
Sa încheiat vizita de prietenie 
a tovarășului

VESELIN GIURANOVICI I
Marți. 5 februarie, o-au în

cheiat convorbirile
dintre tovarășul 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Ve
selia Giuranovici, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

In cadrul celei de-a doua 
runde a convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Veselin Giuranovici au proce
dat Ia un larg și aprofundat 
schimb de vederi în probleme 
internaționale actuale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că problema funda
mentală a vieții internaționale 
o reprezintă, in momentul de 
față, oprirea cursei inarmărilor, 
trecerea la dezarmare, în pri
mul rind la dezarmare nuclea
ră, și a subliniat necesitatea 
de a se face totul pentru a se 
ajunge la înțelegeri corespun
zătoare privind eliminarea ar
melor nucleare de pe continen
tul european și din întreaga 
lume, pentru apărarea dreptului 
suprem al popoarelor la viață, 
libertate, independență și pace.

Cei doi președinți au apre
ciat însemnătatea intilnirii de 
la Geneva a miniștrilor aface
rilor externe ai Uniunii So
vietice și Statelor Unite ca un 
pas pozitiv pe calea angajării 
unor negocieri concrete care 
trebuie să ducă, in final, la 
încetarea cursei inarmărilor și 
Ia dezarmare, Ia eliberarea o- 
menirii de primejdia unei ca
tastrofe

A fost 
mâniei 

contribui 
rezultate _ ____
de la Stockholm pentru măsuri 
de încredere, securitate și 
dezarmare, pentru a se ajunge 
la convenirea unor măsuri 
concrete menite să ducă Ia 
întărirea încrederii și conlu
crării pe continent, la reali
zarea unei dezarmări reale și 
generale.

In cadrul convorbirilor, a fost 
exprimată hotărîrea comună a 
celor două țări de a întări, in 
continuare, conlucrarea dintre 
ele pe arena internațională în 
inteiesul promovării politicii de 
destindere, securitate și cola
borare, al înțelegerii și păcii în 
Balcani, în Europa și in în
treaga lume.

în cadrul celei de-a treia 
runde a convorbirilor — care 
s-au desfășurat in după-amiaza 
aceleiași zile — au fost eva
luate rezultatele vizitei, ale 
înțelegerilor convenite privind 
dezvoltarea în continuare a co
laborării șl cooperării econo
mice, tehnico-științifice și în 
alte domenii de activitate din
tre România și Iugoslavia. In 
acest context, președinții păr
ții române și părții iugoslave 
în Comisia mixtă de colabora
re economică și tehnico-științi-

oficiale 
Nicolae

nucleare.
exprimată voința Ro
și Iugoslaviei de a 
Ia desfășurarea cu 
bune a Conferinței

să

fică au prezentat un program 
comun de măsuri și acțiuni 
menit să asigure dezvoltarea 
colaborării și a schimburilor 
economice reciproce in confor
mitate cu cele convenite in 
cadrai înțelegerilor la ni
vel înalt. S-a apreciat că 
acest program deschide largi 
perspective impulsionării re
lațiilor economice româno-iugo- 
slave corespunzător posibilită
ților în continuă creștere ale 
economiilor naționale ale celor 
două țări.

In Încheierea convorbirilor — 
desfășurate Intr-o atmosferă de 
stimă, prietenie și înțelegere 
reciprocă — președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Veselin Giuranovici și-au 
manifestat satisfacția față de 
caracterul fructuos al noului 
dialog Ia nivel înalt româno- 
iugoslav, exprimind convinge
rea că acesta va contribui la 
dezvoltarea tot mai puternică 
a prieteniei și colaborării din
tre România și Iugoslavia, din
tre Partidul Comunist Român 
șl Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre poporul ro
mân și popoarele iugoslave, a 
conlucrării dintre cele două 
țări pe plan international, in 
interesul reciproo, al cauzei 
păcii, destinderii, securității și 
progresului

I
1

I
I

în întreaga lume. 
★

s-a încheiat vî- 
prietenie între- 
țara noastră, la 

tovarășului Nicolae

Marti 
zita de 
prinsă în 
invitația 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, de tovarășul 
Vesclin Giuranoviei, președin
tele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

Dialogul Ia nivel înalt româ- 
no-iugoslav, prilejuit de această 
vizită, marchează un nou mo
ment important in bogata cro
nică a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și 
Iugoslavia. Prin înțelegerile 
stabilite s-au dat noi impul
suri conlucrării multilaterale 
dintre cele două țâri pe plan 
bilateral, precum și pe arena 
internațională, in folosul reci
proc, al cauzei păcii, colaboră
rii și înțelegerii in Balcani, in 
Europa și in întreaga lume.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete a avut loc Ia Gara 
Băneasa, împodobită sărbăto
rește.

O gardă militară aliniată pe 
platoul din fața gării a pre
zentat onorul. Au fost intona
te imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia și Republicii 
România.

Un grup 
tovarășilor 
și Veselin 
de flori.

