoară de educație fi
zică, cu specializarea scrimă, 
oricum, pe planșă fiind echipa 
campioană, ar fi avut ne
voie de asistența unui tehni
cian. Cum R. Pellegrini nu mai 
activează la clubul din șoseaua 
Ștefan cel Mare, rămlnînd la 
C.S.Ș. Energia, se impune o 
soluție pentru ca dinamovlstele 
să-și poată apăra In mod co
respunzător titlul. • Două 
□oretiste care promit o vertl-

între 1 și 3 februarie, pe 
patinoarul din Galați se va 
disputa primul concurs de pa
tinaj artistic, cu caracter na
țional, al anului. Este vorba 
de tradiționala „Cupă F.R.P," 
rezervată „speranțelor" și co
piilor. Competiția este deschisă 
tuturor patinatorilor intre 8 și 
14 ani.

+ A. 
+ E.
insă, 
acest

Moțea + 
Guzganu- 
o echipă 

an ; desi- 
Guzganu-

Tiberiu STAMA

(Continuare In cao 2—3)

Reka Lazar, de la Tractorul Brașov (în dreapta imaginii), cea mai 
tenace flore tis tă in etapa inaugurală a campionatului național 

Foto: Iorgu BĂNICĂ

TURNEUL FINAL AL CUPEI CUPELOR LA VOLEI
In Uleie da li, K șl 17 februa

rie, la satat-Nazalre, ta Franța, 
vlcecamploana masculină de volei 
a țării noastre. Steaua București, 
va disputa turneul final al Cupei 
cupelor. Iată programul jocurilor: 
vineri ÎS, de la ora ZI : Dlnamo 
Moscova — S.V. Hamburg șl 
STEAUA — Levskl Spartak Sofia:

simbătă, de la ora 21 : Levskl 
Spartak — S.V. Hamburg șl 
STEAUA — Dinamo Moscova; 
duminică, de la ora 15,30 ! Levskl 
Spartak — Dinamo Moscova șl 
Steaua — S.V. Hamburg. Arbitri 1 
R. Oulntln, J.F. Marty, J.P. Begu 
(toți Franța) șl H. Plender 
(Olanda).

CEI DIN FRUNTE!

ARATA
Șl NUMELE,

PENTATLONUL
neimplinirile exis
ta unele secții, pe 
ta urmă din unele 
probe, lăsind să ae

ALINIEREA, DUPĂ
Clubul sportiv al armatei, 

Steaua, importantă unitate a 
performanței românești, a ob
ținut, în ultimii ani, rezultate 
remarcabile într-o serie de ra
muri și de probe, atît în com
petițiile interne, cit și în cele 
internaționale, ceea ce l-a si
tuat constant pe primele locuri 
pe țară. In anul 1984 — anul 
Jocurilor Olimpice — a ocupat 
locul I. Dispunînd de 24 de 
secții pe ramură de sport, de 
un valoros șl experimentat 
corp de antrenori, tehnicieni 
și alți specialiști, de un lot 
bogat de sportivi, clubul Steaua 
a fost o prezență_ activă ta
„top“-urile anului 
avut în vedere, 
tribuția majoră a 
splendidul succes

în amplul material prezen
tat recentei conferințe de dare 
de seamă și alegeri, numeroa
sele și remarcabilele perfor
manțe obținute de sportivii de 
la Steaua, în frunte cu co
muniștii, au fost prezentate 
sintetic șl fără nici un ad
jectiv. Cu profund spirit par
tinic, consiliul clubului șl co
mitetul de partid și-au refuzat 
orice laudă, insistînd pe lip
surile șl 
tente tacă 
rămlnerile 
ramuri șl

1984, care a 
firesc, con- 

- ■ ■ ■ la
obținut de 

delegația României la cea de 
O 

limpice de vară. Cel mai fruc
tuos din istoria clubului, pal
maresul anului 1984 
cîteva date vrednice 
lauda : 20 de medalii 
dintre care 8 de aur, 
gint, 5 de bronz și 
de 106 puncte, prin 
de sportivi și 5 tehnicieni pre- 
zenți la Los Angeles ; 125 de 
titluri naționale la seniori și 
53 Ia juniori ; peste 200 de 
sportivi și peste 20 de antre
nori in loturile reprezentative. 
Echipele de fotbal, hochei și 
rugby se află în prezent pe 
primul loc in clasamentele 
competițiilor republicane, o sa
tisfacție deosebită dind supor
terilor din Capitală și din în
treaga țară orogresul valoric 
înregistrat de fotbaliștii ste- 
liștl în prima parte a acestui 
campionat

însemnări de in
clubului clubul sportiv steaua

a 23-a ediție a Jocurilor

cuprinde 
de toată 
olimpice, 
7 de ar- 
un total 

cei 43

Înțeleagă dar că nu orice suc
ces este o performanță și că 
măsura reală * unui rezultai 
• dă numai competitivitatea sa 
pe plan internațional, cu pre
cădere la Jocurile Olimpice. 
In darea de seamă și-au vă
zut oglindită munca flecare 
secție pe ramură, fiecare spor
tiv și antrenor, fiecare spe
cialist, cu ce au făcut bine șl 
ce nu, cu cauzele neîmplini- 
rilor 
luate.

S-a 
tate, 
o justificare pentru rezultatele 
sub posibilități care 
in atletism (mai ales 
culta), box, natație 
deosebi, tir, tenis 
nastică (feminină). A 
ticată evoluția fluctuantă a u-

si măsurile ce trebuie

arătat, pe 
că nu poate

bună drep- 
exista nici

persistă 
cel mas- 
si. in

și gim- 
fost cri-

nor sportivi și echipe. S-a a- 
rătat că intre cauze se află 
și acelea că centrul de copii 
șl juniori $1 Clubul sportiv 
școlar Steaua nu au dat re
zultatele scontate, că in stilul 
de muncă a! consiliului clubu
lui, al secțiilor și comparti
mentelor an existat lipsuri care 
puteau fi evitate, că nu s-aa 
stabilii obiective clare și răs
punderi pentru toți eel ce ac
ționează ta club.

6-a cerut ca In viitor să fie 
puși ta prim-plan factorii cali
tativi intensivi, de înaltă efi
ciență, iar la baza concepției 
șt desfășurării antrenamentelor 
— cele mai noi cuceriri ale 
științei din domeniile impli
cate.

Cuvintui de ordine care s-a 
degajat din lucrările conferin
ței, șl Îndeosebi din concluzii, 
a fost acela că succesele pe 
ansamblul clubului, orlcit de 
mari, nu pot oferi acoperire 
compartimentelor cu rezultate 
nesatisfăcătoare, că fiecare tre
buie să-și facă datoria la un 
Înalt nivel de calitate, că toti 
membrii clubului trebuie să se 
alinieze după

Conferința 
s-a constituit, 
ponsabil, de 
ment, 
crările, într-un moment 
portant al noului Început de 
ciclu olimpic, în care această 
unitate-etalon a performanței 
românești este hotărită să-și 
mărească și mai simțitor con
tribuția la zestrea de rezultate 
de prestigiu, 
sportivă a 
patrii.

Ca președinte al clubului a 
fost ales colonelul Ion Ponescn.

cei din frunte, 
clubului Steaua 
prin modul res- 

puternic angaja
ta care au decurs lu- 

lm-

pentru gloria 
scumpei noastre

Mircea COSTEA

MODERN
ARE... 5 PRBBE!

Marian Gheorghe, liderul pentatloniști- 
lor noștri fruntași, a obfinut la C.M. 
1984 de juniori cea mai buni perfor
mantă din istoria participărilor noastre 
la această competiție. Foto: I. MIHAICA

Disciplină sportivă 
de dificilă, pentatlonul 
solicită performerului, 
a putea urca ta vîrful ierar
hiei, un sumum de rezultate 
de valoare ta cinci ramuri di
ferite ca structură (călărie, 
scrimă, Înot, tir. alergare) și. 
deci, ca metodologie a pregă
tirii și exprimare in plan com
petițional. ~ 
pentatlonul 
dezvoltare 
mare pe 
dovadă tot 
competiții de anvergură, avind 
ca puncte de maxim interes 
campionatele mondiale (se
niori, juniori șl femei) și. fi
rește, Jocurile Olimpice, toate 
acestea oferind specialiștilor 
criterii de judecată asupra co
tei atinse de această disciplină,

deosebit 
modern 
pentru

Cu toate acestea, 
modern cunoaște o 
din ce in ce mai 
plan internațional, 

mai numeroasele

în general, și de diverși spor
tivi, in special.

Avind, deci, ca reper calen
darul internațional și. desigur, 
cel intern, se pune întrebarea i 
cum se poate aprecia compor
tarea generală a pentalloniști- 
lor noștri in anul competițio- 
nal trecut 7 Răspunsul ar fi a- 
cesta : pe plan internațional de 
la nesatisfăcătoare ia bine, iar 
pe pian intern, cei mult me
diocră- Evident, această afir
mație necesită și explicații.

