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Remarcați In finalele „Daciadei“ de iarnă

TINERII SCHIORI ÎN FAȚA 
EXAMENELOR INTERNATIONALE

Obiectivele sezonului : concursurile

Prietenia (probe nordice $1 biatlon) 

șl Balcaniada (schi alpin șl lond)

. ,Azi ,înce.p, VOR FI CONFIRMA TE SPERANȚELE
„internaționalele" c

de tir indoor PENTRU ACTUALUL SEZON?
Ieri, la ora prînzului, la po

ligonul acoperit bucureștean 
Dinamo a fost prefațată o 
competiție în premieră : Cam
pionatele internaționale ale 
României la arme cu aer com
primat. Alături de trăgători 
consacrati din tara noastră la 
festivitatea de deschidere au 
participat și două echipe de 
țintași din R. D. Germană și 
Ungaria, țări cu o recunoscută 
tradiție în această ramură spor
tivă. Aflată la prima sa edi
ție, competiția răspunde unor 
necesități reale din tirul in
ternațional actual, așa cum 
ne-a explicat, de altfel, secre
tarul federației de specialitate, 
prof. Vasile Vintilă : „Tntrucît 
în ultimele sezoane de iarnă,

calendarul international pentru 
arme cu aer comprimat a fost 
clar structurat, competițiile •- 
ficiale de nivel mondiaL euro
pean și balcanic altemind ea 
altele, de genul marilor reu
niuni organizate in țări eu tir 
redus de la 10 metri foarte va
loros (R.F.G., R.D.G., U.R_S-S„ 
Suedia etc.), iar țintașii noș
tri nu aveau — acasă — o 
competiție importantă in ca
drul căreia să-și verifice sta
diul de pregătire. Campionate
le internaționale vin să joace 
acest rol ; în sezoanele indoor 
viitoare vom corela mai bine 
data de desfășurare a Întrece
rii de la București eu calen
darul internațional, astfel incit

să avem o participare mai nu
meroasă și mai valoroasă**.

Ața stind lucrurile, Întrece
rea care Începe astăzi consti
tuie un examen foarte serios 
pentru trăgătorii noștri. In 
preajma Balcaniadei din Gre
cia, a Campionatelor europene 
din Bulgaria și a Campionate
lor mondiale din Mexic. Aș
teptăm ca. In primul rind. com
ponenței loturilor reprezentative 
să-și îndreptățească speranțele 
și să-și consolideze titulariza
rea prin rezultate ridicate, 
competitive. Iată componența 
echipelor naționale pe arme și 
categorii de virstă : pușcă, se
nioare : Iuliana Crăciun. Ga
briela Andor, Maria Popa : se
niori : C. Stan, E. Antonescu, 
R. Nieoleseu ; junioare : Olim
pia Boa. Ana FI o rea. Stela 
Crișan, Gabriela Crișan ; ju
niori : Mire! SokL, Cristian O- 
pris. Cristian Cioc ; pistol se
nioare : Anisoara Matei Ana 
Ciobano. Elena Ene. Silvia 
Kaposxtay, Elena Taciue : se
niori : L Petru, L- Stan. L 
S’eagn, S. Babil ; junioare : 
V arvara Brebar, Magdalena 
Mitileă, Gabriela Demșa. Si
mona Ștefan ; juniori : O. VI- 
șan, N. Pinzaru, A. Dina, C. 
Juncu.

Două finale pe țară ale „Da- 
ciadei”, deschise juniorilor (la 
schi alpin, în Poiana Brașov, 
și la biatlon), și o a treia, re
zervată senioarelor (la schi 
fond, la Harghita Băi), dar In 
care au evoluat In proporție 
majoritară junioare, au prile
juit la acest început de an o 
trecere In revistă a potenția
lului juvenil existent in aceste 
discipline. Subiectul este demn 
de tot interesul, fiind cunos
cute marile preocupări ale 
federațiilor sporturilor de Iarnă 
pentru Întinerirea masivă a a- 
cestor discipline, ca o premisă 
majoră a unui necesar și dorit 
salt de calitate. Deocamdată 
insă, înaintea unor confruntări 
internaționale și mai revela
toare (așa cum vor fi Con
cursurile Prietenia la probe 
nordice, din Harghita, și de 
biatlon, din Bulgaria, sau Bal
caniada de schi alpin și de 
fond din Grecia), evaluările 
pot fl făcute numai prin ra
port la seniorii in activitate. 
Care sint, deci, concluziile re
levate de cele trei competiții ?

Probele alpine și biatlonul 
sint asigurate de eșaloane ti
nere care demonstrează nu nu
mai posibilități de progres, ci 
și o anumită valoare de mo
ment- Fapt remarcabil este și 
virsta foarte mică a unora din
tre aceste talente. Claudia 
Postolache și Mibaeia Fera do
mină autoritar aria internă, in 
ciuda celor numai 15 ani (lor 
li se adaugă Liliana Icbim, de 
18, angrenată în „Cupa Eu
ropei”) ; biatloniștii N. Șerban, 
L Diaconeseu. M. Vornicu. ti
tulari ai echipei pentru Con-

C.laudia Postolache. două titluri 
de campioană a „Daciadei" la 
schi alpin : coborirea și slalo
mul uriaș.

Foto: Aurel D. NEAGU 
cursul Prietenia sint juniori 
mici ; Edith Bako (17 ani) a 
sosit pe locul 2 intr-o cursă 
de fond, cea de 20 km, in 
care nu se încumetă să ia 
startul decit alergătoare cu o 
mare experiență. Cu toții de
monstrează posibilități reale 
de a ridica cele trei disci
pline, împreună cu alți colegi 
de generație (unii mai mari.

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)

Febra întrecerilor se simte încă de la antrenamentele efectuate 
ieri in sala de tir de la Dinamo— Foto : Aurel D. NEAGU

MEDALIA OLIMPICĂ
A «ATAJIEI NOASTRE,

0 nouâ victorie a iiandbaliștilor noștri Ia Solia

ROMANIA - BULGARIA 24-16
SOFIA, 1 (Agerpres). — în 

ziua a doua a turneului in
ternațional masculin de hand
bal „Cupa Serdika**, de la So
fia, selecționata României a ln- 
tilnit reprezentativa Bulgariei, 
pe care a învins-o cu scorul 
de 24—16 (9—7). In celelalte 
două partide disputate s-au În
registrat următoarele rezulta
te : Cehoslovacia — Turcia 
25—21, (15.—11) ; R- o. Germa

nă — Polonia 31—23 (16—12).
In clasament conduc, neîn

vinse, echipele României și 
R. D. Germane — cu cite 4 
puncte, urmate de formațiile 
Bulgariei, Cehoslovaciei — cu 
cite 2 puncte. Poloniei și Tur
ciei — zero puncte.

întrecerile tradiționalului tur
neu internațional de handbal, 
rezervat echipelor masculine, 
continuă.

SPORTUL, IMPLICAT TOT MAI MULT 
ÎN VIATA TINERETULUI STUDIOS 

»
Cîteva sublinieri pe marginea cursului de pregătire a președin-

ților asociațiilor sportive școlare organizat de CC al U.T.C la

Cimpulung Moldovenesc

Inițiativa secției de resort a 
C.C. al U.T.C. de a organiza 
în vacanțele școlare cursuri de 
pregătire pentru președinții a- 
sociațiilor sportive din licee și 
școli profesionale și-a stator
nicit o adevărată tradiție, de 
vreme ce nu există ..recreație* 
a anului de învățămînt care 
să nu o releve la dimensiuni 
Si cu un grad de eficiență tot 
mai concludente.

Așa s-au petrecut lucrurile 
și în actuala vacanță de iarnă. 
La Cimpulung Moldovenesc 
mai bine de 300 de elevi-pre- 
ședinți dc asociații sportive din 
întreaga tară au fost reuniți, 
în prima jumătate a lunii ia
nuarie. la Liceul industrial sil
vic. pentru a realiza un bine 
venit schimb de experiență !n 
munca de organizație și a afla 
noutăți de ordin metodic în 
măsură să-i ajute în activi
tatea iot de cuprindere a ti
neretului studios in concursu

rile tot mai numeroase și mai a- 
tractive ce se desfășoară sub 
egida „Daciadei**, de diversifi
care continuă a întrecerilor 
sportive, pe clase, pe ramuri 
preferate și in general de îm
bogățire a calendarului com- 
petiționaL

„A fost unui dintre cele mai 
feușiie cursuri de pregătire or
ganizate in ultimii ani** subli
nia la încheierea acestuia, prof. 
Alex. Paraschivescu, director- 
coordonator, șeful secției de 
resort a C.C. al U.T.C. Real
mente — consultînd și cursan- 
ții și lectorii care au fost nre- 
zenți la Cimpulung Moldove
nesc — se poate afirma că a 
fost o reușită : prelegerile nu 
s-au limitat la expunerea teo
retică. ci au îmbrăcat un larg 
caracter practic, prin demon-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

0 PREMIERĂ
CARE PUTEA fl

Șl MAI FRUMOASĂ!
Tinînd pasul atletismului, 

lumea înotului se grăbește și 
ea, cele două discipline for- 
mind, de altfel, cum inspirat 
spunea cineva, „coloana verte
brală* a Olimpiadelor. Recor
durile cad In Lanț, se duc pe._ 
apa piscinelor de 50 m (dar și 
de 25 m), pragurile perfor
manței urcind. urcind — va
loric, desigur — mereu In
tr-un asemenea cadru, la o 
astfel de dezvoltare, orice as
censiune intre protagoniștii li
nei mari competiții — chiar 
participarea la o finală — e- 
chivalează cu o reușită, mai 
cu seamă In cazul reprezen
tanților unor țări aspirind mai 
de curind la un loc in nata- 
ția de înalt nivel. Este și ca
zul înotului românesc...

După prima medalie la eu
ropene (Cristina Balaban-Sop- 
terian), după cea dinții la 
mondiale (Carmen Bunaciu, cu 
o salbă completată la J.M.U.

Robert Pinter, campion european de juniori in 1984, evoluind 
intr-un concurs desfășurat vara trecută

sau C.E.), după premiera „au
rului* continental (Cristian 
Ponta, In competiția juniori
lor), a venit anul afirmării in 
marea arenă olimpică. Un an, 
1984, cu un bilanț mai cuprin
zător decit oricînd, în dreptul 
lui fiind trecute, pe lingă 
bronzul de la Los Angeles, 
cel de ăl doilea titlu euro
pean, de asemenea la juniori 
(Robert Pinter), cele trei me
dalii la aceeași Întrecere, plus 
dublul succes la importantul 
„Concurs Prietenia*, realizări 
ale Iuliel Mateescu.