La plecare, tovarășii ] 
Ceaușescu și Veselin 
novici și-au strîns cu < 
mîlnile, s-au îmbrățișat.

Socialiste

de copii 
Nicolae 

Giuranovici

au oferit 
Ceauș eseu 

buchete

Nicolae 
Giura- 

căldură
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MECIURI ATRACTIVE ÎN PRIMA ETAPĂ 
A „CUPEI fMAJItl" LA HOCHEI 

„Capul de afișu al programului de astăii: 
Franța — Cehoslovacia (tineret)

Debut interesant. atractiv, 
cu două jocuri frumoase. chiar 
dacă ele au fost diametral 
opuse In ceea ce privește ra
portul de forțe — iată ce 
a caracterizat prima etapă a 
celei de a 26-a ediții a ..Cupei 
Federației" la hochei. Din pă
cate, pentru iubitorii de hochei 
din București (peste 2000 pre- 
zenți, ieri, la patinoarul ..23 
August") această primă etapă 
nu ne-a adus si satisfacția 
unei victorii a echipei noastre.

după care insă jucătorii fran
cezi. lntrtndu-si Incet-tnce* In 
ritm, e-au detașat clar nrin- 
tr-un hochei modern. rapid, 
bărbătesc, dar și cu multe și 
foarte consistente -argumente* 
de ordin tehnic si. mal ales, 
tactic. In acest sens nu greșim 
deloc dacă spunem că. fată de 
evoluția ei anterioară In tara 
noastră (1983), selecționata -co
cosului galic* este în cert pro
gres. vizibil pe planul omoge
nității tactice a liniilor si pe

i

jtacltKur ac pertermuft

la sanie

SPORTIVII
DE LA

A.S.A. BRAȘOV
AU DOMINAT 
ÎNTRECERILE

Cazacu, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei noastre, in 
plină acțiune in apropierea porții curajosului și inspiratului por
tar Capek. Fază din meciul România — Cehoslovacia tineret 

Foto : Aurel D. NEAGU

care, fără să fi jucat prea 
slab, a pierdut totuși, la limi
tă. meciul său de debut, cu re
prezentativa de tineret a Ce
hoslovaciei (3—4). Desigur, tur
neul abia începe si — De par
curs — este cert că si alte 
surprize pot interveni. Dar — 
repetăm — ne-am fi bucurat 
dacă hocheiștil români ar fi 
terminat învingători sau, 
măcar, la egalitate, asa cum. 
poate, ar fi meritat

Iată citeva scurte consemnări 
de la aceste prime jocuri:

FRANȚA — BULGARIA 8—1 
(2—1, 4—0, 2—0). Un meci fru
mos. în care noua formație a 
Bulgariei a deschis scorul.

planul concepției de joc. Este 
foarte limpede că echipa Fran
ței va juca un rol important 
in apropiata ediție a C.M. de 
hochei grupa C, care se va des
fășura la ea acasă si la care 
va lua parte si echipa Româ
niei. De aceea, meciul de joi, 
dintre aceste două echipe, se 
anunță ca un test foarte inte
resant

Meciul nu a avut istoric. 
După 0—1 (min. 8, gol înscris 
de Stavrev) au urmat 8 nunele 
marcate, cu dezinvoltură si si
guranță. de echipa Franței: 
Richer (min. 14). Viile (min. 
15). Lemoine (min. 21). Viile

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Marți, la ultima 
zi * Întrecerilor fi
nale ale „Daciadei" 
de performanță la 
sanie seniori, des
fășurate pe pîxtia 
de la Sinaia, vre
mea a fost mai 
prielnică întreceri
lor. Avînd o vizibilitate 
bună, sportivele șl sporti
vii și-au disputat ultima 
manșă, a IlI-a, pentru decer
narea titlurilor la individual 
Apoi au pornit în cursă (în 
cite două manșe) „dublourile". 
întrecerea senioarelor a fost 
dominată de o... junioară, Livia 
Gheorghiță de la A.S.A. Bra
șov, care a întrecut-o cu a- 
proape trei secunde pe colega 
sa de secție, Gabriela Haja. 
La seniori, reprezentanții 
A.S-A. Brașov au obținut un 
succes categoric reușind să 
ocupe primele locuri. Disputa 
lor a fost extrem de interesan
tă și la ea au participat Ion 
Apostol, Dan Comșa și Lauren- 
țiu Bălănoiu, care au fost de
partajați în clasamentul final 
de sutimi de secundă.