în calendarul competițional 
internațional 1934 au figurat 
o serie de întreceri (Franța, 
Italia, U.R.S.S.. Bulgaria ș.aJ

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2—3)



PKnpiliu Dascăln, urmașul Iul Nicu Pop

URCUȘ PRIN TALENT, DAR Șl PRIN MUNCA
re, prin felul de a fi din
colo de sport, in viață. A 
fost pentru mine un exem
plu care m-a ajutat mult. 
Eram mal înalt decît el și 
— se spunea — mai talen
tat, dar de la Nicu am in- 
vățat că, mai multe sau 
mai puține, calitățile native 
nu pot fi valorificate decît 
prin trudă”. Și 
așa se explică și 
nea lui în primul 
vicecampionilor.

...Toamna lui
„Floreasca”, Ia derbyul Di
namo — Steaua. Campionii, 
cu un buchet de internațio
nali experimentați, împotri
va „noului val” stellst con
dus de noi antrenori, Gyula 
Bartha și Virgil Dumitrescu. 
Pentru tinârul „tunar” so
sise examenul unei mari 
bătălii. La ușa sălii se afla 
și primul său antrenor, loan 
BuhățeL vădit emoționat, 
ca și fratele mai mare, in
giner, undeva în tribună... 
Steaua, inhibată la început, 
dar cu Dascălu mereu stă- 
pin pe situație, avea să 
răstoarne spectaculos în fa
voarea sa un rezultat ce 
părea, la un moment dat, 
să-i aducă o înfrîngere 
seacă. „Țlnțarul” înțepa us
turător și absolvea eu brio 
examenul de maturitate vo- 
leibalistică. La sflrșit, pro
fesorul dejean — la fel de 
emoționat, dar fericit — co
menta : „A crescut mult eo- 
pilul !” Da, crescuse. SI a 
mai crescut de-atunci, fi
ind azi om de bază al e- 
chlpei și formînd un cuplu 
redutabil cu coordonatorul 
Petre Ionescu. Om de bază 
șl al „naționalei”. A vrut și 
a muncit mult ca să creas
că ! După exemplul Iul Nicu 
Pop. A adăugat mereu rite 
ceva la eeea ce st!a. De 
eurlnd, în cupele europene 
— ta care, fată. Steaua este 
între finaliste — Dascălu 
și-a tactatat numeroșii, *- 
cum, simpatizant! eu un e- 
lement perfecționat 5 servi
ciul din săritură. atacat 
Capitol la care l-a pus ta 
umbră pe faimosul Gustafs- 
son de la C.US. Torino. Si 
pe alțt experți ai proce
deului...

A muncit mult «i vtte cA

9

Cu aproape 5 ani în ur- 
mă, un tînăr înalt si sub
țirel. cu alură de sportiv 
și cu tulee de proaspăt ba
calaureat. poposea în Capi
tală cu gindul să-și încerce 
norocul la Medicină. Sau 
cel puțin asta era dorința 
părinților. Dar tînărul mai 
venea și cu un gînd al său. 
pe care se ferise să-1 spu
nă celor de-acasă. Si cu o 
recomandare a profesorului 
de sport Iosif Szilagy către 
maestrul emerit Aurel Dră- 
gan. pe atunci antrenor la 
Steaua. Argumentele cu ca
re se prezenta „monstrului 
sacru” ai voleiului nostru 
erau cei cîțiva ani de sport
— mai intil atletism, mai
apoi volei — la Clubul șco
lar din Dej, a cărui echipă 
se afirma prin strădaniile 
pasionalilor dascăli I. Szi
lagy și I. Buhățel —, înăl
țimea mai puțin obișnuită, 
de peste doi metri și mai 
ales o mare dorință 
face performanță... O 
nire care a schimbat 
destin : aspirantul Ia 
fesia de medic avea să a- 
puce alt drum, acela de 
profesor de educație fizică_

Si, astfel, adolescentul 
Pompiliu Dascălu își lua lo
cul, la 18 ani, ta 1980, ta 
„eșalonul de călire” careers 
echipa a doua, din „B“, a clu
bului Steaua. După doi ani de 
acumulări serioase, dar ta 
discreția diviziei secunde, 
„Tînțarul” — cum l-au bo
tezat colegii steliști si cum 
cu simpatie îi spune azi si 
„tribuna” — și-a luat zbo
rul către prima echipă, ală- 
terindu-și numele celor ale 
unor internaționali cu vechi 
state de serviciu și, curind, 
de ale celorlalți, în echipa 
reprezentativă de seniori în 
care debuta la Campionatul 
balcanic ’82, bi Burgas. 
„Model ml-a fost Nice Pop
— ni se confesează — eu 
eare însă n-am apucat să 
Joe tn prima echipă a Ste
lei, deoarece eînd ea pro
movam el se retrăgea. Dar, 
de eînd am venit la eiob, 
la Steaua n, m-a Impre
sionai prin atitudinea tul 
tată de pregătire, prin vo
ința $1 puterea Iul de„ mun
că. prin dtrzenle sl dărul-

poate că 
ascenslu- 
sextet al

1983, In

de a 
intîl- 

un 
pro-

sîmhălâ. la Arad

TURNEU
A DIVIZIEI

FEMININ

Arad întrecerile etapei- 
Diviziel ,,A“ la tenis 

ou participarea tuturor 
masculine și feminine 
Deosebit de Important

Atacind terviciul...
Foto : I. BÂNICA

tacă mal are de muncit 
pentru a fi un jucător ma
re. „Mai ales blocajul și 
preluarea trebuie să ml le 
perfecționez”, mărturisea re
cent își dorește mult pri
mul său titlu de campion 
eu Steaua, „un loc în sex
tetul național, loc de eare 
voi fine eu dinții !“ și în
cheierea cu bine a ultimu
lui an la I.E.F.S. Este Iubit 
de colegi pentru spiritul 
camaraderesc, felul deschis 
de a fi, pentru că este o- 
nest, atașabiL spiritual. Nu 
mat mică este admirația tal 
pentru colegii mai vîrstnld, 
Ionescu. MscaveL Mina, 
pentru talentele generației 
sale, socotite a fi dlnamo- 
vtstul Sorin Pop, stefiștil 
Pralea șt Pentelescu, eralo- 
veanul Paseu, dar șl pentru 
„bobocii* de Ungă ri. 
Solea („titular la 17 ani la 
Steaua I“) și Constantin. 
Prețuiește talentul, dar mai 
ales munca...

Aurelian BREDEANU

ȘASE ATLETE DIN ȚARA NOASTRĂ ÎN CIRCUITUL
DE CONCURSURI NORD-AMERICANE

Circuitul de concursuri nard- 
americane cuprinde anul a-
©esia o suită de 14 competiții 
de atletism in sală, care au
început la 13 ianuarie, la
Sherbrooke (nu departe de
Montreal), in Canada, șl se
țncheie la 22 februarie, la New 

dintre a- 
fost invi- 
de frunte 
au plecat 
acest grup 

!, toate

York. Pentru unele 
ceste concursuri au 
late și cîteva atlete 
din România, care 
ieri spre S.U.A. Din 
fac parte șase sportive,____
medaliate la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice t Doina Me- 
linte, Maricica Puică șl Ani- 
șoara Stanei u, campioanele 
noastre olimpice la 800 m, >000 
m și, respectiv, săritura tn 
lungime. De asemenea, Vait 
Ionescu — lungime (medalie 
de argint), Fița Lovin — 800

na și Cristieana Cojoearu — 
400 m - (medalii de bronz) In 
eeea ce o privește pe Cojo
carii, evident, ea nu va concura 
la 400 mg, proba ei de spe
cialitate, care nu ae practică 
in sală, ei la 800 m, la care, 
recent, la Paris-Bercy, a deve
nit campioană a Jocurilor 
Mondiale pe teren acoperit

Primul concurs la care vor 
lua parte fetele noastre este 
cel de simbătă, de la Dallas, 
in Texas, așa-numltul „Dallas 
Times Herald”. In program fi
gurează întreceri la Inglewood 
(California), la East Ruther
ford (New Jersey), Louisville 
(Kentucky), Richfield (Ohio). 
Concursul cel mal Important 
va fi, oricum, ultimul, cel de 
la New York. In Madison 
Square Garden vor avea loc,

la 21 $1 22 februarie, campio
natele „indoor" ale Statelor 
Unite, la care vor fi prezenți 
numeroși invitați de marcă din 
mai multe țări.

înaintea plecării, campioana 
noastră Măriei ca Puici ne-a 
declarat : „Luăm parte pentru 
prima oară la un asemenea 
circuit de concursuri. Fiecare 
dintre ele iși are importanța 
sa, finind seamă ți de valoa
rea adversarelor pe sare le 
vom intîlnl. Dar, pentru noi, 
toate aceste starturi reprezintă, 
tn principal, un mijloc de pre
gătire pentru competițiile din 
vară. Ne vom strădui, totuși, 
să abținem performanțe cit mai 
bune”—

FEBRUARIEf98S

Tragere multiplă
/a/0

Formulă tehnică 
avantajoasă 

8 extrageri in două 
faze cu un total de 
72 de numere.