La a XXIII-a ediție a J.O., 
natația noastră a avut două 
reprezentante, pe Anca Pă- 
trășcoiu și pe Carmen Buna-

eiu. Două fete — patru pre
zențe românești In finale (altă 
premieră), o medalie. E mult, 
e puțin 7 E ceva I în probele 
feminine ale procedeului spate, 
româncele s-au aflat In prim- 
planul disputei. La „sută*, 
Bunaciu a Întors In același 
timp (30,17) cu olandeza De 
Rover — Pătrășcoiu fiind, la 
50 m, a cincea — pentru a 
pierde teren pe a doua lun
gime, sosind, în final, a pa
tra, cu 1:03,21, urmată, la opt 
sutimi, de băimăreancă. In 
cursa de 200 m, ambele noastre

Geo RAETCHI

(Continuare In pag Î-J)

LA A. S. JIUL PETRILA, SPORTUL ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
Coborîtă din suișurile mun

ților, iarna, în Valea Jiului, 
a vrut parcă să facă zid la 
gura minelor. Ger aspru, tare. 
Cu tăria muncii tenace, mi
nerii l-au înfrînt. Din adincuri. 
la Petrila, au fost scoase 5 
mii de tone de cărbune peste 
pian, in anul care a trecu*. 
„Acum, cînd sîntem in această 
adunare, de dare de seamă și 
alegeri, a Asociației sportive 
„Jiul** Petrila — a ținut să 
precizeze președintele Grigore

Grăjdan, inginer șe( al minei 
și fost luptător de performanță 
— ortacii noștri dau patriei 
cărbune, cit mai mult de ca
litate. 5 000 de tone peste plan 
vor fi, in *85. doar o bază, 
cifră de referință. Vom da si
gur mai mult*.

Adunarea sportivilor din I M 
Petrila a avut, ca fir călăuzi
tor al dezbaterilor. împletirea 
activității sportive cu produc
ția, cu sarcinile majore ce re
vin minerilor, in această iarnă

grea, în acest ultim și deci, 
hotărîtor an al cincinalului. 
„Nu este o întîmplare — spu
nea Ilarie Bora, din secția de 
lupte libere — că sportivii, in 
general cei ang'enotî in acti
vitățile diverse de masă ale 
asociației noastre ao rezultate 
foarte bune in mnneă. Avem 
mineri sănătoși, nulomici a

Alex. SOIOMONESC'J

(Continuare în vag 2—3)



La fete, meciul Voințaun adevărat derby în Divizia

ia tenis de masă
ÎNCEPIND DE ASTĂZI SE REIA

DIVIZIA BASCHET MASCULIN
Activitatea competițlonalâ la 

baschet se intensifică săptămina 
aceasta prin faptul că reîncep 
Întrecerea și cele 12 echipe mas
culine, participante la Divizia 
^A*. împărțite in trei grupe va
lorice, formațiile de băieți vor 
Juca săptămină de săptămtnă, 
urmind ca intre 28 și 23- februa
rie să-și dispute turneele finale. 
Programul etapei de astăzi șl 
mîine este următorul : grupa 
1—4 : Steaua — Dinamo Oradea, 
LC.E.D. C.S.Ș. 4 — Dinamo Bu
curești : grupa 5—8 : Farul Con
stanța — Academia Militară Me
canica Fină București, C-S.U. 
Balanța Sibiu — Rapid Bucu
rești : grupa 9—12 : I.M.U.A.S. 
Bala Mare — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași, Politehnica Sportul 
studențesc București — Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napo- 
oa. înaintea acestor jocuri, cla-

București — Progresul București. 
Politehnica Timișoara — Olimpia 
București ; grupa 1—12 : Voința 
Brașov — Rapid București, Co
merțul C.S.ș. Tg. Mureș — Chi
mistul C.S.Ș. Rm. Vtlcea, 
ICEMENERG București — Crișul 
Oradea. Clasament la zi :
1. „U“ Cj.-Np. 28 22 4 2125:1650 48
3. Olimpia 28 18 1 1760:1487 44
3. Voința Buc. 26 16 10 1664:1664 42
4. Progresul 28 16 10 1910:1903 42
5. „Poli" Buo. 26 13 13 1717:1772 39
C. „Poli- T. • 26 16 10 1817:1722 39

7. Crișul 26 16 10 1865:1814 42
8. Chimistul 26 12 14 1761:1771 38
9. Rapid 28 10 16 1583:1723 36

10. Icemenerg 26 8 18 1662:1930 34
11. Comerțul 26 7 19 1443:1691 33
12. Voința Bv. 26 2 24 1620:2000 28

ABAD, 1 (prin telefon). Con
cursul inaugural al Diviziei „A* 
la tenis de masă a debutat tn 
Sala sporturilor din localitate cu 
etapa turneu. Cele 11 echipe fe
minine șl 12 masculine Înscrise 
la ediția 1985 au fost Împărțite
— după schema cunoscută — In 
două grupe valorice : masculin
— grupa 1 : Universitatea A.S.A. 
I Craiova. Hidrotehnica Buzău, 
Universitatea n Craiova, Meca
nică fină București ; grupa a 
H-a, seria I : Progresul IIRUC 
București. C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS 
Constanța, Stlrom C.S.Ș. 2 Bucu
rești, C.S.Ș. Tehnoutllaj Od. Se- 
cuies'-; seriaall-a: Sticla C.S.Ș. 
Bistrița, Constructorul Tg. 
înfrățirea Tg. Mureș, 
Cluj-Napoca ; feminin — 
I : Juventus MILMC IMG 
reștl, Falmar B. Mare, C.S. Arad, 
Spartac C.S.Ș. 1 București ; gru
pa a n-a, seria I : înfrățirea 
Tg. Mureș. Metalurgistul Cugir. 
C.S.M. Cluj-Napoca. Progresul

Mureș, 
C.S.M.
grupa
Bucu-

IIRUC București ; seria a Il-a : 
Metalul C.S.ș. Rm. vîlcea. Con
structorul Tg. Mureș, Tractorul 
Brașov, C.S.Ș. Slatina.

In prima zi a Întrecerii am 
asistat la partide ceva mal ani
mate ca de obicei, șl la băieți și 
la fete, unele cu schimburi in
teresante de mingi șl evoluții 
neașteptate ' ' ’
lipsit nici

In rtndul 
zultate, am 
al sportivilor de la Bistrița tn 
partida cu clujenii, In care Că
lin Creangă (bătăios ca de obicei) 
șl Eugen Borca (mal activ ca 
de obicei) au realizat cite 4 vic
torii. iar Grigoreanu una. In timp 
ce Cristian Ignat șl Radu Tran
dafir au obținut numai cite două 
victorii, la care s-au adăugat și 
punctele ciștigate de dublurile 
Trandafir, Ignat șl Levente, Toth. 
Formația din Od. Secuiesc a con
dus pe cea a Progresului cu... 
I—I. Dar următoarele cinci par-

ale scorului. N-au 
rezultatele surpriză, 
unor asemenea re- 
consemna acel 9—8

etapa a m-a

lamentu’ este
1. Steaua
3. Dinamo B.
3. LC.E.D. 
<. Dinamo O.

următorul :
22 21
22 21
23 15

1 2285:1612 43
1 2300:1572 43
7 1766:1777 37
9 1770:1006 3522 13

B. FaruJ 22 10 13 1654:1873 33
8. C.S.U. Sb. 22 10 12 1789:1902 31
7. Rapid 22 1 11 1798:1893 31
8. Acad. MU. 22 8 14 1672:1000 30
1. I.M.U.Ă.S. 22 9 14 16S8:îini M

11. „Poli- Buc. 22 7 15 1710:1017 29
!L „U* Cj.-Np. a 8 18 1764:1819 28
13. „Poli* Iași 22 4 18 1597:1880 26

In Campionatul național feml-
Bin se desfășoară etapa a m-a 
a eehri de al treilea tur care cu
prinde următoarele partide : 
grupa 1—6 : Voința București — 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca (derbyul etapei), 
Politehnica Sportul studențesc

• Echipa penalizată
Programul meciurilor din Ca

pitală : slmbătă, sala Floreuca. 
d, la ora 13,M : Voința — „U" 
(f), I.C.E.D. — Dinamo Buc. (m); 
sala Progresul, ora 18 ; Politeh
nica Buc. — Progresul (fi : sala 
Construcția, ora ÎS: ICEMENERG
— Crișul (fi : duminică, sala Flo- 
reasca, de la ora S : Politehnica 
Buc. — „U* (m), Steaua — Dina
mo Oradea (m) Voința — „U* 
(fi; sala Progresul, ora 18 ; Poli
tehnica — Progresul (fi ; sala 
Construcția, era 18: ICEMENERC
— Crișul (fi.

CONCURSUL NAȚIONAL SALVAMONT

zona

MllNE VOR Fl CUN0SCUT1 
C1$TIGÂTORII „COȘULUI DE AUR

în Bucegi, au continuat În
trecerile din cadrul Concursu
lui național Salvamont. După 
ce marți a avut loc un exer
cițiu de căutare tn
Furnica (la care au luat parte 
toate echipajele), exercițiu 
soldat cu succes, miercuri s-a 
desfășurat proba de «coborîre 
Individuală în rapel*, pe pe
retele abrupt al Vărăriei Mari 
(Înalt de 70 m). Vremea foarte 
frumoasă — soare, cald, vizi
bilitate excelentă — a oferit 
eoncurenților condiții bune de 
acțiune, iar zecilor de spec
tatori. așezați pe celălalt ver
sant ol văii Ialomiței, un 
spectacol inedit La capătul a- 
cestei probe de alpinism, cei 
mai buni au fost sportivii e- 
chipajului Suhard (Harghita), 
urmat de echipajele din Să- 
cele și Hunedoara.

Faptul ci la finalele ___
W de aur*, întrecere desfășurată 
ia cadrul „Daciadei", și-au a- 
nnnțat participarea reprezentanți 
ai tuturor județelor țârii șl din 
municipiu1 București vorbește de 
la «ine despre succesul acestei 
prime ediții a competiției orga
nizată din inițiativa F. R. Bas
chet- Etapele precedente ale 
„Coșului de aur* au demon
strat largul interes de care s-a 
bucurat acest concurs rezerva: 
elevilor și elevelor nelegitimați.

Finalele „Coșului de aur* 
Încep astăzi in sala Construcția 
ide la ora i. Întrecerile prelimi
nare) șl vor continua in
sala Floreasca (în pauzele dintre 
meciurile divizionare ..A-), unde 
vor fi cunoscuți riștigătorlL A- 
mlntim că concursul constă din 
SS de aruncări libere.