REZULTATE TEHNICE, se
niori : 1. Ion Apostol 2:30.19. 2. 
Dan Comșa 2:31,12, 3. Lauren- 
țiu Bălănoiu 2:32,33, 4. Ale
xandru Comșa (toți de la 
A.S.A.) 2:35,13, 5. Ciprian Un- 
gureanu (C.S.O. Sinaia) 2:38,79, 
6. Ion Bălânică (C.S.O. Sinaia) 
2:39,15 ; senioare : 1. Livia
Gheorghiță 1:37,72, 2. Gabriela 
Haja (ambele de la A.S.A.) 
1:40,33, 3. Maria Maioru (Bu- 
cegi Sinaia) 1:47,68. 4. Lucre
tia Ștefan (Gloria Bistrița) 
1:51,63, 5. Dorina Cretu (Uti
lajul Petroșani) 1:53,38. 8. Li
liana Băjenaru (Voința Vatra 
Dornei) 1:53,64; dublu băieți: 
1. L Apostol — L. Bălănoiu 
(A.S.A. Brașov) 1:30.01 2. D.
Comșa — Al. Comșa (A.S.A. 
Brașov) 1:31,23, 3. I. Bălăni- 
că — S. Bartesch (C.S.O. Si
naia) 1:32,29.

Turneul nr. 3 al campionatului masculin de volei

CRAIOVENII, ÎN PRIM PLANUL REUNIUNII DE IERI
Ieri, în sala Floreasca din 

Capitală, au continuat între
cerile celui de al treilea tur
neu (locurile 1—6) al campio
natului masculin de volei. 
Spectatorii prezenți în sală au 
fost satisfăcuțl de ultima par
tidă a reuniunii, în care Uni
versitatea Craiova a întîlnit pe 
Elcond-Dinamo Zalău. Scor 
3—0 (10, 13, 8) pentru stu
denții craioveni, care au de
monstrat frumoase calități : 
viteză în atac, combinații reu
șite la fileu, mobilitate în te
ren, preluări exacte, blocaje 
eficiente, apărare remarcabilă 
in linia a doua. Echipa oltea
nă, pregătită de R. Zamfir eseu 
și N. Braun, în formația : 
Băloi, Stoian, Dumitru, Hrinco 
(Ungureanul. Daha, Pascu, a a- 
rătat o foarte bună pregătire 
și, in continuare, dacă va ju
ca la fel, va merita un loc o- 
norant pe podium la sfîrșltul 
campionatului. Studenții cra
ioveni au condus tot timpul 
și dacă au mai fost șl peri
oade de echilibru pe parcursul 
seturilor acestea s-au datorat 
jocului bun prestat de Mircea 
Tutovan, nesprijinit de coechi
pierii săi săiăjeni, care au fă
cut multe greșeli la preluare

Luptă aprigă la fileu in meciul Dinamo București — Explorări 
Baia Mare

Foto : I. BĂNICĂ

și la blocaj. De asemenea, nici 
ridicătorul V. Mășcășan nu a 
putut construi faze care să le 
aducă puncte. Au arbitrat foar
te bine V. Valentin și I. 
Covaci.

în meciul de debut, Steaua 
a Întrecut Tractorul Brașov eu 
3—0 (3, 2, 7) In numai 55 de

Gheorghe DEDIU

(Continuare in pag. 2—3)

Adunările conferințele de dare de seamă ?i alegeri
- semnul unei itoi caUiâți in activitatea viitoare:

REZULTATELE DIN PRODUCȚIE —
Îndemn pentru cele din sport
însemnări de la clubul Metalul Hunedoara

In sala C.F.U.. situată lingă 
cuptoarele fierbinți în care se 
plămădește metalul necesar e- 
conomlei naționale, s-au adu
nat zilele trecute sportivi, an
trenori. Iubitori al sportului, 
factori de răspundere din com
binat pentru • analiza activi
tatea sportivă ri a adopta mă
surile corespunzătoare Îmbună
tățirii eL Darea de seamă a 
scos fa evidentă realizările din 
ultima perioadă. Așa, de nildă. 
numai in ediția 1984 a „Dacia
dei* au participat peste 7000 de 
oameni ai muncii, mai ales ti
neri. la Întreceri de atletism, 
popice, fotbal, sah. Înot tenis 
de masă. în anul 1984, cu pri
lejul centenarului combinatu
lui. e-au bucurat de un deo
sebit succes competițiile de 
atletism. voleL fotbaL Înot sah. 
tenie de masă, popice, precum 
și ..Ștafeta cetăților de foc* 
• Si in sportul de performan

tă s-au obținut unele realizări. 
Spre exemplu, la atletism — 
locul trei la maraton oe echi
pe, în 1983 iar Marieta Ucu a 
îmbrăcat tricoul de campioană 
la tineret, la lungime în 1982 
și 1983. La alpinism sportivii 
hunedoreni au îmbogățit zes
trea cu trofee a clubului an de 
an: Marius Mărcus — campion 
al tării in anii 1981. 1982 1983
șl vlcecampion in 1984: locul 
al 3-loa De echipe în anii 1981. 
1982 și 1983. Și boxerii au cu
cerit titluri Ia juniori: Mihal 
Leu in 1983 și 1984 si Nicolae 
Dănut în 1984. O performantă 
deosebită: popicarul Traian
Țălnar — vlcecampion mondial 
la juniori, proba de perechi. 
in 1983. Sub așteptări s-au a- 
flat realizările handbalistilor.