Se atribuia i

LA TENIS DE MASĂ
Vineri și sîmbătă se vor des

fășura la * ' * ■
turneu a 
de masă 
echipelor 
(cîte 12) __ __ ______
pentru flecare dintre participante, 
turneul oferă posibilitatea acu
mulării de puncte prețioase în ve
derea ocupării unei poziții cit 
mai bune în cele două grupe va
lorice, bază de plecare pentru vi
itoarele etape organlzâte de fie
care echipă.

Iată componența participantelor 
la campionatul 1985 al Diviziei 
„A- :

JUVENTUS M.I.L.M.C.-I.M.G. 
BUCUREȘTI; Anca Cheler, Car
men Găgeatu, Cristina Enuiescu, 
Gabriela Anghelescu (antrenor : 
Vasile Dumitrescu).

C. S. ARAD : Liana Măcean, 
Gabriela Kadar-Blasko, Andree 
Geller, Ecate-na Fettik, Violeta 
Selejan, Crlnela Sava (antrenori : 
Emil Prokopecz, Magdalena 
Leszay).

F AIM AP BAIA MARE : Nela 
Stolnea Maria Vintllă Popa, A- 
driana Palamluc, Edita Hofman,
Ioana Szilaghi (antrenor : Zoitan 
Hoffman).

SPARTAC C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI: 
Lidia Fericeanu, otllla Bădescu, 
Emilia Ciosu, Mariana Neagu, E- 
lena Tărită, Viorica Dragu, Vero
nica Petrlnl (antrenori : Floren
tin Hentz, Gheorghe Iordache, 
Marius Lăzăreseu)

înfrățirea tg. mureș : 
Klnga Lohr, Margareta Boancl, 
Emeșe ErdOs, RCka Mihaly (an
trenor : loan Lohr)

METALURGISTUL CUGIK : Ho
lies Urbanovici, Mariana Cornea, 
Corina Tomuș, Marla Bîrsan, Ta
tiana Furtună, Gabriela Dornic 
(antrenor ; Agneta Dornic)

C.S.M. CLUJ-NAPOCA: Gabriela 
Gherman, Marina Ghe, Zltta Fe- 
rencri, Cristina Chindriș (antre
nori : Farkaș Paneth, Mihal Ble- 
dea, Șerban Doboși)

PROGRESUL I.I.R.U.C. BUCU
REȘTI : Maria Păun, Camelia 
Coravu, Mariana Bariu, Cristl- 
nela Catană, Ecaterlna Hulea 
(antrenor : Hle Stan)

METALUL C.S.Ș. RM. VÎLCEA: 
Marla Albolu. Maria Bogoslov, E- 
lena An eseu, Anda Girbină, Ca
melia Otelea, Ana Clobanu (an
trenor : Traian Ancuța)

TRACTORUL BRAȘOV : Lorena 
Mihal, Beatrice Pop, Maria Gaftea, 
Carmen Manole, Cecilia ‘ 
Dana Preda (antrenor : 
Mitrol)

CONSTRUCTORUL TG. 
REȘ : Maria Losonczi, 
Popovlel, Monica Suriu. 
KlsgyOrgy, Maria Hatoș, 
Magori, Gabriela Gardo 
nor : Alexandru Csiki)

C.S.Ș. SLATINA : Mirela Lazăr, 
Gabriela Radu, Felicia 
Izolda Ghiță, Geta Cojoearu 
trenor : Gheorghe Udrescu)

stantin Udriște, Dorel Onetiu, Mi
hai Munteanu (antrenor : Iile 
Stan)

C.S.Ș. Z ȘTIINȚA I.J.P.I.P.S. 
constanta : Radu Dragomlr, 
Gheraslm Dlamandl, Viorel Ste- 
rea, Eugen Simlon, ionuț Banciu, 
Costel Istrafe (antrenor : Viorel 
Fillmon)

STIROM C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI : 
Ioan Bugal, Andras Fiilop, Vasile 
Alexe, Romulus Revisz, Lauren- 
țiu Bîrlan, Romică Mihăescu, Ste- 
Uan Nicoiae, Florin Merciolu 
(antrenor : Geta Pitică)

C.S.Ș. TFHNOUTILAJ OD. SE
CUIESC : Andras Fejer, Laszlo 
Nagy, Aurel Ovanez, Helmut 
Mless, Ferencz Kiraly, Ferencz 
Fejer, Levente Kovacs (antrenor: 
Ferencz Nagy)

STICLA C.S.Ș.. BISTRIȚA : Eu
gen Borca, Călin Creangă, Eugen 
Toth, Laszlo Boncztdai, Mihai 
Grigoreanu, Marian Fllipaș (an
trenor : Gheorghe Bozga)

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ: 
Deneș Paal Iosif Lorlncz. Csaba 
Simion, Lajos Csizmadia, Dan 
Hrișcă, Levente Tokeș, Gabor 
Farkaș. Istvan Solymosl, Laszlâ 
Bake, Călin Rusu (antrenor : Ale
xandru Csiki)

ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ : Se
ver Naidln. Florin Valda. Deneș 
Balint. Tibor Galfl. Attila FO13p, 
Karely Koffel (antrenor : loan 
Lohr)

C.s.M. CLUJ-NAPOCA : Cris
tian Ignat Radu Trandafir, Le
vente Toth, Gabriel Gogu, Dorin 
Găbudean (antrenori : Farkaș 
Paneth, Mihal Bledea, Șerban Do
boși)

MASCULIN

Stoian, 
Ovldlu

MU- 
Danlela 
Judith 
Judith 
(antre-

Pipoș, 
(an-

UNIVERSITATEA I CRAIOVA : 
Vasile Florea. Călin Toma, Eugen 
Florescu- Simlon Crișan, Marin 
Flrâneseu Dan Băluță (antrenori: 
Virgil Bălan, Mihal Boboclcâ)

UNIVERSITATEA II CRAIOVA: 
Mircea Nicorescu, Viorel Bădescu, 
Cristian Tiugan, Alexandru Net, 
Coste! Bădoi, Valentin Dobai 
(antrenori : Virgil Bălan, Mihal 

(~* fi )
HIDROTEHNICA BUZĂU: CriS- 

tlnel Romanescu. Dănuț Badea, 
Nicoiae Oprea, Mircea Dinu, lu
pan Roman, Aurei Postal, Cris
tian Dorcescu, Zoitan Kiss (an
trenor : Emlllan Băciolu)

MECANICA FINA BUCUREȘTI: 
Teodor Gheorghe, Sorin Cauri, 
Dumitru Ghlță, Adrian Călăuz, 
Cornel Stoica, Mihal Udriște, Mi
hal Anghel, Sorin Stan, ~ 
Neagu (antrenor : George 
trescu)

PROGRESUL LLR.U.C. 
REȘTI : Ștefan Moraru,

Comei 
Duml-

BUCU-
___„___ ___ Mihai
Cratoveanu. Traian Cioclu, Con

UN VERITABIL ASALT AL TINEREȚII
(Urmare dia pag 1)
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RETROSPECTIVE 1
(Urmare din pag. t)

• CÎȘT1GURI 
NUMERAR

• AUTOTURISME 
„DACIA 1300*

• EXCURSII 
R. P. POLONA

IN

IN

Variantele de 
pa rticipd 

toate extragerile

RUTOTUR’SME
BANI si EXCURSII ÎNB.P.POLOKA

25 
la

pot obține cîștiguri 
cumulate la ambe
le faze.

SIMBATA 2 fe
bruarie, ULTIMA 

ZI DE PARTICIPA
RE.

școlar 1 București • Constan
ța, prin Farul (antrenoare, prof. 
Elena Pricop-Buhaev) și Clu
bul sportiv școlar nr. 1 (an
trenoare, prof. Viorica Draga- 
Alexe), face eforturi pentru a 
relansa floreta feminină. Con
diții există, așteptăm rezulta
tele... • Tinerețea triumfă și— 
in afara planșei. O dovadă (nu 
singura), prezența lui Octavian 
Zidaru la cîrma echipei de 
spadă a clubului Steaua. O 
prezentă care a impus sporti
vilor calm și echilibru. Mai e- 
xact, tinârul antrenor a im
primat foștilor săi colegi de 
echipă propriile calități, 
teptăm o ascensiune a i 
sinilor de la Steaua șl 
trecerile internaționale ! i 
cord de participare In 
individuală de spadă - 
concurenti, fapt care a prelun
git cu mult peste calculele or
ganizatorilor întrecerea pentru

i. Aș- 
spada- 
în în- 
• Re
proba

— 110

desemnarea celor 24 de trăgă
tori calificați în etapa a n-a ; 
24 de spadasini, dintre care o 
impresie aparte ne-au lăsat M. 
Popa, F. Nicoiae, N. Bodoezi, 
L Popa, C. Bărăgan, S. Saitoc, 
C. Mania și R. Szabo, 
ținem seama și_ de 
(M. Petcușin, 
Țurcanu, Cr. Bistriceanu, R. 
Mitrăchioiu, D. Stoian etc.), a- 
vem temeiuri pentru a reve
dea spada la valoarea pe care 
a arătat-o cîndva. Ce ați spune 
de un„. duel (indirect) intre 
spadă și floreta feminină pen
tru întiietate pe plan compe- 
tițional internațional ? Apoi, 
extins și la celelalte probe... 
© Un frumos exemplu de lon
gevitate și tinută sportivă pe 
planșe 11 oferă prof. Maria 
Habala și dr. Anton Pongracz. 
Două modele nu numai pentru 
scrimerii din orașele respective 
(Cluj-Napoca și Tg. Mureș), ci 
pentru toți „mușchetarii" din 
țară I