F1NALA PE CAPITALA
A „CUPEI U.G.S.R. LA SCHI*

instituțiile 
vorba de 
a „Cupei 
fond și

Joi, tot pe o vreme fru
moasă, s-a desfășurat „proba 
de slalom uriaș*. S-a plecat 
din apropiere de Babele — 
startul ș-a dat de la Săritoare 
—, iar sosirea a fost la stația 
de teleferic. Traseul a măsu
rat aproape doi km. La so
sire, a avut loc și „proba de 
acordare a primului ajutor". Pe 
primul loc s-au clasat spor
tivii, din echipajul Predealului. 
Pe locurile următoare — două 
echipaje tot din județul Bra
șov : Rișnov și Bran. Slmbătă. 
după desfășurarea probei de 
coborîre cu akia, Concursul 
național Salvamont se va În
cheia.

tlde au revenit tn serie bucureș- 
- tenilor Cloiciu, Muntean, Udrlște 

(2—1, —15. 12. 15 cu A. Fejerl), 
Craioveanu șl. din nou, Cloiciu. 
Deci, 8—81 Dar. uvanez, trans
ferat In acest an la C.S.Ș. Od. 
Secuiesc a Învins pe Muntean 
și 9—8.

Cea de a doua formație cra- 
loveană (Tiugan. Bădescu, Nef, 
Nicorescu) a surclasat pe Hidro
tehnica Buzău cu 9—1, tn timp 
ce Universitatea 1 a lăsat doar 
două seturi echipei Mecanică 
fină. Alte rezultate : înfrățirea 
Tg. Mureș — Constructorul Tg. 
Mureș 9—2. Stlrom-C.S.Ș. 2 Bucu
rești — C.S.Ș. Știința IJPIPS 9—1.

Din întrecerea feminină notăm 
victoria categorică (5—1) obți
nută de Juventus 'a Spartac. Ne- 
restabilită complet după afecțiu
nea la umăr, care a obligat-o să 
absenteze la turneul de verifi
care, Otilia Bădescu a pierdut 
ambele Intîlnlri. la Anca Cheler 
șl Carmen Găgeatu. Singura vic
torie a Spariaculul: Emilia Closu 
la Carmen Găgeatu. Echipa Me
talurgistul Cugir a cîștlgat cu 
5—4 partida cu C.S.M. CluJ-Na- 
poca. Cu " ‘ 
partida C.S. 
B. Marc 
Gabriela _ . __ „
tiv Nela Stolnea și Marla Vln- 
tilă 1 v). Alte rezultate : Con
structorul Tg. Mureș — Tracto
rul Brașov 5—2. Progresul — în
frățirea 5—3.

Concursul se Încheie slmbătă. 
Mircea COSTEA

5—2 s-a Încheiat
Arad — Falmar 

(Liana Măcean 3 v, 
Blaske 2 v. respec

TINERII SCHIORI
(Urmare din pag. 1)

reia întrecerea echipelor 
de baschet candidate la titlu, 
dar ți disputa pentru locul I In 
clasamentul coșgeterilor, deți
nut acum de libianul Marin 
Chirilă (in imagine, aruncind 
la coș). Foto: Aurel D. NEAGU

Azi și mîine, pe pîrtiile de 
schi din Predeal vor concura 
numeroși iubitori de sport din 
întreprinderile și 
bucureștene. Este 
finala pe municipiu 

„ U.G.S.R. la schi*,
alpin, masculin și feminin. La 
probele alpine se va ebneura 
pe două categorii de vîrstă : 
19—35 de ani și peste 35 de 
ani. Competiția este înscrisă 
sub genericul «Daciadei*.

MEDALIA OLIMEICA A AAIAJItl AOASIBt
(Urmare din pag I)

Înotătoare au avut un prim 
bazin intre protagoniste, dar 
după al doilea Carmen a Ieșit, 
practic, din lupta pentru me
dalii. luptă dusă mai departe, 
to schimb, de Anca : a doua 
la 100 m - 1:04,98. la cinci 
zecimi de De Rover, men ți- 
ntodu-și poziția și după trei 
lungimi — 139.01. față de
138,72 al olandezei, pentru a 
ceda pe ultima parte, mulțu
mind u-se cu medalia de bronz 
(2:13,29), precedată de Jolaada 
De Rover — 2:12,38 și de a- 
mericanca Amy White — 
2:13.04. Bunaciu a fost a șap
tea. cu 2:16,15. Cînd Anca Pă
trășcoiu urca pe podiumul de 
premiere de la Los Angeles, 
momentul reprezenta, fără În
doială. un motiv de satisfacție 
pentru Întreaga noastră nata- 
ție, aflată la ora unei remar
cabile premiere, datorată unei 
sportive de incontestabil ta
lent, muncii sale și a neobo
sitului ei antrenor emerit, 
Gheorghe Dimeca. Totodată, reu
șita elevei din Baia Mare, nu pu
tea, nu poate fi despărțită, de re
considerarea pe plan național 
a foarte însemnatului rol so
cial al înotului, începind cu 
baza materială, incomparabilă 
acum cu ceea 
inte vreme în

Am arătat de 
cîștigarea unei 
competiție de ...._____  _
limpiadei înseamnă, cu adevă
rat, o performanță. Nu-i mai 
puțin adevărat însă că se pu
tea mai mult ! Apelînd (nu e 
posibil altfel într-un sport al 
cifrelor) la statistică, ne rea
mintim cum, înaintea urcării 
pe bloc-starturile bazinului 
Californian, înotătoarele noas
tre erau creditate cu rezultate 
care le situau în fruntea „to
purilor" participantelor la J.O. 
La sută, Bunaciu — 132,01, 
Pătrășcoiu — 1:02,18. La 200 
m, Pătrășcoiu — 2:12,16, Bu
naciu — 2:13,18. Dacă in pri
mul caz americancele An
drews și Mitchell, plus olan-

ce exista lna- 
tara noastră, 
la bun Început, 

medalii la o 
amploarea O-

deza De Rover, coboriseră șl 
ele sub 1:03, in proba celor 
patru bazine .distanța* era a- 
preciabilâ, cu aproape două 
secunde și jumătate mal bine 
(pentru Anca) decit prima a- 
mericancă. Dar, s-a văzut clar, 
concursul e concurs, iar ci
frele anterioare nu pot avea 
decit rolul de suport al aspi
rațiilor. In timp ce câștigă
toarele probelor de spate (The
resa Andrews — 1-0?.,55 la 100 
tn, Jolanda De Rover — 2:1248 
la 200 m) și-au bătut, fiecare, 
recordurile carierei in cel mai 
important moment, momentul 
oportun !, sportivele românce 
au Înotat cu cel puțin o se
cundă și eiteva sutimi sub 
realizările de virf precedente 
și care, repetate, confirmate la 
Los Angeles, ar fi putut 
schimba un bronz In două me
dalii de... aur.

E limpede, cele două spor
tive nu au atins, dintr-un mo
tiv sau altul, virful de formă, 
așa cum era normal, tn lulie- 
august, la Los Angeles, tno- 
tînd mai repede In iunie, la 
București sau Bratislava (și 
mai Înainte, ih martie, la Re
șița). în ciuda Îndelungatei 
experiențe a marilor compe
tiții. Carmen Bunaciu a ră
mas o sportivă emotivă, care 
nu a reușit să se acomodeze 
cu bazinul american, cu at
mosfera de acolo. în ce o pri
vește pe Anca Pătrășcoiu, an
trenorul Gheorghe Dimeca se 
arăta nemulțumit de modul in 
care eleva sa a răspuns la an
trenamentele (foarte impor
tante) desfășurate chiar la lo
cul intrecerilor, .fără o anga- 
gajare deplină, conștientă*.

Dincolo de orice explicații 
de ordin subiectiv (ar mai fi 
destule încă) rămîne, obiectiv 
vorbind, împlinirea doar par
țială a așteptărilor. SI rămîne 
federației, tuturor oamenilor 
Înotului nostru, datoria ca — 
tnvățînd și din participarea la 
Los Angeles — să tragă li
nie, să adune cu luciditate, 
astfel incit momentul de pre
mieră să nu rămină unul izo-

tat in cartea natației româ
nești. Pînă ta ediția următoare 
a J.O. este timp suficient, dai 
nu e prematur să ne întrebăm 
de pe acum pe cine ne bazăm, 
ce șanse pot avea, în condi
țiile unei concurențe mereu 
mai acerbe, foarte tinerele (de 
azi) Iulia Mateescu, Tamara 
Costache, Stela Pura, poate al
tele sau alții, poate chiar_ 
Anca Pătrășcoiu 7 Iar pînă la 
Olimpiadă sint alte mari În
treceri, se apropie, iată. tot 
mai mult, campionatele euro
pene pentru seniori și ju
niori.

Bilanțul remarcabil din ’84. 
unele rezultate Încurajatoare 
înregistrate in ultimele zile ale 
anului trecut, in bazinele de 
la Pitești sau Sibiu, se pot 
constitui într-un bun punct de 
plecare pentru abordarea vii
toarelor competiții. înotătorii 
noștri de frunte, competitivi, 
atîția ciți sint ei — adică, să 
recunoaștem, puțini — pot •- 
vea în ’85 victorii în lupta cu 
timpul, chiar cu adversari de 
reală valoare, condiția primor
dială pentru acestea rămînînd 
vechiul, mereu repetatul Im
perativ al unei pregătiri dă
ruite, conștiente, inspirate.

alții și mai mici I). E necesar, 
însă, ca specialiștii cu care 
lucrează acești tineri perfor
meri să mediteze asupra pe
ricolului forțării performanțe
lor înalte care ar putea avea 
urmări negative mai tîrziu. 
N-ar fi exclus, bunăoară, ca 
abandonurile Ilenei Hanganu 
și Li viei Racilă, la 20 km, să 
fie și urmarea unor exagerate 
eforturi pe o bază fizică încă 
prea puțin solidă. De aseme
nea, pregătirea prealabilă se
zonului competițional trebuie, 
de acum înainte, bine 
și bine organizată cu 
sportivi foarte tineri, 
du-se unele greșeli.