Pompiliu VINTILA

(Continuare 1» pag. 2—3)



LA PREDEAL

La asociația sportivă „Utilajul chimic" din Capitală

PASIUNEA STATORNICĂ PENTRU EXERCIȚIUL FIZIC
PREMISĂ PENTRU NOI REUȘITE

asociațiaUtilajul chimic,
sportivă a întreprinderii me
canice de utilaj chimic 
(I.M.U.C.) de pe platforma in
dustrială a Bercenilor, trece 
drept una dintre fruntașe pe 
sectorul 4 al Capitalei. Apre
ciere îndreptățită.
seama, de pildă, că în anul 
care s-a încheiat 
la Utilajul chimic
zenți în proporție de 80 la sută 
la gimnastica la locul de mun
că (practic, nu mai există nici 
o secție care să se afle în a- 
fara acestei acțiuni atît de uti
le și pentru sănătate, și pen
tru producție), aproape același 
procent a fost înregistrat și în 
activitățile turistice, cu tradiție 
aici, de vreme ce la fiecare 
sfîrșit de săptămînă muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 
I.M.U.C. pot fi întilniți, cu fa
miliile, pe o diversitate de tra
see. pe Valea Prahovei, la 
Muntele roșu, pe firul Oltului, 
spre Voineasa sau către Rucăr, 
Și mea și Bran. Reținem, de a- 
semenea. faptul că în întrece
rile pe asociație din cadrul 
„Daciadei" 
50 la sută 
aici, foarte 
permanent!
cros (cu reușite chiar la nivelul 
sectorului și ai Capitalei), du
pă cum la acțiunea de trecere 
a normelor Complexului „Sport 
și sănătate" și-au completat o 
bună parte a haremurilor nu 
mai puțin de 800 de tineri și 
tinere. Sînt cifre care spun 
mult. în condițiile în care U- 
tilajul chimic nu dispune, deo
camdată
proprie, iubitorii de exercițiu 
fizic de

dacă ținem

sportivii de 
au fost pre-

iau parte aproape 
dintre sportivii de 
multi sînt amatori 
ai întrecerilor de

de o bază sportivă

aici fiind nevoiți să

1
se deplaseze pe alte terenuri 
și stadioane din cuprinsul sec
torului 4, desigur cu prețul 
unei substanțiale pierderi de 
timp. Și, totuși, cînd există pa
siune pentru sport — și exis
tă I — nimeni nu ocolește un 
concurs, o competiție...

Toate aceste aspecte au fost 
relevate nu de mult la adu
narea 
legeri 
ciația 
prilej 
gajare 
de noi și noi reușite in acti
vitatea sportivă de masă și 
chiar de performanță. Pentru 
eă nu poate fi trecută cu ve
derea îndeplinirea principalu
lui obiectiv al asociației pe li
nia... ieșirii din anonimat, și 
anume promovarea în Divizia 
„A" de scrimă, prin echipa de 
sabie, PRIMA ȘI -------- --- *
(pînă acum) 
SPORTIVA DIN 
4 CARE ACTIVEAZĂ 
TR-UN EȘALON de 
TE al țării ! „Nu 
opri aici — sublinia în cuvln- 
tul său Octavian Funaru, 
unul dintre animatorii activi
tății sportive de la I.M.U.C., 
și președintele ales al „Uti
lajului chimic" — ci vom < cău
ta să canalizăm drumul 
spre diviziile naționale și altor 
echipe, reprezentînd, de pildă, 
secțiile de baschet (formația 
asociației s-a întărit recent cu 
jucătorul Tarău, cunoscut in
ternațional), handbal (locul I 
pe țară la competiția pe de
partament înseamnă o primă 
promisiune...), șah (jucătorii 
de aici sînt fruntași pe Capi
tală. dispuși să -atace" 
mult aplomb barajul

de dare de seamă și a- 
care a avut loc la aso- 
sportivă Utilajul chimic, 
de bilanț, dar și de an- 
fermă pentru obținerea

SINGURA 
ASOCIAȚIE 
SECTORUL 

ÎN- 
FRUN- 

ne vom

cu mai 
pentru

REZULTATELE DIN PRODUCȚIE
(Urmare din D30 î)

voleibaliștilor, șahiștilor. deși 
au avut condiții corespunză
toare de pregătire • Discuții 
vii. critice, cu multe propuneri 
pentru îmbunătățirea activită
ții, care să ducă la realizări 
mai frumoase. aDroniate de 
cota celor din producție. Iată 
cîteva propuneri: „La Riușor s-a 
amenajat o pirtie de schi, dar 
mai trebuie să preluăm sau să 
amenajăm o cabană. In acest 
fel, numărul amatorilor de 
sport ar creste, deoarece si 
vara am putea organiza excursii 
si tabere pentru eooiii munci
torilor" (loan Schiau, muncitor 
la aelom era torul uzinei nr. 2): 
„Este necesară o mai bună 
programare a antrenamentelor 
si competițiilor pentru a folosi 
Ia maximum bazele sportive 
ale clubului. De asemenea, este 
nevoie să reparăm unele baze 
prin muncă voluntară. Părerea 
mea este că In viitor trebuie 
să tindem si sure performan
te Internationale, deoarece ne 
pian productiv există asemenea 
realizări" (Ton Dobrin. director