Dacă 
,noul val” 

D. Tunaru, D.

la startul cărora a fost pre
zentă și echipa României, în 
general în aceeași componență 
(Marian Gheorgbe, Lncian Țin
tea, Dragoș Pătrui, Dan Groza, 
Eugen Vlrag, Laszlo Horga) 
dar, așa cum s-a apreciat de
seori pe parcursul anului tre
cut, „rezultatele au fost nesa- 
tisfăeătoare". Fără 
faptul că fiecare i 
reunit competitori 
la nivelul seniorilor, 
ce reprezentanții noștri se gă
seau încă la vîrsta junioratu
lui, trebuie să precizăm că nu 
locurile ocupate în clasamente 
au constituit motive de nemul
țumire, ei performanțele In 
sine, consemnate tn flecare 
probă. în trei dintre acestea 
(tir, înot alergare), în care 
concurentul este față în față 
doar cu propriile sale posibi
lități, timpii sau „decarii” în
registrați de sportivii noștri 
au fost sub cerințele interna
ționale, dovedind o formă 
fluctuantă, pe fondul unei pre
gătiri fără consistență. Dacă 
adăugăm și insuficiențele de 
ordin tehnic la scrimă și că
lărie, precum și unele con
cepții referitoare la procesul 
de antrenament (spre exem
plu, la tir, nu ar fi absolut 
util un antrenor, fiind sufi
ciente cîteva ședințe de tra
gere 1) avem un tablou mai 
exact al cauzelor care au dus 
la rezultatele submediocre din 
prima parte a anului, adică 
pînă aproape de startul în cea 
de a XlX-a ediție a Campio
natelor mondiale de Juniori 
(30 septembrie — 4 octombrie), 
găzduite în condiții ireproșa
bile de bazele sportive ale Ca
pitalei. Insuccesele de la di
ferite „internaționale” (care au 
determinat și neparticiparea la 
Jocurile Olimpice) au impus 
din partea federației o restruc
turare a modului de a concepe 
și aborda procesul de pregă
tire tn vederea C.M. (antrenori 
specializați pentru fiecare 
probă ; un antrenament Intens 
șl mai bine planificat meto
dic ; o gradare a efortului, 
pentru atingerea vîrfulul de 
formă la momentul potrivit 
etc.), ceea ce a dus, țn final, 
la urcarea echipei pe treapta 
a treia a podiumului, repetin- 
du-se, astfel, performanța din 
1971 (Uppsala — Suedia) șl 
plasarea lui Marian Gheorghe 
pe locul 5, cel mai bun re
zultat din istoria participări
lor românești la C.M. de ju
niori.
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CURS DE
Comisia municipală de at

letism a municipiului Bucu
rești organizează cursuri 
pentru școala de arbitri In 
perioada 13 februarie — 10 
martie a.c.

Solicitanții se vor adresa
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Amzei rl 
fon 50.3 
de 9 fe
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I.T.H.R. BUCUREȘTI or
ganizează excursii com
binate :

ta
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creștere.
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feminin pe

5, 12,
1 2.
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pre- 
cul),

„ESTE MULT MM SIMPLU
SĂ JUDECI UN MECI DE PE MARGINE-

Dialog cu N. Rainea, un „recordman" al cavalerilor fluierului
elevilor de la „21", directo
rul școlii a trecut la fapte. 
Selecție, pregătire pe uscat, 
apoi pe gheată, cînd condi
țiile meteorologice au fost 
prielnice. Curtea scolii, spa
țioasă. îngăduie, pe vreme 
de îngheț, să se amenaje
ze, intr-o zonă a ei, un 
mic patinoar. Pentru „abc“- 
ui patinajului. Fiindcă cei 
cu aptitudini merg mai de
parte, ies din... curtea sco
lii. Sint îndrumați către 
cluburi cu secții de per
formantă. Cazul lui Florin 
Stanici, acum la Dinamo. 
Iar fratele său, Ionică, din 
a Vl-a C, îl calcă pe 
urme...

Sigur, nu este obligatoriu 
ca inițierea în patinaj, vi
zi nd hocheiul, să se opreas
că aici. La „21“ au fost ca
zuri (și nu puține), dnd 
micii hocheiști s-au dedicat 
ulterior altor sporturi, de 
pildă atletismului (vezi A- 
drian Proteasa, fost cam
pion la înălțime), sau bo
bului (Constantin Obreja). 
Hocheiul este, însă, pasiu
nea nr. 1 pentru multi co
pii, în special din clasele 
V—VIII. Vecinătatea pati
noarului „23 August" rămine 
o tentație permanentă.

Tiberiu STAMA

RSPECTIVE 1985
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Ini de 
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rare si

dezvoltarea 
tlonul modern 
internațional.

Repetind că 
dern este un 
cinci sporturi", 
euție și problema tehnicienilor, 
a stabilității șl, mai ales, a 
profesionalismului lor. Din pă
cate. atît la nivelul lotului (ex- 
eeptînd perioada „mondiale
lor") eît, mal ales, la cluburi, 
nu există antrenori pentru eele 
cinci probe, apelindu-se la Im
provizații pentru rezolvarea 
problemelor, in general, la teh
nicieni plătiți cu ora și eu u 
program fluctuant Existența 
unui antrenor sau cel mult doi, 
buni la toate, nu poate rezolva 
„ecuația" pregătirii la un Înalt 
nivel, experiența demonstrind 
că numai tehnicieni implicați 
total, la fiecare disciplină, pot 
contribui Ia obținerea unor 
performanțe de valoare.

Plusurile și minusurile sezo
nului trecut necesită o recon
siderare a muncii pentru 1985, 
avînd în vedere obiectivele a- 
eestui an (cu puncte de vtrf 
campionatele mondiale de ju
niori și seniori), faptul eă a 
serie de sportivi (Marian 
Gheorghe, Lucian Țintea Ș.a.) 
valoroși Ia nivelul juniorilor 
au trecut pragul senioratului 
șt nu in ultimul rînd, ținînd 
seama de nivelul atins de pen
tatlonul modern pe plan inter
național. Asigurarea unor con
diții optime de pregătire, a 
unui calendar judicios Întoc
mit, intensificarea acțiunHar 
de selecție sint cîteva dintre 
măsurile cu randament în timp, 
cele de perspectivă imediată 
prevăzînd o muncă intensă la 
nivelul loturilor pentru reali
zarea obiectivelor propuse, a- 
dică o bună comportare la 
principalele competiții de an
vergură.

Intre medaliile de bronz ale 
C.M. din 1971 Gunlori) M 1974 
(seniori) șl cea din 1984 a tre
cut un Interval de timp în care 
pentatlonul modern românesc 
s-a zbătut să depășească sta
rea de mediocritate. Este vre
mea, deci, ca in 1883, țlntnd 
seama de resursele actuale, să 
se consolideze poziția etgtigată 
anul trecut, astfel ea șl pen
tatlonul modern că se afle 
printre disciplinele cu rezul
tate de valoare constante.

I 
I

• 6 zile la Sinaia șl
2-3 zile la Budapesta.

Date de plecare : 
27 februarie ; 
15, 22 martie 
aprilie.

Cazarea la

I st Cita: „EFICACITATEA NU E DOAR

— Cum te simți la... minus 
trei, Ștefan Coidum ?

— Avem avantajul de a fi 
Lscăpat" de „marile puteri", in 
sensul că în retur mai avem 
de jucat doar cu Dinamo pe 
teren propriu.

— S-ar fi putut mai bine I
— Cu Stingaciu, am fi avut 

vreo patru puncte In 
Mi-a părut foarte rău 
plecat. L-am prevenit 
virsta Iui important e să 
A vrut să-și ia zborul, și face 
tușa. In prima variantă a cre
zut că ti va putea ține piept 
lui... Lung. Acum face, normal, 
tușa lui Ducadam, iar tn ca
drul echipei de tineret a făcui 
• dată tușa Iui Speriata. Deh, 
visuri ale tinereții nerăbdă
toare !„.

— Ar fi, deci, portarul, deși 
sint convins eă Iordache, tn 
retur, va pune capăt necazu
rilor...

— Ar mai fi lipsa de efica
citate. Sîntem echipa ca eele 
mai puține șuturi la poartă. 
Asta mă frămlntă foarte mult.

— Nu e o problemă de In
struire ?

— Cred eă e mal puțin una 
de instruire șl mal mult ana 
de condiție psihică. Jucătorilor 
mei — șl numai lor — le ■ 
frică să tragă la poartă. Șu
turile de la 28 de metri stat 
un eveniment ta fotbalul Me
tru — tn general — șf ta eel 
brașovean ta special.

— Cum se poate lichida a- 
ceastă teamă ?