în momentul de față, toți 
acești tineri performeri se pre
gătesc pentru a participa la 
competițiile internaționale de 
care aminteam. Performanțele 
din cadrul finalelor „Daciadei* 
trebuie să capete adevărata 
confirmare in competițiile cu 
parteneri de peste hotare, eri- 
teriu unie de apreciere corectă 
a valorii atinse. Pentru reali
zarea acestui scop major al 
sezonului In curs, atît federa
ția, cit și cluburile au mari 
obligații. Activiștii federației 
trebuie să vegheze la aplica
rea întocmai a planurilor de 
pregătire unice, concepute din 
vreme. Iar secțiile trebuie să 
dea credit acestor performeri 
tineri, 
unicul 
merge 
nere a _ 
plan internațional, 
tea menținerii in pregătire a 
elementelor plafonate, dar «si
gure*, fără să strălucească 
insă, este deosebit de păgu
bitoare. în primul rînd pen
tru că acești schiori sînt, e- 

ln 
al 

doilea rind pentru că ei ba
rează calea spre afirmare a 
tinerilor de care am amintit

gîndită 
acești 

evltîn-

convinse că acesta este 
drum pe care se poate 
in tentativa de impu- 
sporturilor de iarnă pe 

Mentalita-

ventual, «siguri* numai 
competițiile interne. în
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DIN SUM AB S
Un ____■■_____ _ _____ ________________
Daclada, spre noi Împliniri
Halterele, un sport care vrea să se mențină „pe podium* 
Tinerii se afirmă In noul sezon de patinaj
Un reportaj despre echipele naționale de handbal
La rubrica „De 3 ori stop-cadru*, schloara Liliana Ichlm, 
patinatorul Nlcolae Sandu șl hocheistul Marius Gliga 
„Noul val* In hocheiul românesc
Voleibaliștii de la Steaua In evident progres 
Prezentarea Înotătoarei Tamara Coetache 
Titlul național de șah a plecat spre Timișoara 
Debut spectaculos al atletismului românesc In noul sezon 
Actorul Alexandru Lulescu și sportul 
După „topul* european Ia tenis de masă
Două pagini de fotografii originale in rubrica „Viața

Încercări pentru fotbalul nostru

• 1 
sportivă*

• Magazin sportiv — imagini inedite din aportul de peste hotare
• Reportaje externe șl rubricile i Pe meridianele sportului, 

Caleidoscop fotbalistic, Cutia eu scrisori, Cuvinte Încrucișate 
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SPORTUL, IMPLICAT TOT MAI
(Urmare din pag D

strații și mai ales printr-o 
competiție care a angajat pe 
to(i cursanții în întreceri în 
care prioritate au avut spor
turile sezonului alb, mai ales 
schiul și săniușul.

Evidențiind interesul elevilor- 
președinți pentru curs, prof. 
Ion Samoilă din Buzău, care 
a răspuns de cabinetul meto
dic, sublinia „seriozitatea dove
dită de marea majoritate a 
participanților pentru conspec
tarea lecțiilor, pentru comple
tarea lor cu date cit mai bo
gate, astfel ca la seminarii 
răspunsurile să fie întotdeauna 
de... nota 10“ ; lecții — facem 
remarca — legate de felul cum 
se organizează activitatea spor
tivă de masă la nivelul clase
lor și liceelor, sarcină ce re
vine, prin statut, organizațiilor 
U.T.C., modalități de amena
jare a unor baze sportive, ca 
și de construirea cu mijloace 
proprii a unor aparate (la o- 
rele de practică în producție, 
în atelierele-școală). întocmirea 
calendarelor sportive, a altor 
documente de planificare, prin
tre care și cele legate direct de

marea co 
nală „I 
Nicolaes 
relevat r
bitri, org 
lej, la 
măr de 2 
brevete 
concurau 
atletism,
lei, tenis 
badminto 
sporturile 
ea proas 
pună in
te, să ofi 
ganizate 
Mai trebi 
C.C. al
nualul de 
arbitraj, 
vederi r< 
de federa

Paralel 
priu-zisă, 
parte la 
cultural-e
tinse in 1 
nai al Ti 
de referin 
nerație și 
sub devi 
Dezvoltare 
sens, cur

LA A. S. JIUL PETRILA, SP
(Urmare jtn pao D

căror vigoare fizică, adăugată 
priceperii in ale mineritului, 
face ca frontul de cărbune să 
fie mai lesne de înfrint Sint 
acolo, în Inima cărbunelui, 
sportivi inimoși, eare știu să 
dea patriei mai mult cărbune. 
O fac, eu abnegație, de multe 
ori eu eroism !*.

Darea de seamă asupra ac
tivității consiliului A. S. «Jiul* 
Petrila a relevat diversitatea 
activităților sportive de perfor
manță și de masă. Astfel, am 
reținut că există 8 secții, cu 
o bogată activitate competițio- 
nală, din care cele de popice 
șl de lupte activează in Divi
ziile «A* pentru disciplinele 
respective. Secțiile de box, 
judo, alpinism, deltaplan, tu
rism, tir și volei au rezultate 
remarcabile tn campionatele 
municipale, județene, de zonă 
șl naționale. «Dar, ceea ce 
constituie un fapt meritoriu, 
pentru noi, este că am reușit, 
prin mijloace atractive, să an
trenăm tn (portul de masă 
peste 68 la sută din mineri* 
— a precizat președintele a- 
soctației. <

După di 
toarelor 
preferințe, 
vîrstă a 
sport, in 
tille exist 
nizate — 
rea de 
sportive i 
pice, tenu| 
judo, box), 
și drumeț 
activități 
loace de 
liber, dar 
vare și 
face sport 
acordat o 
piilor și a 
miliile de 
este o me 
mite, de 
fin. Vrem 
de acum s 
eitori de 
ționat Eus 
bru al 
.Jiul* Pe 
ceste! idei, 
competiții 
box, lupte 
tineretul 
tatea, unii 
la Întreceri

ADMINISTRAȚIA DE STAT
• NUMAI ASTAZI se mal pot 

procura bilete la prima tragere 
MULTIPLA LOTO din acest an, 
care ▼> avea loc duminică 3 fe
bruarie a.c. în sala clubului spor
tiv Progresul din București, cu 
începere de la ora MB. Formula 
tebnlcâ, eu • extrageri în două 
faze, cu un total de 72 de nu
mere, cu extrageri „legate-, 
două cite două, cu cîștlguri pen
tru 3 numere din 18 extrase. O* 
feri participanților noi posibili
tăți de a obține cîștlguri în auto
turisme JDACIA 1300-, mari su
me de bar.l șl excursii în R. P. 
Polonă. Variantele de 25 lei par
ticipă la toate extragerile șl pot 
obține cîștlguri cumulate M am-



al campionatului masculin de volei
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bine pe toate, ca o condiție a 
abordării cu succes a grelelor 
meciuri din Cupa cupelor.

Pe de altă parte, atrage aten
ția întrebarea : cum va arăta 
Dinamo în primul turneu de 
campionat după șocul pe care 1 
l-a produs Ruda Hvezda Praga, 
în C.C.E., dinamoviștli fiind lip
siți acum și de aportul unul im
portant titular. Enescu. șl al re
zervei de ridicător, Slabu ? Ca și 
o altă întrebare : se va mări 
sau se va reduce distanța din
tre lideră și urmăritoarea el ? 
în fine, captivantă va fi și cursa 
pentru treapta a treia a podiu
mului. în turneul al treilea se

I
I
I

Programul de mîlne începe ta 
sala Floreasca la ora 12,30, iar 
la Dinamo, la ora 10.

Echipele grupei a doua valorice 
își dispută al treilea turneu la 
Bala Mare, de miercuri pînă du
minică.

pornește de la situația :
1. Dinamo 10 10 0 30: 3 20
2. Steaua 10 8 2 27: 9 18
3. Tractorul 10 5 5 1« :20 15
4. „U--C.F.R. Cv. 10 3 7 12:23 13
5. Explorări B M. 10 3 7 11:23 13
8. Elcond D. zalău 10 1 1 1:27 11

Aurelian BREBEANU

I

AȚA TINERETULUI STUDIOS
ițio- deaproape probleme legate de
ușile politica internă ți externă a
i a partidului nostru, au purtat
ar- discuții legate de creșterea res-

pri- ponsabilității fiecăruia la ta-
nu- vățătură, la viitoarele locuri
Imit de producție, in Împletirea dt

in mai armonioasă a muncii eu
i de viața. Profesorii-lectori Mari-
vo- lena si Dumitru Stegarn (Dolj),
lină, Dacian Cojoc (Botoșani), Ma

in rina Șelaru (București), Ghe-
ităm rasim Tavie (Timiș), Elena ți
1 să Petre Columban (Prahova),
ăța- Mariana Cornea (Arad) ți IJ-
or- liana Mureșan (Bistrița-Nă-

ve“. săud) le-au fost cadre didac-
că tice .de mare folos in muncă,

ma- in insușirea lecțiilor ți la se-
r în minării”, cum au ținut să pre-
pre- cizeze elevi din județele Ma-
ilite ramureș, Botoșani, Sibiu, Su

ceava, Timiș, Buzău, Prahova 
pro. și din municipiul București, a-
luat preciați printre cei mai sili-
ități *°d Si mai disciplinați.
ex- Așteptăm, desigur, ca ftiadele 

ițio- acestui curs să se reflecte dt
tare mai convingător In munca
ge- sportivă a unităților școlare

șura care și-au avut reprezentanți
— la cursul de la Cimpulung Mol-

icest dovenesc. Chiar in trimestrul
In- al II-lea...

PRIJINUL PRODUCȚIEI
ic- echipele de performanță ale 
ire juniorilor.
de Participanții la dezbateri au
ică evidențiat activitatea consiliu-
dl- lui asociației, remarclnd, mai
ga- ales, eforturile, cu rezultate
da- bune, făcute pentru lărgirea
ieri cadrului de masă al sportului,
po- Totodată, s-a atras atenția
■te, noului consiliu — printre cel
rsii aleși fiind Grigore Grăjdan,
iste președinte, Ion Păducel, vice-
îij- președinte, și Rudolf Cozma,
ilui secretar — că atit sala de
ier- sport, cit și popicăria necesită
pot renovări ți că există deja a-
S-a zi gura te condiții ca prin muncă
co- patriotică acestea, ca și sta-
fa- «Honul de fotbal și ștrandul,
itul să fie modernizate.
ns- Adunarea de dare de seamă
ă-n ți alegeri a asociației sportive
ilor .Jiul” Petrila a constituit pri-
un- lejul unor dezbateri de lucru,
en- la obiect, In care, pe buza re-
an- zultatelor de pînă acum, aa
țlel fost conturate căile acțiunilor
a- viitoare. Realist, cunosclnd ne-

ate vofle, dar și posibilitățile, noul
do, consiliu de conducere ți-a pro-
ora pus acțiuni judicios eșalonate,
le- diverse, pentru mineri, pentru
iții schimbul de azi ți de mîlne
in al acestei minunate meserii.