--------- ----------
tenis de masă, box 

turistică".
puternic suflu 

la noi" —

S'„B") 
orientare

„Există un 
pentru sport, aici, 
remarca Ilie Lupan, președin
tele Comitetului sindicatului 
(cel care este cunoscut la 
I.M.U.C., ca un om cu inima 
deschisă pentru toti tinerii dor
nici să se dedice, după orele 
de producție, unei discipline 
sportive) — alimentat de mai
ștri și ingineri din secții și 
sectoare, incurajat de condu
cerea întreprinderii (n.n. ing. 
Al. Pele, directorul tehnic, este 
președintele secției de schi, el 
însuși un virtuoz al probelor 
de fond), de comitetul de par
tid. Nădăjduim ca noua con
ducere a asociației sportive să 
mențină și să sporească acest 
suflu, asigurind astfel noi reu
șite colectivului nostru".

Noi reușite la care consiliul 
asociației se și gîndește. De 
pildă, realizînd o masivă selec
ție pentru formațiile de copii 
și juniori (1 000. 
iunie, vor 
antrenorilor), elevi de la cele 
două unități de învățămînt pe 
care le patronează întreprinde
rea, Școala generală nr. 104 și 
Liceul industrial 27. îmbună
tățind procesul de antrenament 
al echipelor cuprinse în diferi
te competiții oficiale (paralel 
cu intensificarea activității 
sportive de masă) și mai ales 
rezolvînd problema bazei ma
teriale proprii (acțiune începu
tă), esențială, desigur, pentru 
realizarea integrală a calenda
rului sportiv pe care și l-a 
întocmit
statornică pentru sport, 
ziasmul 
pe care il primesc sînt premi
sele succeselor și în 1985.

trece
pînă la 30 
prin filtru]

asociația. Pasiunea 
entu- 

tinereiului. sprijinul

Tiberiu STAMA

ÎNDEMN PENTRU CELE DIN SPORT
comercial al Combinatului): 
.„Avem condiții de pregătire si 
sper eă in eurind vom avea 
realizări si la tenis de masă. 
Ne-am debarasat 
lemente eare nu 
treabă. Am făcut 
lecție, acțiune ce 
si celelalte seetii. 
prii la un număr

de unele e- 
mai făceau 
o largă se- 

001 s-o facă 
si ne-am o- 

„... __ _____  de 20 de co
pii. eare in prezent se pregă
tesc en conștiinciozitate" (Ni- 
colae Suciu. maistru la Lami
norul 650 antrenor la secția 
de teni6 de masă). • Conferin
ța a adoptat un olan de dez
voltare a activității soortive 
In următorul cincinal si 
calendar al comoetitiilor 
vbr fi organizate in 1985. 
centrul activității se va 
atragerea muncitorilor în 1 
ticarea sistematică a exerciti- 
Oor fizice in cadrul „Daciadei". 
a complexului polisportiv ..Snort 
și sănătate" și turismului. Pen
tru siderurzistii hunedoreni vor 
fi organizate, in acest an. În
treceri la sah. schi, tenis de 
masă si popice (etaoa de iar
nă a „Daciadei"). la atletism, 
fotbal, popice si Înot (etaoa 
de vară a ..Daciadei"). crosuri

un 
ce 
în 

afla 
prac-

• Înființat în anul 1921:
• Secții de performan

tă: atletism alpinism, box 
handbal popice, volei, sah 
tenis de masă si mode- 
llsm:
• antrenori: 9: Instruc

tori: 328:
• sportivi clasificați: 192 

(6 maestri al sportului. 32 
— categoria I. 82 — cate
goria a n-a):
• baze soortive: 2 popi

carii (una cu 
si ur.a cu patru 
un teren de handbal 
tribune pentru 2000 
spectatori: o sală de an
trenament pentru box. 
tenis de masă si atletism. 
FolosesV pista de atletism 
si anexele de la complexul 
Corvinul.

sase niște 
piste): 

cu 
de

precum si campionate ale clu
bului (fotbal, popice, sah. tenis 
de masă). Deci, competiții or
ganizate de consiliul clubului 
si participări la campionate re
publicane cu dorința ca rezul
tatele să fie cit mai fructuoase.

REZULTATE DIN DIVIZIA „B“ DE VOLEI> >

Ion Iaru (I.T.B). directorul 
concursului. încă de la primul 
start.

La proba de fond e luptă 
mare. Fiecare după puterile 
lui. Mariana Băzăvan cîștigă 
pentru a șasea oară consecutiv 
proba și este plină de bucurie, 
dar tot așa de bucuros este și 
Emilian Georgescu, un coleg 
de breaslă de Ia „Comerțul 
modern", chiar dacă n-a sosit 
printre primii. „Pentru mine 
important este să fac traseul".