— Prin eforturi comune : ju
cători, antrenor și, mai ales, 
public, tn eeea ce mă privește, 
la jocurile de antrenament In
terzic șutul din careul de 18. 
Sper să realizăm dte ceva su 
acest exercițiu. Dar vrem să 
avem și ajutorul pubHeuluL 
Rednic a fost o adevărată 
„țintă* după turneul din Franța. 
Și nu c singurul exemplu. Mie 
mi se pare nedrept acest tra
tament pentru jucători oare 
ÎNCEARCĂ. O asemenea ati
tudine nu poate stimula șutul 
tranșant la poartă, așa eum 
vedem tn rezumatele filmate 
din campionatul englez, de 
pUdă.

— Ce ați mai pregătit pen
tru retur 7

— încercăm să forțăm prea 
singul. Dar un pressing eu In
trare in posesia mingii, pentru 
eă altfel procedeul e un eoi 
de bumerang...

— Noutăți 2
— Doar noutăți., vechi. Au 

revenit tn lot Mandoca (ope
rat de menise) și Batacliu, vic
tima unei fisuri, rezolvate a- 
eum.

— Care ar fi „topul Coidum* 
la Încheierea turului 7

11-a, Iar la Budapesta 
Intr-un hotel de catego
ria a ll-a.

Se pleacă din Sinaia 
cu tren accelerat cv 
locuri rezervate la cL I 
In ziua a Vl-a.

Locurile sint limitate, 
înscrierile pentru aces

te excursii se fac la toa
te agențiile LT.H.R. 
BUCUREȘTI.

— Văidean, 
Naghi, Spirea.

— Se pare 
Văidean e în

— Văidean e un jucător 
tentat. Are multe calități, 
lipsește, însă, forța. Dacă 
Insista in dezvoltarea ei, 
tunci se va putea vorbi de 
și in afara Brașovului.

— Două vorbe despre Lăcă
tuș, fostul brașovean.

— E un fel de Văidean, plus 
forță. Dacă va persista în 6- 
fort, dacă va privi in dreapta 
și în stingă, va putea să în
deplinească speranțele puse în 
eL Tn orice caz, pentru că veni 
vorba, un Lăcătuș, nn Văidean, 

an Stingaciu ar putea întări o 
selecționată de tineret sau 
chiar mai mult

— Ce ne rezervă viitorul ?
— Avem unele realizări in 

activitatea eu copiii și juniorii. 
Sigur eă nume ca Văidean sau 
Lăcătuș nu apar peste noapte. 
Dar F.C.M. Brașov va continua 
să se bată cu nume mai puțin 
sonore și eu achiziții la fel de 
anonime, ea de pildă 
Oiștea, care reprezintă o 
misiune.

—Acest interviu a fost 
Uzat in după-amiaza in 
F.C.M. Brașov a dat replica 
Lotului „A- pe terenul 
a fost o partidă care ne-a su
gerat un „F.C.M.* plin de vita
litate, in formula : Polgar — 
Bălan, Ștefan, Naghi, Manciu 
— Șoarece, Spirea, Cristea, Ba- 
taeiiu — Văidean, Bența.

Cu această echipă, F.C.M. 
speră să convertească in goluri 
marile ocazii pierdute In tur 
(destule meciuri pierdute la li
mită, In primul rînd acel 2—3 
de la Pitești) și să urce unul 
sau două puncte in clasament, 
la adăpost de orice surpriză.

loan CHIRILA

Reamintim că F. R- Fotbal a ce
rut ca, ptnă la 1 februarie, clu
burile să stabilească, de comun 
acord, localitatea tn care urmează 
să dispute meciul. _____
• P. C. OLT — AUTOBUZUL

BUCUREȘTI î—8 (2—O). Partida
a-a disputat la Scorni cești șl au 
asistat circa 1000 de spectatori. 
Au marcat : Borieeann (min. S) 
șl Clobanu (mln. C). (M. PUB- 
XICHL coresp.)
• CUPA „SILVIU PLOEȘTEA- 

KU*. Vineri va începe cea de a 
ts-a ediție a competiției dotată 
eu „Cupa Silviu Ploeșteanu*. 
lată programul primei etape : 
SERIA I: F.C.M. Brașov — Me
tresa Brașov. Precizia Săcele — 
Tractorul Brașov, Textila PreJ- 
mer — I.C.I.M. Brașov ; SERIA 
A n-a : Nltramonia Făgăraș — 
Torpedo Zărneștl. Utilajul Făgă
raș — Celuloza Zărnești, Cimen
tai Hoghlz — Mobila Măgura 
Codlea. (C. GBUIA, coresp.)

• Informăm particlpanțil care 
încă nu și-au procurat bilete la 
tragerea obișnuită LOTO de mll- 
ne, vineri 1 februarie a.a„ că 
ASTAZI ESTE ULTIMA ZI dnd 
mal pot face acest lucru.

• MAI SINT TREI ZILE ptnă 
ta Închiderea vlnzărll la prima 
tragere MULTIPLA LOTO ce va 
avea loc duminică 1 februarie 
a.e„ care atribuie cîștlgurl in au
toturisme „DACIA 1300“, Impor
tante sume de bani șl excursii In 
H. P. Polonă. Reamintim pentru 
cel interesați să participe la a- 
ceastă tragere că «e efectuează 
( extrageri tn două faze, cu un 
total de 72 de numere, eu ex
trageri „legate*, două cite două, 
eu elștigurl pentru I numere din

Acum cîteva zile, pe adresa 
celui mai cunoscut arbitru ro
mân — purtător al ecusonului 
F.I.F.A. —, Nicolae Rainea, a 
sosit un plic care conținea o 
frumoasă „Diplomă-certificat". 
semnată de președintele și de 
secretarul U.E.F.A. Nu am scă
pat prilejul de a-1 aborda pe 
fostul arbitru Internațional 
care, în cei 25 de ani de acti
vitate, a reprezentat cu cinste 
școala românească de arbitraj.

— Sint plăcut impresionat de 
faptul că U.E.F.A. nu m-a ui
tat, acordindu-mi această di
plomă, care se alătură celor 
acordate de F.I.F.A. după C.M. 
din Spania, precum și după 
finala C.C.E. dintre Juventus 
și Hamburg. distincții care 
constituie o apreciere a acti
vității mele desfășurate pe plan 
internațional Aceasta, ca și 
celelalte, reprezintă, in același 
timp, pentru mine, ca român, 
un prilej de satisfacție patrio
tică, o recunoaștere internațio
nală a valorii arbitrajului ro
mânesc.

— Ce sentimente încearcă un 
fost arbitru după un an de la 
retragere, aflat acum în pos
tură de spectator ?

— Chiar dacă am devenit un 
simplu spectator, continui să 
urmăresc cu interes activitatea 
fotbalului nostru, să judec la 
rece, cum se spune, calitatea 
arbitrajelor prestate de foștii 
colegi, să mă pregătesc din 
punct de vedere fizic cu a- 
ceeași asiduitate (n.n. locuitorii 
Țiglinei din Galați îl privesc

GOLGETERII TURULUI DIVIZIEI „B"
SERIA I : Pe locul 1, un „pro

dus* al pepinierei constănțene

• 10 GOLURI : ZAHIU (F. C. 
Constanța)
• 9 GOLURI : Ene (C. S. Bo

toșani) , Sandu (FEPA ”74 Bîrlad)
• I GOLURI : Pachlțeanu (Oțelul 
Galați), Mocanu (Petrolul Plo
iești) . Lazăr (A. S. Mizil) 9 7 
GOLURI : Toma (Metalul Plo- 
peni) • » GOLURI : Rusu, Fulga 
(Unirea Dlnamo Focșani), Valșco- 
vld, Halea (Dunărea C.S.U. Ga
lați), Dumltriu (C.F.R. Pașcani), 
Petrescu Andrei. Cașuba (C.S.M. 
Suceava), Simaclu (A. S. Mizil), 
Tone, Oprea (Olimpia Rm. Sărat)
• 5 GOLURI Î Antoni (Dunărea 
C.S.U.), Lata (Oțelul), Grlgore 
(Petrolul Ploiești), Șofran (C. S. 
Botoșani), Kereszl (C.F.R. Paș
cani), Argășeanu (Metalul Plo- 
peni). Roșu (Metalul Mangalia), 
Drăgot, luga. Cațaroș (F.C.M. Pro
gresul Brăila), Gola, Cojocaru 
(A. S. Mizil).

Ion Gabriel ZAHIU este un 
„produs* al Litoralului, fiind 
născut în Constanța (27 iulie 
1960). prima legitimare purtind 
data de 6 martie 1973, la clu
bul Farul. Apoi a Jucat la 
Marina Mangalia. Din august 
1981 s-a Înapoiat la F. C. 
Constanța.

SERIA A n-a : Un atacant for
mat in „Regie*—
• M GOLURI : PENA (Progre

sul Vulcan București) •
• I GOLURI : Iamandl (C. S.