OSPORT INFORMEAZĂ
mal Monza — Empoli ; 10. Parma — 

Bart (pauză) ; 11. Parma — Bari 
(final) ; la. Pescara — Pisa (pau- 

zl ză) ; 13 Pescara — Pisa (final), 
la

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN

1 FEBRUARIE 1985
EXTRAGEREA I I TI 24 <1 38

17 87 59 13 85. EXTRAGEREA 
a n-a: 61 30 34 85 15 25 71 13 82.

Fond total de riști guri i 
ț. 1.264.567 lei, din cares 251.306 
ț. lei, report la categoria L
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ur-
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Antrenorii divizionari „A" Ia ora pregătirilor

IREVĂZÎNDU-I PE „CEI 14“ 
I

DE LA LISABONA

Ion Nunweiller: „DORESC
CA INTERNAȚIONALII CORVINULUI 

SA FIE ÎN FORMA MAXIMĂ
PENTRU PRELIMINARII»
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LISABONA, 1 (prin telefon). 
Joi seară, delegația fotbaliști
lor români, mai puțin jucă
torii Universității Craiova 
(care au plecat la Faro, loca
litate aflată la 300 km sud 
de Lisabona, unde echipa lor 
se află invitată de formația 
locală, Farense, din prima di
vizie, pentru citeva partide In 
Portugalia), a revăzut meciul 
de miercuri la video. Sigur, 
acum 11 privești cu alți ochi 
greșelile ți se par— omenești, 
dar totuși rămin greșeli ți se 
Întrevăd destule soluții pen
tru evitarea lor ta viitor, cum 
a fost cazul la cele 2 goluri 
primite, goluri care, eu mai 
multă atenție ți concentrare 
ta joc, puteau fi evitate. După 
cum și Cămătaru ar fi putut 
fructifica măcar una din cen
trările de pe stingă ale io! 
Klein.

In legătură cu modul țn care 
fotbaliștii români au evoluat. 
-A Bota» scrie că selecționata 
română s-a prezentat eu o ex
celent! linie defensivă, com
partimentul forte al echipei, a 
dispus de bune valori in linia 
mediană, dar atacul, privit ta 
întregul său, s-a arătat 
valoarea jucătorilor care 11 
alcătuiesc.

Acum, să trecem ta revistă 
comportarea tricolorilor.

LUNG — A avut multe șu
turi dificile la care a trebuit 
ai intervină ți cărora ie-a fă
cut față. Dacă primul gol a 
fort imparabd, mingea fiind 
expediată puternic, din pita 
fuleu, Futre fiind tzn atacant 
impetuos, cel de ai doilea l-s 
primit dintr-o neatenție, la 
respingerea șutului tal Jordao.

NEGRILÂ — Sistematic scos 
din dispozitiv prin driblingu
rile ta viteză ale tai Futre. 
fundașul craiovean nu și-a gă
sit locul nici un moment Ca 
urmare, schimbarea lui se im
punea.

ȘTEFANESCU — In duda 
lipsei de decizie ta primirea 
primului gol, s-a revanșat a- 
poi, remareîndu-se prin clar
viziune în joc, prin repetatele 
reușite ta «dezarmarea- por
tughezilor. A participat mult 
ți la construcție, trimlțind pase 
utile ta ofensivă.

AI- NICOLAE — A format, 
împreună cu Ștefănescu, un 
tandem bine legat deși a ju
cat de puține ori ta această 
formulă. Sobru și eficace ta 
intervenții. Singura greșeală 
ce 1 se poate imputa este la 
golul lui Carlos Manuel, rind 
a avut o ezitare.

UNGUREANU — A dovedit, 
tacă o dată, că este un fundaș 
lateral de certă valoare, due
lurile sale cu Jaime Magal- 
haeș — cele mai multe cîștl- 
gate — constituind una din

| Cupa speranfelor ÎN FINALA DE LA BUHUȘI: 
(UNIVERSITATEA CRAIOVA-GAZ METAN MEDIAȘ 8 3!

Pentru jocurile 3- 
I 'p O finali dominată net de 

echipa eraioveană, pregătită de 
D. Ustabadeff p P. Stoica. 
Iată numele campionilor la I grupa copiilor născuțl după 1 
august 1972 : Paul Hinder, Io
nel Donolu, Ovidiu Bobonete, 

iCristinel Clurezu, Daniel Do- 
brescu, Glgi Goiceanu, Cristian 
Mihai, Victor Neicu, Valentin 

INedelcu, Radullan Niculescu, 
Mircea Popa, Cornel Papurcă, 
Mircea Ralcea, Adrian Belea, 

IDoru Stoica șl Radu Bprînce- 
natu. • Gaz metan Mediaș a 
ajuns ta finală prlntr-un joc 
al rezultatelor din grupa a 

In-a. Gloria Bistrița, tavtagtnd 
surprinzător, eu 1—0, In ulti
mul med al grupei, pe marea I favorită, CB-M. Suceava, a
propulsat ta finala mare pe 
jucătorii antrenați de Nlcolae 
Piștea (un pasionat de acttvi- 

I tatea eu cei mai mid fotba- 
| Rști), iar ta eea mică pe cei 

din echipa eonstitațeană. • Io- Istf BQkoși, antrenorul echipei 
de pe Htoral, dasată pe locul 
3: «De la an la aa această I Întrecere devine tot mai pasio
nantă, tot mai bine organizată, 
tot mal gustată *! apreciată.

o poartă la alta și 
dteva centrări .ca 

din păcate nefruc- 
CSmăta-u.

— Si-* demonstrat

atracțiile meciului. Jucător cu 
mare experiență competitio
ns]!. dotat cu calități specifice 
postului.

MAItl ( — Mai puțin pre
zent ta joc ca de obicei. mal 
puțin inspirat nu a corespuns 
ta totalitate așteptărilor lui 
Mircea Lucescu. care își pune 
ta el multe speranțe. Are însă 
calități. în special de voință, 
care, alături de tinerețea sa 
II recomandă ta continuare.

BOLONI — Numit de co
mentatorul televiziunii portu
gheze .patronul liniei de mij
loc-, a făcut tacă o dată do
vada valorii sale. Experiența 
ti riarrîritmea ta joc l-au fă
cut .rampa de lansare- a re
tor 3 goluri marcate le Lăcă
tuș ți Hagi

KLEbN — Dotat cu un su
flu inepuizabil, a .arat- tere
nul de ia 
a executat 
la carte-, 
ttfieate de

RED NIC___________
tocă o dată disponibilitățile, 
dcvedmdu-re la fel de activ 
St ea mijlocaș ofensiv, și ca 
foodas dreapta, fiind folosit 
după pauză, ta tocul tai Ne
grei. în schimb. aflat ta fața 
porții, a ratat o situație rari
simă

• CORAS — Unul dintre cei 
nai activi jucători români 
Deși lasă impresia că e lent 
știe să se descurce p să fie 
«tfl atit la construcție, ctt ti 
P la finalizare.

CAMATARU — A dat mai 
puțin dectt se aștepta. A fost 
handicapat de terenul foarte 
moale, care de multe ori l-a 
.fixat- la pămtnt $i așa re 
explică p cele două uriașe 
ratări de la Începutul jocu
lui.

LACAILȘ — Cel mal bun 
(p eficace) jucător de pe te
ren. Ușor, subțire, felin, s-a 
simțit ta largul lui pe terenul 
moale. Pus ta valoare cu două 
pase-gol de Boloni, are ma
rele merit că. de fiecare dată, 
a acționat cu singe rece p a 
fructificat situațiile avute.

HAGI — Este, ta continuare, 
o mare speranță a fotbalului 
nostru. Deși 
vut o febră 
grade, motiv 
fost folosit 
partidei, p-a 
prin surprinzătorul șut de kl- 
nogramă care l-a ingenunchiat 
pe Damas.

BOZEȘAN — Poate deveni 
un jucător de bază în angre
najul reprezentativei. Cit a 
fort folosit, a arătat mult spi
rit de luptă p o mare viteză 
de joc.

la Lisabona a a- 
de peste 38 de 
pentru care a și 
doar in finalul 
demonstrat clasa

Mircea TUDORAN

: F. C. Constanța - 
evidențiind mari talente de 
care trebuie s* avem o grijă 
deosebită pentru a .urca” trep
tele fotbalului". • Cițiva din
tre jucătorii evidential ta tur
neul de la Buhuși : D. Dobres- 
•a, G. Goieeann (cel mai teh
nic), ambii de la Universitatea, 
G. Pană (Metalul), L. Florea 
(CJBJd, Suceava), FL Tudose 
(P. C. Constanța), Gh. Diaconu 
(cel mai bun portar), de la 
Mureșul Deva, A. Iod (Gaz 
metan). • Singura echipă care 
a dștigat toate meciurile este 
Universitatea : 4 victorii, 23 go
luri marcate, 9 primite. • 
Pentru desemnarea golgeteru- 
tal e-a disputat un .meri de 
baraj- intre eraioveanul R. Ni- 
eulescn șt Andrei Iod de la 
Gaz metan, la sfirțitul turneu- 
tat ambii avind dte 8 goluri. 
.Barajul” a revenit eu 2—0 
jucătorului craiovean. • Inspi
rată organizarea turneului ta 
micuța localitate moldovean!. 
Gazdele au făcut tot posibilul 
pentru buna desfășurare a 
competiției, meritînd sincere 
felicitări. • .Sigur eă speram 
M jucăm bine, afirma prof. N. 
Plștea (antrenorul echipei din

— Cu ce gînduri au pășit 
Corvinul și antrenorul său in 
anul 1985 ?

— Principala preocupare este 
îndreptată spre îmbunătățirea 
jocului, evoluțiile, atit acasă 
cit, mai ales, in deplasare, să 
fie mai aproape de valoarea 
componenfilor. In tur, în de
plasare, t-a jucat deschis, dar 
s-a ratat de multe ori din po
ziții foarte favorabile. Rezol
vând problema finalizării in 
deplasare, vom reuși ca, la 
sfirțitul campionatului, sd fim 
pe un loc care să ne readucă 
in circuitul internațional, fie 
chiar in .Cupa Balcanică".

— Cum sperați să îmbună
tățiți jocul ?