Timpul la Predeal, sîmbătă 
și duminică : ceafă alb-albăs- 
truie peste creștetul Clăbuce- 
tului, apoi soare, cu fulgi scîn- 
teietori hoinărind prin văz
duh, din nou ceafă, cu nori 
negri agățați de creste și, în 
final, o ninsoare spectaculoasă 
— zăpadă din cer pe pămînt, 
Tot ce și-ar fi putut dori un 
bucureștean urcat la munte să 
facă sport. Iar sîmbătă și du
minică au urcat să-și petreacă 
timpul liber în aerul ozonat al ’ _________
înălțimilor peste 2000 de ti- - (Are 49 de 'ani 7). 
neri, de oameni ai muncii din 
Capitală, iubitori ai schiului și 
săniușului, ai drumețiilor mon
tane. Este vorba, în primul 
rind, de participanții la o am
plă competiție de masă, orga
nizată sub genericul „Daciadei" 
de iarnă de către Consiliul 
municipal al sindicatelor : 
„Cupa U.G.S.R. la schi și sa
nie", finala pe municipiu, des
fășurată pe parcursul a două 
zile, apoi de „Trenul fruntași
lor în muncă din sectorul 6", 
care a debarcat duminică dimi
neață, la Predeal, o lume multi
coloră și veselă. Și 
carnetul 
punctele 
pîrtil.

Prima 
este că 
care-i întîlnim ne sînt 
tințe mai vechi, de la 
dentele ediții 
„Apăr culorile 
ne 
„Apăr 
ului...*

iată-ne cu
de însemnări prin 

„fierbinți" de pe

facem 
cei pe 
cunoș- 
prece- 

ale „Cupei". 
I.T.C.-uiui" - 

spune Mariana 
culorile

(Liliana 
„...culorile I.T.B." 
eseu) și oamenii 
mîndrie numele 
lor în care lucrează.

Dispeceratul probei alpine de 
la Clăbucet-sosire funcționează 
ireproșabil și un crainic în 
mare vervă ne spune la mi
crofon tot ceea ce se petrece 
pe pîrtie. Este un vechi în
drăgostit de sport. Cosiel San
du, de la Consiliul sindicate
lor sector 2. „Ne aduce mereu 
la munte tovarășul Codrea. Și 
e bine. E un om plin de ini
țiative..." Tovarășul Vasile Co
drea, șeful Comisiei sport-tu- 
rism din 1 
municipal al 
pe pîrtie.

remarcă ce-o 
mulțj dintre

Băzăvan. 
ICEMEN ERG- 

Dimancea), 
(Ion Andre- 
rostesc cu 

întreprinderi-

cadrul Consiliului 
1 sindicatelor, este 
împreună cu prof.

„E cea mai frumoasă com
petiție la care particip. Ca-n 
povești e-aici, Ia munte". Re
marca aparține unui arbitru 
pe care-1 întîlnim pe traseu, 
și care nu este altul decît pre
ședintele asociației sportive 
Spartac din Capitală. Alexan
dru Chiș.

Pe pîrtia de sanie întrecerile 
s-au încheiat, dar e o anima
ție, in continuare, și-o veselie 
de nedescris.

Ninge în rafale. ninsoare 
grea, că nu se mai văd brazii 
de la 50 de metri, decor parcă 
anume comandat pentru festi
vitatea de premiere. Urcă pe 
podium cei mai buni dintre 
participanții la întreceri. SCHI 
ALPIN (f.), 
Cristina Rusu
Ioana . ________
Industrială), Ileana Creoșteanu 
(C.C.S.I.T.E.) ; . .........................
dia Nădejde 
Tudorancescu 
gela Balomir 
19—25 ani :
(I.N.M.T.), D. Poenaru (I.S.P.A.),
B. Stancu (Sănătatea) : 26—35
ani : I. Olteanu (Autobuzul), 
T. Vespremeanu (Carpati). A. 
Florescu (ALFA). SCHI FOND 
(0 : Mariana Băzăvan (I.T.C.), 
Niculina Maiorcscu (I.P.G.G.H.). 
Gloria Bădăru (I.P.I.U.) ; (b):
C. Coman (AVRO). D. Preo
teasa (I.C.S.I.T.E.), I. Andre
escu (I.T.B.). SANIE (f) : Ro
berta Toma, Fioriana Cartojan. 
Veronica lordaehe (toate de la 
Spartac) ; (b) : N. Onofrei
(URBIS), D. Gifu (IPROLAN),
D. Morărescu (Spartac).

cat. 19—25 ani :
(I.C E.P.E.G.A.), 

Băjenaru (Electronica

26—35 ani : Na- 
(I.C.I.). Daniela 
(I.S.L.G.C.), An- 
(A.S.C.O.) ; (b).