Tlrgovlște) • 8 GOLURI : Iancu 
(Autobuzul București), Fățan 
(Carpațl Mlrșa) • 7 GOLURI î
Dumitru Petre (Mecanică fină 
Steaua București). Glonț (Dlnamo 
Victoria București). Clmpean 
(Tractorul Brașov). Tlglarlu (Șoi
mii LP.A Sibiu). M. Leța (L P. 
Aluminiu Slatina). P. Minai (Me
talul București) • 8 GOLURI :
Ursu (Dlnamo Victoria), Matefi 
(Chimica Timăveni), Brihao 
(C-S.M. Drobeta Tr. Severin), 
Voăefiâ (Unirea Alexandria), Ra
du (Automatica București). Nlca 
(Metalul București) 9 S GOLURI: 
Ghioacă (C. S. Tlrgovlște). Guda, 
Răducanu (Dlnamo Victoria). Mar- 
eăș (Tractorul), Gabel, Beleaua 
(Șoimii I.P.A). Ghlță (Automa
tica), Harbădă (Gaz metan).

Gheorghe PENA este născut 
în București (14 Iulie 1964) și 
a învățat abc*-ul fotbalistic 
U Sportul studențesc (prima

ADriMISTRATlA Dt STAT LOIO-PRONOSPORT IMORMfAlA
it extrase. Variantele de S IM 
participă ta toate extragerile șl 
pot obține cîștlgurl cumulate la 
ambele faze. In absența celor în
tregi, variantele sfert pot obține 
eiștigurl ou valori de pini la 
plafonul maxim inclusiv. Jucațl 
din timp numerele alese de dr, I
• LOZUL IN PLIC, sistemul eel 

mal popular șl ta Indemîna tu
turor, oferă posibilitatea jucăto
rilor de a intra ta posesia unor 
importante sume de bani șl auto
turisme. In această perioadă, ta 
afara seriilor obișnuite se află 
ta vtnzare șl LOZUL MARILOR 
C1ȘTIGURI, emisiune specială He 

cu admirație pe N.R. cum a» 
leargă pe aleile cartierelor !)•' 
Încerc sentimentul că mă aflv 
doar intr-o perioadă tranzito
rie. Oricum, deconectat de la 
rețeaua activității oficiale, pot 
afirma că este mult mai sim
plu să judeci un meci de pe 
margine decit să fii acolo, pe 
cimpul de intrecere sportivă.

— Pentru multă lume reve
nirea în orașul de la Mila 80 
continuă să fie un subiect de 
comentarii..

— Este pur și simplu vorba 
de un transfer pe linie profe
sională, tn planul fotbalului ne- 
deținind nici o funcție, nici la 
clubul „Oțelul" și nici tn ca
drul Colegiului județean de ar
bitri. Nu mă pot rupe Insă 
complet de activitatea fotba
listică. Așa că, din etnd in 
dnd, mai dau o mină de a- 
jutor, prezentind diferite ma
teriale de specialitate arbitri
lor gălățehi. Conduc, de ase
menea, numeroase meciuri a- 
micale ale muncitorilor de pe 
platforma combinatului, ale co
piilor etc.

— Așa cum se știe, fotbalul 
gălățean nu este o permanență 
în Divizia „A“...

— Cred că fotbalul gălățean 
plătește tribut unei organizări 
defectuoase. O conjugare a e- 
forturilor și a intereselor, o' 
mai mare atenție acordată co
piilor și juniorilor — de ta
lente autentice G'alațiul nu a 
dus lipsă niciodată — ar re
zolva problema pusă in dis
cuție.

Telemac SIRIOPOL

legitimare : 15 noiembrie
1977). A mal jucat la Vulcan 
București șl. din februarie 
1983 poartă culorile clubului 
Progresul Vulcan București.

SERIA A Iii-a : Cea mai bună 
„cifră" a sezonului
• 16 GOLUP.I: Cristea (Minerul 

Cavnic)
• M GOLURI : Nedelcu H 

(Strungul Arad) Q 10 GOLURI : 
Boca (Armătura Zalău) • 9 GO
LURI : Bucur (,.U“ Cluj-Napoca) 
• 8 GOLURI ■ Popa (Unirea Alba 
Iulla), Florea (Gloria Bistrița) • 
7 GOLURI : Dina (Minerul Lu- 
penl). Păscută 'Armătura), Mer- 
1& (Auru Brad) Tăbăcaru (O- 
limpla Satu Mare) * 6 GOLURI: 
Colceag (Minerul Lupeni), Erdell 
(F.C.M. U.T Arad) « 5 GOLURI: 
Uțiu (C.S.M. Reșița). Cimpeanu H, 
Flșic. Boeru ( U“ Cluj-Napoca), 
Buzgîu (Minerul Cavnic). Toth 
(Gloria Reșița) Hajnal (Avîntul 
Reghin), Moed (Gloria Bistrița), 
Predeanu (Armătura). Szllaghl 
(Olimpia Satu Mare). Vlădut (Ind. 
sîrmel C. Tu.-zii). Rus (Strungul), 
Oloșuteanu Vldiean. Vișan (Mu
reșul Explorări Deva), Vînătoru 
(F.C.M. U.T Arad).

Ion CRISTEA este golgete- 
rul absolut (Diviziile „A" și 
,,B“) Este născut in Județul 
Cluj (comuna Ticu. la 23 a- 
prille 1961). dar primele no
țiuni de fotbal le-a învățat la 
F. C. Baia Mare, unde a fost 
legitimat la 30 octombrie 1975. 
în continuare a jucat la Mine
rul Cavnic (de la 25 iulie 1979),' 
Victoria Elcond Zalău (de la 
24 octombrie 1980) și din nou 
la Minerul Cavnic. din august 
1981

*
După cum se observă, șl tn e- 

șaJonul secund golgeterii de pa 
podium au realizări modeste in 
comparație cu campionatele si
milare din alte țări. Ca și în 
Divizia „A* cifrele liderilor cla
samentelor se plasează în jurul a 
14—15 goluri, ceea ce reprezintă 
mal puțin de un gol pe meci. 
Nu este pentru prima oară cînd 
date obiective, cum sint și acelea 
din clasamentul eficacității, sub
liniază deficiențele forței ofensive 
a eehipelot din eșalonul perfor
manței Iată unul dintre obiecti
vele spre care trebuie să-șl în
drepte eforturile tn pregătiri și 
meciuri, antrenorii și jucătorii 
divizionarelor ..B*.

mitată, a cărei atracție o con
stituie, desigur, atribuirea de au
toturisme „DACIA 1300* șl „OLT- 
crr SPECIAL*, pe lingă nelip
sitele cîștlgurl in bani, oferita 
din fondul special al admlnlstra- 
Ucl.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 30 IANUARIE. Extrage
rea I : 33 44 21 25 13 8 ; extra
gerea a n-a î 19 U 45 n as K 
Fond total de cîștlgurl: 1J9L141 
lei. din care : report S07J81 lețî 
la categoria I șl 228 Iei la eat** 
goria a H-a.



CAMPIONATELE MONDIALE DE SCHI ALPIN PE AGENDA ADEVĂRATUL MOTIV AL... ÎNTINERIRII!

■ m & ge m «n man 1RTU.L<ml>lr
cobcrîrea pentru

combinată a Zurbriggen a reintrat spectaculos
DE LUCRU

A FEDERAȚIILOR

INTERNATIONALE

Trei dintre favoritele coboririi de astăzi, la „mondiale": Elisabeth 
Kirchler (Austria), Michela Figini (Elveția) și Anne Flore Rey 
(Franța) fotografiate la St. Gervaise Telefoto: AP-Agerpres

Pe pîrtia de la Bormlo și pe 
cea de la Santa Caterina antre
namentele schiorilor alpini con
tinuă cu intensitate sporită ta ve
derea startului oficial, de astăzi, 
din cadrul campionatelor lumii. 
Marți, de exemplu, fetele au exe
cutat două coborîri cronometrate. 
In prima, elvețianca Michela Fi
gini (1 :26,40) a întrecut-o cu mai 
mult de o secundă pe următoarea 
clasat', canadiana Laurie Gra
ham — 1:27,72. una dintre fa
voritele probei, elvețianca Maria 
Walllser, a înregistrat 1:28,85. ta 
a doua coborîre însă Figini a ob
ținut abia al treilea timp (1:27,50) 
după Ariane Ehrat (Elveția) 1:27,40 
și Sylvia Fder (Austria) 1:27,41.

Pîrtia pe care se va desfășura 
astăzi concursul oficial (care con
tează insă pentru combinată) mă
soară 2 523 m. are o diferență de 
nivel de 635 m șl este jalonată de 
36 de porți, evident, obligatorii. 
Specialiștii prezenți la fața locu
lui apreciază că se vor situa ta 
fruntea clasamentului schioareie 
care vor reuși să alunece cel

mal repede șt, mal ales, vor 
„plonja* permanent pe o ptrtie 
destul de pretențioasă. Dintre a- 
cestea, cele mal mari șanse le 
are tînâra elvețiană Michela FI- 
glnl.