— Argumentul hotăritor U 
constituie, firesc, buna pregă
tire a tuturor jucătorilor. O 
asemenea dorință există in 
cadrul lotului nostru p, in a- 
cest sens, amintesc faptul ei 
marea majoritate a componen- 
ților n-au neglijat pregătirea 
in vacanță, jucind mini-fotbal 
in sălile dtn Deva, Hunedoara 
ți Sibiu Datorită acestui fapt, 
doctorul Petre Vino tea a con
statat ci toți prezintă indici 
*triolo(het buni pentru relua
rea pregătirii, iar perioada de 
readaptare a organismului îa 
efort a fost mai mică. Apoi, 
timp de două săptdmini ne-am 
antrenat la complexul Orlea, 
de Ungi Hațeg, unde am a- 
vut condiții excelente. Am 
parcurs o perioadă de lucru 
tntens, cu rite două antrena
mente pe zi, pentru ca fiecare 
să dobindească un ridicat grad 
de pregătire fizici generali, 
forță |i rezistență in regim de 
viteză. Pentru citiră jucători 
perioada a fost destul de grea, 
deoarece s-au pregătit, in ace
lași timp, ți pentru sesiunea 
de examene la Institutul de 
subingineri. Aceștia sint A- 
lexa, Nicșa ți Tlrnoveanu — 
pentru anul patru, Petcu ți 
Ioniță — pentru anul trei ți 
Văetuș — anul Mii.

— Cu ce jucători ați început 
pregătirea ?

— Alexa, Ioniță — portari, 
Nicșa, Dubinciuc, Mărginean, 
Gălan, Gri gore. Bogdan, Nan
— fundași, Petcu, Oncu — mij
locași, Tlrnoveanu, Văetuș — 
înaintași. Cinci jucători rint 
la loturi naționale : KIein, Ma- 
teuț p Gabor la lotul ^A“, 
Stoica p Bejenaru la cel de 
juniori. Cojocaru, avind o in
fecție la brațul drept, a tre
buit să fie spitalizat. Avem p 
citeva noutăți : Seliuc, portar, 
are 22 de ani, a revenit de 
la Minerul Certej, Neag, ex
tremă stingi, 21 ani, promovat 
de la Minerul Ghelar, Chirocet, 
mijlocaș, 20 de ani, Mureșan, 
extremi dreaptă, ÎS ani, p 
Radu, fundaș dreapta, 16 ani
— toți din echipa noastră de

Mureșul Deva ^-î
Mediaș),' dar pin! la finali 
era_ mult și greu. Am ajuns, 
totuși, mă bucură faptul, Iar 
eițiva dintre elevii mei, am 
convingerea, vor progresa ea 
fotbaliști”. • Iubitorii fotbalu
lui din Buhuși au venit ta nu
măr mare la meciuri și i-au._ 
adoptat repede pe toți copil! 
care le-au oferit o mulțime 
de faze spectaculoase și 81 de 
goluri ! • M. Ionescu, secretar 
al FJR.F.: -Cupa- a ajuns la 
ediția a 3-a și, treptat, iți do
vedește marea utilitate : atrage 
copil muîți și prilejuiește re- 
marcarea unor talente verita
bile, care pot, și trebuie!, să fie 
apoi urmărite cu grijă. Toate 
cluburile ar trebui să acorde 
atenția cuvenită Întrecerii, eu 
atit mai mult eu cit echipele 
etștigătoare devin campioane 
naționale la minifotbal”. • 
CLASAMENT FINAL : 1. Uni
versitatea, 2. Gaz metan Me
diaș, 3. F. C. Constanța, 4. 
Mureșul Deva, 5. C.S.M. Su
ceava, 6. C.S.Ș. Electroaparataj, 
T. Metalul București, 8. Glo
ria Bistrița.

Laurențiu DUMITRESCU 

speranțe. După cum se vede, 
continuăm să creștem p sd 
promovăm elemente talentate 
locale. Nu s-a prezentat Gra- 
zian Moldovan, fost la Dinamo 
București, care a avut de sus
ținut examene la Institutul de 
subingineri.

— în tur, disciplina unov 
jucători în teren a cam lăsat 
de dorit...

— tntr-adevăr, s-au primit 
prea multe cartonașe galbene 
și două roșii. Majoritatea car
tonașelor galbene primite au 
fost pentru proteste la deci
ziile arbitrilor. De aceea, a- 
eum, în perioada de pregătire} 
împreună cu colegul meu Spi
ridon Niculescu, discut și af

cest aspect cu fiecare jucător 
ți sper ci-i voi convinge de 
faptul că deciziile arbitrilor j 
zu trebuie sd fie comentate} 
iar preocuparea jucătorului in
tr-un meci este de a avea o 
comportare cit mai bună.

— Care mai sint problemele 
antrenorului Ion Nunweiller ?

— Doresc ca jucătorii Cor- 
vinului, selecționați in loturile 
naționale, să fie in formă ma
ximă la toate meciurile din 
preliminarii. Consider că este 
obligația noastră, a antrenori
lor, de a nu precupeți nici un 
efort pentru a-i pregăti pe se- 
lecționabili la un nivel supe
rior in vederea confruntărilor 
tnternaționale, pentru ca ei să 
contribuie cit mai mult la ob
ținerea unor rezultate favora
bile, iar echipele naționale sd 
se califice la Campionatul mon
dial ți turneul final al Cam
pionatului european pentru ju
niori. x

Pompiliu VINT1LA

ȘTIRI • ȘTIRI
• PETROLUL PLOIEȘTI — 

DINAMO BUCUREȘTI 1—2 0—1). 
Joo frumos, Ipcheiat cu victoria 
bucureștenllor. Au marcat : Mo- 
eanu (mln. 40), respectiv Oraș 
(mln. 42) ți Răducanu (mln. W).' 
DINAMO : Toma — Vlad, Ivan, 
Zare, Stănescu — Țălnar, Ando- 
ne, Suclu — Răducanu, Tolba. 
Orae. Au mai jucat : Movili d 
Frincu. (A. CRISTEA, coresp.)
• CORVINUL HUNEDOARA — 

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
2—1 (1—0). Primul meci amical 
al hunedorenllor din acest aa. 
Au inserts s Nicșa (mln. 30).' 
Petcu (mln. 55). respectiv Popa 
(min. 52). CORVINUL : Ioniță — 
Bogdan, Oncu. Dublncluc, Nan — 
Petcu, Nicșa, Tlrnoveanu — Ga
bor, Cojocaru, Văetuș. Au mal 
jucat : Neag, Chirocet, Mnreșao, 
(L VLAD, coresp.)
• A APARUT BULETINUL 

TEHNIC „ARBITRUL» (NR. 3). 
Cităm din cuprins : Un moment 
de referință In pregătirea arbi
trilor. O sultă de materiale de * 
cursul de perfecționare a arbi
trilor divizionari „A". Dta viata 
colegiilor de arbitri, Probleme do 
arbitraj etc.
• „CUPA C MARTIE». Asocia

ția sportivă Automatica ceganâ-, 
zează cea de a 5-a ediție • tra
diționalei competiții dotată ea 
„Cupa 5 Martie-, Participă for
mațiile : Mecanică fină Steaua» 
Automatica (Dlv. ,,B“), Tehno- 
metal, LU.P.S. Cbltila, Luceafă
rul (Dlv „C”), C.F.R. BTA (»■ 
noare), Electromagnetica (promo
ție). Startul se va da in ziua dai 
7 februarie, pe terenul Automa
tica. Tot pentru „Cupa 5 Martie- 
asociația Chimistul organizează 
eea de a 3-a ediție a competiției 
cu 14 echipe participante, printre 
oare Danubiana, Flacăra roșiei. 
VlscofU (Dlv. „CI, I.C.M.L, »■ 
lectra. Electronica, I.M.Q.B. (J> 
noare-) I.O.R., Metaloglobua 
(..Promoție-) șl altele. QL TO” 
KACEK — coresp.) -___i

\



DIAIIONIȘIII Dt LA DINAMO 
DRAȘOT, ÎNVINGĂTORI 

IN P. D. GERMANA
Ia concursul Internațional de 

blatlon desfășurat la Zlnwald 
(R.D. Germană), la care au mal 
participat soblorl de la Buda 
Hvezda Praga, Dinamo U.B.S.S. 
șl Dynamo din localitate, ștafeta 
Dinamo Brașov (S. Popa, A. 
Moldovan. ▼. Todașcă) s-a clasat 
pe primul loc, in 111.27:50 (1 ture 
de penalizare), Înaintea forma
ției Ruda Hvezda ih.29:58 (3) șl 
Dynamo Zlnwald 111.31:10 (4). In 
întrecerea de 20 km. ciștigată 
de 3. Hauswald (Dynamo), In 
lh.13:11 (4), V. Todașcă s-a clasat 
pe locul 3. in lh. 18:43 (7), iar S. 
Popa, pe locul 4. in lh. 19:16 (6). 
La 10 km i l. S. Hauswald 33:21 
(1), ...A v. Todașcă 37:00 (4), —7. 
S. Popa 38:26(6).

ÎNCEPE „TURNEUL CELOR 
5 NAȚIUNI^ LA RUGBY

Tradiționalul turneu de rugby 
al celor ataci națiuni, al cărei 
debut, tn actuala ediție, a fost 
amlnat din cauza timpului nefa
vorabil va taoepe. totuși, astăzi, 
cu partidele : Anglia — Franța 
și Scoția — Irlanda, ta conti
nuare programul este următorul: 
16 februarie : Tara Galilor — 
Anglia, Franța — Scoția, 2 mar
tie : Irlanda — Franța, Scoția — 
Tara Galilor, 16 martie : Țara 
Galilor — Irlanda, Anglia — Sco
ția, 30 martie : Franța — Tara 
Galilor, Irlanda — Anglia.

Carnet extern

CAUZA BRUTALITĂȚII.»

CAMPIONATUL MONDIAL DE ȘAH INTRE FINIȘ ȘL START
Acum, cind la Moscova me

ciul pentru titlul suprem, Kar
pov — Kasparov, se vede din 
nou relansat printr-o a doua 
reducere a scorului (de la 5—0 
la 5—2. după victoria șalange- 
rului ta partida a 47-a), iată 
că prezentul campionat mon
dial de șah a și fost ajuns 
din urmă de acela— viitor 1 
La Praga se dă startul în al 
doilea turneu zonal, după cel 
aflat In plină desfășurare la 
Kavala (Grecia), dintr-un nu
măr total de 13. cite stat cu
prinse ta actuala ediție a În
trecerii șahiste majore, pro
gramată să ia sfîrșit ta 1986.

Printre participanții grupei 
din capitala cehoslovacă ae 
află — după cum se știe — 
și cei trei reprezentanți al 
României In această fază, 
marii maeștri Florin Gheor
ghiu și Mihai Subă. maestrul 
internațional Mihai Ghindă. 
Pină la primirea primelor 
vești de la locul disputei, so
cotim oportun să aducem u- 
nele lămuriri asupra noii for
mule de desfășurare a com
petiției menită să desemneze 
pe primul șahist al lumii. Ne 
va ghida voluminosul set de 
hotâriri adoptate la ultimul 

Congres F.I.D.E.. care a avut 
loc la finele anului trecut, cu 
prilejul Olimpiadei de la Sa
lonic.