C. Pătrașcu

Viorel TONCEAN'J

Din calendarul de concursuri 
atletioe : februarie : 9—10 : 
București, Campionatele republi
cane juniori I: 11—12 (probe com
binate), 14 : Băile Felix : Cam
pionatele naționale de cros (se
niori. tineret și juniori I) ; 16—17: 
București : Campionatele națio
nale seniori și tineret și con
cursul internațional „Cupa de 
cristal" : 18—19 (probe combina
te) : 23—24 : București : Campio
natele naționale universitare ; 
MARTIE : 2—3 : Atena : Campio
natele europene. Focșani : Con
cursul republican juniori II ; 10 : 
Băile Felix : Crosul Balcanic (e- 
diția a XXX-a).

BUCUREȘTI. La finele săptă- 
mînil trecute a avut loc. în sala 
,.23 August", etapa de zonă a 
Concursului republican al junio
rilor de categoria a Il-a. Cea 
mai bună evoluție din competiție 
a avut-o Florina Neder (antre
nată. la Viitorul de Aurelia Sir- 
bu) care — cu 7.0 — a realizat 
un nou record, cu cronometraj 
manual, la 50 mg. Alte rezultate :

BAIEȚI : 50 m (14 serii și 4 
semifinale !) : Val. Chiriac (CSȘ 
4) 5,9, B. Dumitrescu (CSȘ 7 Di-

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din oao 1)

namo) 6 0 ; 50 mg : M. Oaldă
(CSȘ 4) 7.0. B. Bohîltea (CSȘ 4), 
7.2: lungime (37 de concurenți!): 
Val. Soare (CSȘ 5) 6,54 m. C.
Angnel (Rapid) 6.26 m ; triplu- salt :
14.06
(Lie. 37) , .—,----- ----
Dragomii (CSȘ 4) 4,10 m ; greu
tate : J. Ungureanu (CSȘ 7 Di
namo) 14.38 m : FETE : 50 m : 
Florina Neder rviltorul) 6.4. Car
men Marin (CS$ 7 Dinamo) 6.6 ; 
50 mg : Florina Neder 7.0 — re
cord national. Daniela Neaga (Vi
itorul) 7.1 : lungime (35 de con
curente !): Mirela Belu (CSȘ 3 
Steaua) 5.64 m. Isabela Ionascu 
(CSȘ 5' 5.63 m : înălțime : ște- 
fania Chiriac (CSȘ 5) 1,67 m ; 
greutate : Mihaela Matei (CSȘ 7 
Dinamo) 11,33 m.

Andi VII. ARA

val. Cojocaru (CSȘ 190) 
m ; înălțime ; M. Badea

1.91 m ; prăjină : c.

In etapa a 9-a a campiona
telor diviziei secunde de volei 
s-au înregistrat rezultatele :

FEMININ, seria I : Flacăra 
roșie II București — Penicilina 
Iași 0—3, I.T.B. — Ceahlăul 
P. Neamț 3—1, C.SB. Unirea 
Focșani — CJS.S. Zimbrul Su
ceava 
C.P.B. 
C.S.S. 
QS.U. 
Voința 
Craiova 
stanța 
3-0, r 
Chimia Tr. 
seria a III-* ____________
Mare — Politehnica C.S.S. Ti
mișoara 3—1, Steaua roșie Sl-

— Armătura Zalău 2—3,

3—1, Braiconf Brăila — 
seria a II-a:
Tîrgoviște — 

București 3—0, 
A.S.S.U.

3-0; 
Oțelul 
IEFS
București
1—3, Chimpex II Con-

— Confecția București 
C.S.S.U. Dacia Pitești — 

Măgurele 3—0 j 
: Maratex Bala

Mu ________ ______ __
Olimpia Metal 33 București 
GXG.C.U Brașov 1—3, „U-
C3uj-Napoca — Metalotehnica 
Ti. Mureș 3—1.

MASCULIN, seria I : Calcu
latorul II București — I.T.B. 
3—3, AJ3-A. Buzău — Prahova 
IPG Ploiești 1—3, Relonul Bă- 
▼tneștl — CLS.U. Oțelul Galați 
3—L Hectromagnetica Bucu
rești — Viitorul Bacău •—3|

seria a n-a : Rapid București
— Oltul Rm. Vîlcea 3—1, I.O.R. 
București — 
3—2, C.S.M.
Dacia
PECO 
goviște 
A.S.A.

Electra București 
Delta Tulcea —

Service Pitești 3—2, 
Ploiești — SARO Tir-

3—2 ; seria a lil a : 
Electromureș Tg. Mureș 

— Oțelul Oraș dr. P. Groza 
3—0, Voința Zalău — Metalul 
Hunedoara 3—0, Tractorul II 
Brașov — A.S.A. Sibiu 3—0, 
Voința Alba Iulia — .U" Cluj- 
Napoca 2—3. Corespondenți : 
N. Mateescu, Gh. Lazăr, O. Gu- 
țu, Vasilica Toader, FI. Jeehea- 
nu, N. Costin, M, Avana, C. 
Popa, I. Fețeanu, A. Crișan, 
L Ioneseu, I. Pocol, N, Marcu, 
P. Comșa, O, Bălteanu, C. Al- 
bu, L Domuța, C. Gruia.