La bărbați, la prima coborlre 
de antrenament, cronometrată, a 
fost sesizată prezența ta grupul 
sportivilor a elvețianului Pirmin 
Zurbriggen, dar nu' ca simplu 
spectator... După cum se știe, nu 
sint decît ctieva zile de cînd Plr- 
mta a fost operșt de menlso la 
genunchiul sting, ceea ce punea 
sub ~emnul îndoielii prezența sa 
la C.M. Iată însă că renumitul 
schior s-a restabilit, iar marți 
nici mal mult, nld mal puțin, ■ 
înregistrat timpul... cel mal bun 
la coborlrea de antrenament, cu 
2 :lfl,04. A fost urmat de Danllo 
Sbardellotto (Italia) 2:16,36 șl 
Michael Mair (Italia) 2:11,31. 
„N-am simțit nici un fel de du
rere la genunchiul operat, care a 
răspuns prompt și exact tuturor 
solicitărilor mele" declarat
Plrmln Zurbriggen.

MAI IUTE
DECIT

FRAȚII SAI!
între marile sur

prize ale anului 
competițional 1984 a 
fost, desigur, șl iz- 
bînda marocancel 
Nawal EI Moutawa
kil, cîștigătoare a 
titlului olimplo ta 
proba de 400 mg, ea 
filid, de altfel, pri
ma sportivă sau 
chiar primul sportiv 
care a adus țării 
sale o medalie olim
pică de aur (a lml- 
tat-o, după cîteva 
zile, alergătorul de 
5 000 m. Said Aoui
ta).

Nawal (născută la 
•S aprilie 1962 ; 162 
cm și 49 kg) a ta- 
'eput sâ practice at
letismul în anul 
1977. la îndemnul 
fraților săi Fouad 
(astăzi de 24 ani) și 
Said (17 ani), amîn- 
c’oi alergători, spe
cialiști în cursa de 
400 mg. Primul de- 
țtac un rezultat de 
55.1 în 1983, Iar a- 
nul trecut a fost 
cr no-netrat în 56,1. 
Mezinul Said are un 
record de 58,4 și a 
fost campion al Ma
rocului la juniori 
mici.

Stop cadru

Nawal El Mouta
wakil a Încercat 
„gardurile" abia ta 
1981, dar de la bun 
început a dovedit 
un simț al ritmului 
Impresionant, de
prinderi tehnice co
recte, capacitate de 
efort șl_ voință. In
1981 rezultatul său 
cel mal bun a fost 
60,1, dar chiar anul 
următor a coborlt 
la 58,42, performanță 
cu care a clștlgat 
Campionatele Afri
cii. în 1983 ea și-a 
Îmbunătățit recor
dul cu performanta 
de 56,23, aproape de 
cea a... fratelui el 
Fouad 1 în sflrșlt, 
1984. El Moutawakil, 
studentă a Universi
tății din Ames (sta
tul Iowa, din S.U.A.). 
a progresat spec
taculos, iar la Jocu
rile de la Los Ange
les a realizat 58,49 
ta serii, 55,65 in se
mifinale șl 54,61 ta 
finală. Acest ultim 
rezultat constituie 
un sumum de re-

cordurl : olimpic,
african, marocan si 
.„al Întregii familii 
El Moutawakil 1

La sfirșltul sezo
nului *84 diferitele 
anchete internațio
nale au considera
t-o pe atleta maro
cană cea mal bună 
sportivă a Afrldl. 
Se aștepta ded ca 
ascensiunea el spor
tivă să continue tn 
a< jst an, dar o de
peșă din Amas, a 
Agenției ..France 
Presse*. informează 
că Nawal El Mouta
wakil a fost operată 
la genunchiul drept, 
de unde 1 s-a scos 
un fragment osos, 
sechelă a unui acci
dent pe care l-a a- 
vut cu 13 ani tn ur
mă. In mod normal, 
sezonul de con
cursuri 1983 este 
compromis pentru 
campioana olimpică! 
Sperăm tn grabnica 
însănătoșire a aces
tei talentate spor
tive.

• în programul „Cupei Mon
diale" Ia schi fond, începînd 
cu sezonul viitor va fi inclusă 
o nouă probă feminină, cursa 
de 30 km. Să ne mai mirăm 
dacă, într-o bună zi, vom afla 
că intre întrecerile feminine va 
apare și cursa de 50 km, cea 
mai lungă dintre probele ofi
ciale ale schiului (masculin) I 
în fond, altețele nu participă 
astăzi la maraton 7
• Campionatele mondiale de 

ciclism — velodrom și șosea — 
se vor desfășura anul acesta, 
la începutul toamnei, in Italia, 
în 1986 ele vor avea loc In 
Austria, iar în 1987, în pre
mieră, in S.U.A. Pentru cele
lalte ediții există, de asemenea, 
candidați, cu mari șanse de a 
primi organizarea acestor în
treceri. Este vorba de 
în 1988 și de Columbia 
o premieră !) in 1989. 
trecute, Federația de 
din Olanda a anunțat 
solicita organizarea 
lelor" din 1990 !

0 începind cu anul viitor. In 
calendarul internațional al hal
terelor va apare o nouă com
petiție de anvergură. Este vor
ba de „Cupa Europei" inter- 
țări. Prima ediție a noii com
petiții va avea loc in paralel 
cu întrecerile „europenelor ’86" 
de la Karl Marx-Stadt. Prime
le 12 țări vor alcătui patru gru
pe preliminare, de cite trei e- 
chipe. Ciștigătoarele acestor 
grupe obțin dreptul de a e- 
volua in ~ 
programată 
decembrie.

0 Tot la 
bruarie anul acesta, in Palatul 
sporturilor de la Bercy va a- 
vea loc prima ediție a „Cupei 
Mondiale" la judo. Vor lua 
parte patru echipe : Europa, 
Asia, Africa și America.

0 Federația internațională de 
automobilism a stabilit ca edi
ția de anul viitor a „mondia
lelor" de karting să aibă loc 
in Canada, pe un circuit spe
cial amenajat lingă Montreal.

0 La Congresul de Ia Roma, 
Federația internațională de ca
notaj a hotărit, intre altele : 
Campionatele F.I.S.A. 
juniori șl „categorie ușoară* 
să primească denumirea oficia
lă de campionate mondiale; a 
fost statuată organizarea C.M. 
feminine de „categorie ușoară", 
la 4 f.d, 2 vîsle șl schlf sim
plu (greutatea 
rentelor fiind 
probelor de 
mărită de la 
m, iar cea a __________
nioare dela!000mlal500m.

Belgia 
(iarăși 
Zilele 

ciclism 
că va 

.mondia-

finala competiției, 
la Paris, în luna

Paris, dar la 24 fe-

pentru

maximă a concu- 
57 kg) ț distanța 
senioare a fost 

1 000 m la 2 000
curselor de ju-

r. fiL

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Lovitură 

de teatru in Raliul Monte-Carlo. 
Sosind cu întîrzlere la un punct 
de control, liderii cursei (Vata- 
nen-Ha.T.vman) au primit o pe
nalizare de 8 minute! Astfel, ta 
frunte au trecut iarăși Rohrl- 
Geistdorfer. urmați la 4:41 de 
Vatar.en-Harryman șl la 4:55 de 
Salonen-Harjanne.

baschet a Competițiile eu
ropene: -Cuca cupelor* — băr
bați sferturi de finală': CF Bar- 
oe-ona — AS Villeurbanne 96—86, 
CAI Za -a so za — Jalghiris Kau- 
ua e—m ~ - *
teme: - TSKA 
r-Aje Belgrad__ ____

BOX 0 La Buffalo, 
■fcal S.UA -------

Berta 
etn ^—8

A tso VST»CA a Rezultate din 
•adra JoearCor Australiei*: ta- 

eocuns femei : Vera
Io a.-.tcn (VRSS 75.93» p.

-Curta Ronchettl’ — 
Mos-ova — Steaua 
116-3».

meet a-
U.R.S S 3—8 0 

• Gwardla Wro-

Natalla Iurcenko (URSS) 75,425 p, 
Xlaohong Cheng (R.P. Chlnezăl 
74,873 p : bărbați : Kyoju Ya- 
mawakl (Japonia) 112,0 p. Alek
sandr Pogorolev (URSS) 111,00 p. 
La gimnastică ritmică a dstl- 
gat Diliana Gheorghieva 
garla) 39 40.

LUPTE 0 La Erevan, tn ta- 
tllnlre de „libere*, U.R.S.S. — 
S.U.A. 9—1.

ȘAH 0 Cea de-a 47-a partid# 
a meciului Karpov — Kasparov 
s-a încheiat la mutarea a 32-a cu 
victor' lui Kasparov. Scorul a 
devenit 5—2 tn favoarea lui Karpov.

TENIS • Turneul de la 
Memphis : Marty Davis — Aarxn 
Krlckstein 6—3. 7—5. Boris Bec
ker — Wojtek Fibak 6—2. 6—1, 
Mlrloslav Medr — Jakob Hlasek 
8—4. 6—3 Sandy Mayer — Nduka 
Odlzor 6—3. 6—2. John Sadrl — 
Bud Schulz 7—6 6—3. Johan
Krlek — Zoltan Kuharskl 3—6, 
4—1. 6—3.