în primul rind, durata ci
clului de competiții a fost 
scurtată, de la trei ani, la 
numai doi. Din turneele zonale 
se califică un număr total de 
33 competitori (5 din turneul 
de la Praga) pentru faza in
terzonală. La aceștia se adaugă

In turneul zonal de la Praga 
joacă: K. Gheorghiev, E. Ermen- 
kov, D. Donee», L Grigorov 
(Bulgaria), L. Ftacnlk, K. Mokry, 
V. Jansa, E. Prandstetter (Ceho
slovacia), W. Schmidt, K. Szna- 
pik, P. Stempin (Polonia), FL 
Gheorghiu, M. Șnbă, M. Ghindă 
(România), A. Adorjan, j. Pin
ter, L Farago, L. Csom (Unga
ria).

14 mari maeștri calificați 
direct, pe baza punctajelor 
„Elo” superioare, ta jurul ce
lor 2 600 p, care certifică o 
superclass. în sfîrșit. mal au 
drept de joc. direct. 
Învinși în sferturile 
ale ultimului turneu 
dațîlor (A. -Beliavski, 
ner, L. Portiseb și E. Torre). 
Stat trei turnee interzonale, 
doua dintre ele avlnd și locul 

cei patru 
de finală 
al candi-
R. Hub-

de desfășurare fixat, primul la 
Tunis (25 aprilie — 20 mai), 
celălalt la Biel, în Elveția (30 
iunie — 28 iulie). Pentru al 
treilea se caută tacă o gazdă, 
federația de șah din Norvegia 
cedînd dreptul de organizare. 
Primii 12 clasați, cite patru 
din fiecare „interzonal*, intră 
ta turneul candidaților (Mont
pellier, octombrie — noiembrie 
1985), alături de alți 3 califi
cați direct semifinallștii și £1- 
nalistul precedentei ediții, a- 
nume V. Smîsiov, V. Korcinoi 
și Z. Rib Ii. Lista este comple
tată cu B. Spasski, desemnat 
de forul internațional dintr-un 
lot de trei așa-numiți „sena
tori de drept”, in dauna lui 
M. Tal și L. IJubojevicL

Și lupta continuă— Turneul 
candidaților desemnează trei 
dintre participanții la semifi
nale, al patrulea fiind învinsul 
din actualul meci pentru titlu, 
A. Karpov sau G. Kasparov. 
Dar cum meciul acestora, 
început la 10 septembrie, Îm
plinește 
record < 
poate, 
fiecare 
trebe 
campionat 
scurtat la doi ani, nu este, to
tuși, prea— scurt I

in 
de 5 
la o
are 

dacă

i curind 
luni și va

i jumătate 
dreptul să 

termenul 
mondial

durata- 
ajunge, 
de an. 
se în- 
noului 

de șah.

Radu VOIA

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Senftenberg, 

Torsten Voss (R.D.G.) a realiza»
6 111 p la heptatlon. In sală • 
Albuquerque (New Mexico) : o 
milă — Sydney Maree 4:01,51.

BASCHET • „C.C.E." — bărbați 
(turneul final) : Real Madrid — 
Cibona Zagreb 87—89. Bologna — 
Ț.S.K.A. Moscova 83—94. Banco 
dl Roma — Maccgbl Tel Aviv 
90—94. Clasamentul : 1. Maccabi 
12 p, 2. Cibona șl Ț.S.K.A. 10 p. 
4. Real șl Roma 9 p, 6. Bologna
7 p • „C.C.E." — femei (sfer
turi de finală) : Vicenza — Par
tizan Belgrad 79—72, VS Praga — 
Agon 08 Ddsseldorf 60—56. Tungs
ram Budapesta — Daugava Riga 
56—76, Levski Spartak Sofia — 
Stade Francais 68—52. Pentru se
mifinale s-au calificat : Vicenza, 
DUsseidorf, Daugava, Levskl 
Spartak.

CICLISM • A incetat din viață, 
ta vlrstă de 83 ani, italianul A- 
drlano Rodoni, fost președinte al 
U.CJ, • Cursa de 6 zile de la 
Copenhaga, clasamentul final i 
1. Frank, Oersted (Danemarca), 
3. Pijnen (Olanda), Clark (Aus
tralia), 3. Kristen. Rlnklin (RFG).

HANDBAL • Turneul interna
țional masculin în Franța: Fran
ța A — Israel 29—21, Islanda — 
Ungaria 28—26, Cehoslovacia — 
Franța B 29—18, Franța A — Is
landa 19—1». Ungaria — Franța 
B 24—17, Cehoslovacia — Israel 
26—17.

TENIS • Optimi de finală la 
Memphis : Connors — Sharis 
6—7, 7—6, 6—4, Teltscher — 
Krishnan 6—3, 6—2, Noah — Gul- 
llkson 7—8, 3—8, 6—4, Perkiss — 
Becker 4—6, 6—4, 6—4, Edberg — 
Davis 7—6, 6—4. Gilbert — Lapl- 
dus 6—1, 6—4 • Marco Island 7 
Catherine Tanvier — Virginia 
Ruzld 0—6. 6—0. 6—3, Kathy Jor
dan — Tanvier 6—1, 6—2. Bonnie 
Gadusek — Gabriela Sabatini 
6—3, 6—4 Lisa Bonder — Kate
rina Maleeva 6—1, 7—6. Camille 
Benjamin — Virginia Wade 6—2, 
6—4.

Hocheiul pe gheață nu 
este un sport pentru— 
„domnișoare". Rapid, băr
bătesc, cu dese contacte 
corporale, permise de re
gulament (firește, pină la o 
anumită limită .') și, din 
păcate, cîteodată. cu „scă
părări" scurte, dar neplă
cute, in care doi sau mal 
multi jucători se lovesc.

Se fac mari eforturi pen
tru limitarea excesului de— 
„bărbăție" in acest joc, 
altfel- dinamic și foarte 
spectaculos. Pedepsele pen
tru acest gen de abateri au 
crescut mult, s-au organizat 
simpozioane. internaționala 
ale antrenorilor și ale ar
bitrilor, echipamentul de 
protecție a devenit. în ulti
mul timp, mai perfecționat, 
purtarea lui fiind obligato
rie prin regulament. Și, to
tuși. lucrurile sini departe 
de a fi rezolvate.

Un „caz" elocvent în a- 
ceaștă direcție tl constituie 
campionatul de hochei al 
R F Germania. Numeroase 
bătăi pe gheață, scandaluri, 
schimburi dure de lovituri, 
folosirea crosei in rezolva
rea diferitelor diferende șl 
alte asemenea „manifestări" 
au început să îngrijoreze 
opinia publică sportivi din 
această țară, unde hocheiul 
a făcut pași mari pe dru
mul unei largi popularități- 
tntr-un 
Bonn. 
Presse” 
comisia de disciplină a fo
rului de specialitate vest- 
german a sancționat patru 
hocheiști cu... 36 de meciuri 
de suspendare 1 Ei «tal

comentariu din 
agenția „France 
arată ci. recent.

Manfred Ahne — 18 etape, 
Alois Schloder și Bernhard 
Englebrecht (Rosenheim) I 
și 6 etape și Erich Kunhn- 
hackl 4 etape, ultimii trei 
fiind eunoscuți internațio
nali. Cum se vede, măsuri 
severe, dar, se pare, insu
ficiente.

Și aceasta pentru ci, re
cent, un jucător de la E.C. 
KOln, Steve Neil (cana
dian, cu confrucf) a fost lo
vit violent, peste față, cu 
crosa. Spitalizat, t-a consta
tat o dezlipire de retină la 
ochiul drept I Medicul e- 
chipei, dr. Herbert Plum, a 
făcut o declarație senzațio
nală, 
ceste neobișnuit de brutale 
ieșiri au la bază faptul ci 
jucătorii de hochei vest- 
germani se... dopează și a- 
par pe gheață serios dro
gați I „Ei au fața ca de 
ceară, privirea goală și fixă 
și spume la gură”, a spus 
acest medic, in declarații 
la televiziune și in inter
viuri acordate ziarelor, ce
tind un sever control anti
doping la toate jocurile 
campionatului vest-german 
și măsuri in consecință.

Scandalul a luat 
șl jucătorul care 
pe McNeil, Roy 
(E.V. Mannheim), 
rai cu cinism : 
este . _
brutal I Eu nu l-am lovit, 
însă, premeditat Noroc că. 
în curind, se vor introduce 
grile la căștile de protecție, 
așa că va fi mal ușor—* 
Mai ușor 7 Pentru cine 1

PIRMIN ZURBRIGGEN 0 OPȚIUNE PENTRU TITLUL LA COMBINATA LA SCHI

arătind că, toate a-

proporții 
l-a lovit 

RSdger 
a decla- 

cu cinism : „Hocheiul 
un sport agresiv și

Călin ANTONESCU

BORM1O, L Pe o vreme În
sorită, dar rece, s-a desfășu
rat vineri dimineața, ta ca
drul campionatului mondial de 
schi, proba de coborire bărbați, 
din cadrul combinatei. A fost o 
cursă foarte grea, atit din cauza 
zăpezii dure, cit mai ales a 
pîrtiei pretențioase. Avînd o 
diferență de nivel de 915 m și 
o lungime totală de 3 480 m 
pirtia de la Bormio a selectat 
valorile, cu o exigență puțin 
comună. Și sub acest aspect nu 
toți concurențil au reușit să 
termine parcursul 
și-au dorit, sau 
monstrat ta cele 
cronometrate, de 
care au precedat

1 neri.
Comport îndu-se. 

excelent, elvețianul

așa cum 
cum au de- 
trei coboriri, 
antrenament, 
cursa de vi-

intr-adevăr.
Pirmin

Zurbriggen (refăcut 
ta doar cîteva zile, 
perație de menise), 
victoria cu timpul 
ceea ce Înseamnă o medie de 
104,08 km pe oră! Cu o ta- 
tîrziere de 20 de 
a trecut linia de 
un alt 
scher, foarte sigur 
luția sa. Și pentru 
astfel de competiție 
nu pot lipsi (și nici 
bine să lipsească, pentru fru
musețea întrecerii I) iată una. 
Este vorba de clasarea pe lo
cul trei (2:01,59) a vest-germa- 
nului Markus Wasmaier, care 
s-a impus ta fața unor spe
cialiști autentici ai probei de 
coborire, cum stat canadianul 
Todd Brooker (2 «1,76). italia
nul Michael Mair (2 «1,81). Un 
alt cobori tor versat, austriacul