(Bul-

A început o nouă ediție 
a tradiționalei competiții te- 
nisistice internaționale „Cu
pa Davis", în martie ur- 
mînd să intre în focul în
trecerilor echipele din pri
ma grupă valorică. Potrivit 
tragerii la sorți, în primul 
tur echipa S.U.A. (finalista 
ultimei ediții) urmează să 
se deplaseze în Japonia, 
pentru a întîlni reprezenta
tiva „Țării soarelui răsare". 
După cum anunță agențiile 
internaționale de presă, din 
formația americană nu vor 
face parte cei mai buni doi 
jucători ai săi, John McEn
roe și Jimmy Connors. Fap
tul că nu au fost selecțio
nați tocmai tenismanii nr. 
1 și nr. 2 din lume, chiar 
dacă e vorba de întîlnirea 
cu Japonia, care, în mod 
normal, nu poate emite pre
tenții la victorie, a stirnit, 
bineînțeles, discuții... Cele 
mai aprinse 
insă una dintre 
oficiale, potrivit 
select-onarea lui 
Connors a fost 
pentru a se da 
tea folosirii unor 
mai tineri, poate Arias (în 
ultimul timp pe post de 
primă rezervă !), poate 
Krikstein, poate... în fond, 
S.UA are atiția jucători de 
valoare, incit ar putea al
cătui simultan mai multe 
reprezentative competitive 
In dispute de anvergură.

Adevărul, după cit se pare, 
nu este totuși acesta ! Ofi
cialitățile americane 
ocupă i 
vident 
gerea 
„Cupei 
diei, la 
Ies de 
plinată

discuții...
le-a provocat 

explicațiile 
căreia ne- 
McEnroe și 
deliberată, 
posibili ta- 

jucători

care se 
fost e- 
înfrîn- 
finala

de tenis au 
afectate de 

cu 4—1 în
Davis", contra Sue- 
Goteborg, și mai a- 
atitudinea indisci- 

a celor două mari

vedete, McEnroe și Connors, 
în sala Scandinavium, de 
pe urma căreia ultimul a și 
primit sancțiuni materiale ! 
Mai mult chiar, conducă
tori ai întreprinderii „Loui
siana-Pacific", principala 
susținătoare (cu bani se
rioși !) a echipei americane 
pentru „Cupa Davis", ne
mulțumiți tocmai de proas
ta conduită a celor doi te- 
nismani, au anunțat public, 
că intenționează să-și re
tragă ajutorul 
ceea ce ar însemna 
vitură dură. Deși în 
american 
foarte 
pentru 
este și 
ril nu 
așa, oriunde !

Alertat de situație, Hun
ter Delatour, președintele 
Federației Americane de Te
nis, a trimis scrisori jucă
torilor susceptibili de a fi 
selecționați, în special lui 
McEnroe și Connors, prin 
care li se cere în mod ex
pres să respecte 
reguli de conduită, 
să-i prevenim pe

să-și 
financiar, 

o lo- 
tenisul 
multi, 
totuși

„circulă" 
multi bapi, 

astfel de acțiuni, cum 
„Cupa Davis", dola- 
pot fi găsiți chiar

anumite 
„Dorim 
jucători 

ce așteptăm de Ia ei, a de
clarat un purtător de cuyînt, 
și să Ie reamintim reguli
le particulare ale «Cupei 
Davis»". Ceea ce, să recu
noaștem, este cam altceva 
decît explicația cu încerca
rea tinerilor...

★
Amintim că Arthur Ashe 

a fost confirmat în funcția 
de căpitan-nejucător al e- 
chipei americane pentru 
„Cupa Davis". Să vedem a- 
cum pe cine va selecționa 
el pentru partida cu Ja
ponia...

Romeo VILARA

McEnroe se... războiește cu camera de luat vederi a unui 
post de televiziune. Scena a avut loc zilele trecute, la Phi
ladelphia, in finala pe care acesta • susținea cu cehoslova
cul Medr Laser foto: AP-AGERPRES

SURPRIZĂ LA HAMBURG
Marți seara, la Hamburg, tn 

med amical, a fost înregistrată o 
mare surpriză s selecționata Un
gariei a dispus de cea a B. F. 
Germania cu 1—0 (0—0) I Jocul, 
desfășurat pe un teren înghețat, tn 
fața a 22 000 de spectatori, a fost 
echilibrat, dar nu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor. Singurul gol 
a fost înscris ta poarta Iul Schu
macher de tlnărul Peter, ta mta. 
47. Gazdele au avut o singură o- 
cazie mare, irosită ta mta. 72 de 
Rummenlgge. Arbitrul norvegian 
Halle a condus echipele: B, F. 
GERMANIA : Stein (Schumacher)
— Jakobs, Berthold (Herget), K. 
H. Forster, Briegel (Frontzek) — 
Littbarski (Mill), MatthSus, Ma
gath, Thon (Kroth) — Rumme
nlgge, VOller. UNGARIA : Dlsztl
— Roth, Sallai, Garaba, Peter — 
Karbos, Nagy, Detari — Klprlch 
(BBdSnyi), NylasI, Esterhazi (PO- 
lSskei).

0 Ieri, tn meci restant din cam
pionatul Italiei: Juventus — Lazio 
1—0.
0 Kerry Dixon, din formația 

engleză Chelsea, se dovedește a tl 
în cea mal bună formă din rln- 
dul „oamenilor de gol* insulari, 
tn campionat șl ta meciurile din 
cupe el a înscris 27 de goluri 1 
Șl totuși, antrenorul Bobby Rob
son nu l-a selecționat ta lotul 
pentru meciul cu Irlanda de Nord, 
din preliminariile C.M. Mal are 
Insă timp... ptnă la 27 februarie.

0 tn „Cupa Angliei* s-a desfă
șurat un meci din cadrul „16“-iml- 
lor de finală, un adevărat derby, 
care putea fi chiar șl o finală : 
F. C. Liverpool — Tottenham. 
Prima a învins cu 1—0 prin golul 
marcat de Jan Rush. Reamintim 
că Liverpool este deținătoarea

trofeului „C.C.E.*, Iar Tottenham 
— ultima dștlgătoare a „Cupei 
UJJJL* șl ocupă acum locul 
secund ta campionat.

0 Antrenorul selecționatei O- 
landeL Blnua Michela (57 de ani), 
foaț director tehnio și la Ajax, 
a fost internat ta spital ta urma 
unei crize cardiace. El a venit la 
„cîrma* echipei naționale ta sep
tembrie 1984, taloculndu-1 pe Kees 
Rljvers.

0 Etapa a 19-a din campionatul 
Turdei: Beșlktaș — Sakarya 2—0, 
Ankaragucu — Fenerbahce 9—0, 
Malatya — Galatasaray o—0 Sa- 
ryer — Genclerblrgl! 1—1. Altay — 
Mocadl 1—1, Trabzon — Zonglu- 
dak 1—9, Denlzll — Bursa 2—0. 
Pe primele locuri : Beșlktaș 29 p. 
Fenerbahce 27 p, Trabzon 26 p.

0 Restanță ta campionatul An
gliei J Southampton — ~
land 1—0.

0 Turnee și meduri 
In turneul din India, 
„Cupa Jawaharlal 
U.R.S.S. — Iran 2—0 (0—0). Au 
Înscris Zigmatovid șl Protasov. 
R. P. Chineză — Iugoslavia 1—1 
(0—0). Au Înscris Vez Kextag, 
respectiv Jlvkovld. Iugoslavia Și

Sunder-

amicale, 
dotat cu 
Nehru* :

U.R.S.S. s-au calificat ta semi
finale. La Casablanca : Bayern 
Mănchen — Raja (Maroc) 4—1. 
In turneul de la Markeda (Mala- 
yesla) : Grasshoppers Zurich — 
SeL Ankara 1»—1, Manchester City 
— Kedah (Malayesia) 5—0. Grass
hoppers s-a calificat ta finala 
competiției. Probabil Manchester 
City va fl a doua finalistă. La 
Ciudad de Guatemala : Vienna — 
SeL Guatemalei 1—1.

0 După cum am anunțat, Oleg 
Blohin se va retrage anul viitor 
din activitatea oompetițională. El 
este golgeterul campionatului 
UJt.S.S., înscriind 193 de goluri 
ta cele 13 ediții la care a partl- . 
clpat. In 1975 Blohin a fost de
semnat cel mal bun fotbalist eu
ropean.

0 Vest-germanul Hansi Muller 
(Comd) a revenit în formație, 
după o absență îndelungată, ta 
urma unei accidentări. El nu a 
fost ta forma pe care o așteptau 
colegii de echipă.

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ORGANIZARE
A C. M., ÎN MEXIC

CIUDAD DE PANAMA. 30 
(Agerpres). Președintele Comisiei 
de organizare a ..Cupei Mondiale* 
(organism al F.I.F.A.), Hermann 
Neuberger, se află tn prezent tn 
vizită tn Mexic, pentru a se In
forma 
lor de 
naiare 
găzdui

asupra stadiului lucrărl- 
constructie sl de ame- 
a stadioanelor ce vor 
meciurile turneului final

al campionatului mondial din 
1986. După vizitarea arenelor 
din Ciudad de Mexico. Puebla si 
Toluca, H. Neuberger va fl pre
zent la inaugurarea 
„La Carregidora* din 
nou construit, unde 
bruarle va Începe un 
participarea echipelor 
Bulgariei. Poloniei si

stadionului 
Queretaro, 
la 6 le- 
turneu cu 
Mexicului, 

Elveției.
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