VATANEN A ClȘTIGAT
RALIUL MONTE CARLO

monte carlo, l 
sfîrșit a 53-a ediție 
lui automobilistic de 
Carlo, contind pentru 
victoria cuplului Ari 
(Finlanda). Terry _ 1

A luat 
a Raliu- 
la Monte 

l C.M., cu 
I Vatanen 

________ ,, _ Harryman 
(M. Britanle) pe „Peugeot 205 
turbo 16”, cronometrat cu 
10.20:49. Pe următoarele locuri 
s-au clasat: Rohrl, Geistdorfer 
(R.F.G.) la 5:17, Salonen, Har- 
janne (Finlanda) la 10 «5, 
Blomqvist, Cedeberg (Suedia) 
la 19:22, Saby, Fauchilie (Fran
ța) la 19:56, Toivonen, Piiro- 
nen (Finlanda) la 22:27 etc.

miraculos, 
după o o- 
a obținut 

de 2 «0,36,

20 de sutimi, 
linia de sosire 

elvețian, Peter Lil
in evo

că la o 
surprizele 
nu ar fi

Anton Steiner, a terminat pe 
locul 8 (2:02,56), fiind depășit 
de americanul Douglas Lewis 
(2:02,04) și de francezul Franck 
Piccard (2:02,50). In sfîrșit, să 
trecem tot în contul surprize
lor și nesperata clasare, pe lo
cul 10, a australianului Steven 
Lee (2:02,60).

Coborîrea pentru combinată 
a însemnat, totuși, o repetiție 
pentru coborîrea de duminică, 
in care va fi decernat titlul 
mondial al specialității, și în 
care. în mod normal. Helmut 
Hoflehner, ca să ne referim 
doar la el, nu-1 va lăsa pe 
Zurbriggen chiar în voia lui !.-

Astăzi, are loc coborîrea fe
telor pentru cucerirea titlului 
mondial. Michela Figini își va 
lua oare revanșa sau Maria 
Walisser va fi la fel de sigură 
ca joi ?

G33
CINE VA ORGAMLA VIITORUL CAMPIONAT EUROPEAN ?

BERNA (Agerpreș). După cum 
se arată In ultimul număr al 
Buletinului Oficial al Uniunii 
europene de fotbal (U.E.F.A.), 
la viitorul campionat european, 
al cărui turneu final se va des
fășura In 1983. s-au înscris toate 
federațiile de pe continent, cu 
excepții celei din Liechtenstein. 
Meciurile din grupele preliminare 
se vor disputa In 1986—1987, iar 
turneul final, la oare vor fl pre
zente opt echipe, va avea loo tn 
luna iunie a anului 1988.

Pînă în prezent, la sediul 
U.E.F.A. au fost primite patru 
candidaturi pentru găzduirea fa
zei finale din partea R. F. Ger
mania, Angliei, Olandei, precum 
ii, ta comun, din partea federa
țiilor din Danemarca. Suedia șl 
Norvegia ca.-e au primit șl spri
jinul Finlandei. O decizie privind 
atribuirea organizării va fl luată 
de către Comitetul Executiv la 
15 martie 1985.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

• RECORDMANUL MONDIAL DE ÎNOT 
la 400 m (3:48,32). 800 m (7:52,33) șl 1 500 m 
(14:54.76) leningrădeanul Vladimir Salnikov, 
care a fost suferind o bucată de timp, șl-a 
reluat pregătirile. Principalele sale obleo- 
tlve din sezonul *85 slnt ..europenele” de 
sală la Sofii (august) șl Universiada de 
la Kobe (august-septembrie) • URIAȘUL 
MIKE WHITE, un tlnăr pugilist american 
de categorie grea a fost oonslderat oa o 
speranță a boxului de peste Ocean. Numai 
că speranțele 3-au năruit ca un castel din 
cărți de Joo după tnfrtngerea categorică 
pe care a suferit-o, la Rio de Janeiro. în 
fața campionului brazilian Adllson Rodri- 
guez. Și pentru că White măsoară... 2,13 tn 
1 z-a făcut, imediat propunerea să devină 
jucător de bascheți Poate că la „coș” să 
aibă mai multă șansă dedt a avut în ring! 
9. PENTRU „MONDIALELE” de hochei 
grupa „A”, aare vor avea loo la Praga 
Intre 17 aprilie j! 3 mat au fost puse In 
vînzare bilete de Intrare șl— pucuri suve
nir. Acest? pucuri stat confecționate la o 
Întreprindere dlntr-o mică localitate. Doini 
Vestenlce, care are o producție anuală de 
6.5 milioane de pucuri! • FAIMOSUL A- 
LERGATor kenyan Henri Rono. deținător 
al recordurilor mondiale la 3 000 m plat 
(7:32,1 — 1978) și 3 000 m obstacole (8:05.4 
— Seattle 13.5.1978) care abandonase activi
tatea eomoetițională. a revenit asupra a- 
cestei hotărlri și ta viitorul sezon va fi 
Iarăși prezent la startul unor competiții 
Importante. Amintim că Rono este tn vlrstă 
de 33 ani (11 va împlini ta 12 februarie) 
• Înaintea meciului dintre como șl 
Varese din cedrul campionatului de hochei 
pe eheată a! Italiei, a izbucnit un scanda! 

ta toată regula intre suporterii celor două 
echipe, ta afară de pumni șl de bastoane 
s-a făcut apel șl Ia— cuțite. A fost nece
sară intervenția poliției • BRANISLAV 
POKEAJAC, fostul antrenor al echipei na
ționale de handbal a Iugoslaviei, a fost 
angajat recent antrenor al reprezen
tative! masculine a Spaniei, pe care 
o vede capabilă să joace un rol important

in handbalul internațional • ZILELE TRE
CUTE, cu o tntlrzlere de cîteva săptămînL 
a fost anunța: rezultatul pentru desemna
rea celor mai buni sportivi scoțieni ai a- 
nului 1984. Este vorba de ciclistul Robert 
Millar (anul trecut pe locul IV în Turul 
Franței ; locul ce’ mal bun ocupat vreo
dată de un sportiv britanic In „Marea Bu
clă”), d’ jucătoarea de golf Dale Reid șl 
de reprezentativa de rugby a Scoției câști
gătoare a „Turneului celor cinci națiuni", 
etnd a realizat „marele șlem”. performantă 
pe care n-a mai reușit-o din 1925 • IN 
CAMPIONATUL DE HOCHEI nord-amerl- 
can „NHL”. după 39 de Jocuri susținute, 
in fruntea golgeterilor se află doi dintre 
lueătorll Iul Edmonton Oilers. Wayme 
Gretzky cu 41 de goluri înscrise și 71 pase 
de gol. adică 112 p și Jari Kurri cu 81 p 

(39 goluri 4- 42 pase). De subliniat amă
nuntul că Gratzky a șutat de 174 de ori 
Iar Kurri de 132 ori. Ray Bourque, de la 
Boston, deși are cele mal multe șuturi 
(196) nu figurează ta clasamentul primilor 
20 de jucători eficienți! • „OLYMPHILEX 
85” se Intitulează cea mal Importantă ex
poziție filatelică Internațională consacrată 
sportului și In mod special Jocurilor Olim
pice. Aceasta va avea loo Intre 18 și 24 
martie la Lausanne, oraș care, precum 
știți, este gazdă a sediului C.I.O. • INTRE 
3 și 12 aprilie va avea loc tn mal multe 
orașe din Japonia un mare turneu inter
national de volei feminin la care vor fl 
prezente opt dintre cele mat bune formații 
din lume, printre care: R. P. Chineză — 
campioană olimpică, Brazilia. Cehoslovacia, 
U.R.S.S., Japonia • DOI ALPINIȘT1 PO
LONEZI Andrei Chok șl Jerzy Kukuzca, 
ambii in vlrstă de 39 ani, au reușit o es
caladă In premieră, pe timp de Iarnă, 
urclnd pe vîrful Dhaulagiri (8 167 m) din 
masivul hlmalayan • HERMANN KLEIN- 
KOHLMANN din Warendorf, in vlrstă de 
75 de ani. a fost toată viata un mare Iu
bitor a! fotbalului. Din statistica pe care 
n tine la zl reiese că In ultimii 55 de ani 
el a asistat la peste 2 500 de partide 1! • 
ASOCIAȚIA ZIARIȘTILOR americani de 
box l-a decerna’ lui Cassius Clay (Mo
hammad All) trofeul ..James Walker” care 
răsplătește anual pe puglllstul care a adus 
boxului cele mal mari servicii. Clay, care 
a fost campion olimpic la cat. semigrea tn 
1960. a fost apoi., tn trei rlndurl. campion 
mondial profesionist la categoria grea.

Romeo VILARA

• Se cunosc semlfinalistele 
turneului din India, dotat cu 
„Cupa Jawaharlal Nehru" : Ma
roc, U.R.S.S., Iugoslavia șl Co
reea de Sud. în ultimul med, 
din grupa „A" : Maroc — India 
1—0 (1-0).
• în clasamentul golgeterilor 

din campionatul Italiei conduce 
Platini cu 10 goluri. Ei a marcat 
miercuri punctul victoriei In me
ciul Juventus — Lazio (1—0). 
Urmează : Altobelli (Inter) — 8 
g. Hateley (Inter) — 7 g. Mara
dona, Bertoni (Napoli), Serena 
(Torino). Briaschi (Juventus) șl 
Galderisi (Verona) cu cîte 6 g.
• Internaționalul argentinian 

Daniel Passarella (3! de ani) 
și-a prelungit contractu!.’pe încă 
doi ani. cu echipa Florentina.
• Lunga pauză de iarnă 1a 

care sînt obligate echipele nor
vegiene constituie, după opinia 
specialiștilor, una dintre princi
palele cauze ale progresului lent 
al fotbalului din această tară. 
Una dintre soluțiile găsite de fe
derația din Norvegia a fost crea
rea unei competiții in sală, 
„Cupa Nissan", cu particioarea 
celor mal bune 16 echipe, repar
tizate în două grupe, cîștigătoa- 
rele acestora urmînd să-și dis
pute finala. începută în luna de
cembrie, competiția se va în
cheia chiar în prea im a debutu
lui campionatului în aprilie.
• Echipa Bulgariei aflată în 

turneu în Mexic, a lucat la Gua
dalajara cu selecționata provin
ciei Jalisco, de care a fost în
vinsă cu 2—1.
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