minute de joc. A fost o victo
rie facilă a echipei militare in 
fața unei echipe care nu a 
crezut nici un moment in șan-
sa sa. Elevii antrenorilor G.
Bartha V. Dumitrescu au
dovedit Și la acest meci că
sînt corespunzător pregătiți. 
Astfel, dispecerul echipei, Io- 
nescu, a construit faze fru
moase pentru trăgătorii cu de
tentă și forță recunoscută : 
Dascălu, Macavei, Pralea, Con
stantin. De asemenea, Dascălu, 
în special, și Macavei folosesc 
cu multă eficiență serviciul 
din săritură. Replica brașo
venilor — ternă în primele două 
seturi și ceva mai ambițioasă 
în ultima parte, cînd antre
norul T. Tănase a renunțat la 

Și 
jucători

mulți jucători experimentați să 
nu fie capabilă să dea o re
plică cit de cît onorabilă ad
versarei sale, chiar dacă ea se 
numește Dinamo, 
țării. Voleibaliștii
Mare au fost de-a dreptul pe
nibili, au dovedit lipsă de pre
gătire, făcînd greșeli cu duiu
mul, în marea majoritate a 
cazurilor de începători. Echi
pa campioană, fără să facă 
prea mari eforturi, a ciștigat 
la pas intilnirea pe fondul 
prestației sub orice critică a 
echipei din Baia Mare. De Ia 
învingători am remarcat pe 
Pop și Căta-Chițiga. Arbitraj 
foarte bun: A. Dinicu și V. 
Valentin. Azi, de la ora 9,30 : 
Elcond Dinamo — Steaua. Di
namo — Universitatea C.F.R. 
și Explorări — Tractorul.

campioana 
din Baia

CLUJ-NAPOCA. In sala din lo
calitate au avut loc cîteva com
petiții din rezultatele cărora spi
cuim cîteva : seniori : 50 m : C. 
Ivan 5,7 V. Selever 5,7, I. Nagy 
(toți de la ,,U“) 5,8 ; senioare : 
50 m : Nicoleta Lla („U") 6,6 ;
Juniori It St m: C. Simlhălean 
6,0 ; 50 mg : P. Pop 7,5 ; 
gimeL. Gui (CSȘ Oradea) 
m ; triplu : E. Mneru 14,34 
prăjină : L. Andreescu 3,20 
Înălțime : M. Man (CSȘ Turda) 
2,05 m ; greutate : M. Țtrle (CSM 
Zalău) 14,30 m ; junioare I : 50 
m : Luclca Cristea (CSȘ Oradea) 
6,4 ; 50 mg : Carmen Clupeiu
7,6 ; lungime : Cristea 5,82 m ; 
Înălțime : Dana Mărglneanu 1,70 
m; greutate: Delia Hnat 11,77 m. 

Petre NAGY — coresp.

L.

lun-
6,73 
m ; 
m ;

Inceptnd de vineri și 
pînă duminică, la hotelul 
.Turist" din Capitală are 
loc Consfătuirea arbitri
lor de rugby din Întrea
ga țară. Ședința inaugu
rală începe la ora 8,

experimentaților 
In teren ‘ 
remarcat de la în-
Ferarin. Au arbi- 
bine CI. Murgules-

serviciile 
a introdus 
tineri. S-a 
vinși doar 
trat foarte 
cu și C. Gogoașe. Partida din
tre Dinamo și Explorări Baia 
Mare, încheiată cu scorul de 
3—0 (9, 9, 6), a fost destul de 
anostă, echipa băimăreană fă- 
clnd doar figurație. Este inex
plicabil ca o echipă care acti
vează în primul eșalon cu

Astăzi începe la Baia Mare 
și al treilea turneu masculin 
al grupei a doua valorice 
(locurile 7—12). Participă for
mațiile Politehnica C.S.Ș. Ti
mișoara (18 p), C.S.U. Oradea 
(17 p), Știința-Motorul Baia 
Mare (16 p), C.S.M.U. Su
ceava (16 p), Calculatorul 
București (13 p) și C.S.M. Ca
ransebeș (10 p). Jocurile se 
desfășoară în sala „Dacia", în 
cursul dimineții.

• Tragerea EXPRES de 
a.c.. va avea 
lut 6portlv P
nestl, str. Dr. 
cu începere d 
merele dstlgă 
difuzate după 
ora H pe pro
pe programul 
doua zi. tot 
ora 8.55.
• Pentru 

doresc să pa

ACTUALITATEA SAu
val șahist, ca 
turtneu inter
de tineret, pr 
pe categorii 
tem elvețian 
11 runde.

BIROU
Drumu 

cutului 
Tibor K 
rea Ciuc
cum și-1 
entuzias 
tineri. D 
campion 
Larvik.
anului 1 
ca o in 
rilor de 
instruire, 
de bron 
m. Pes 
urma să 
la Sarai 
ini prev 
Sită. Din 
în Ioc s 
dească s 
va face 
parte. Ti 
pacz a 
nui ant 
schimbat 
început 
compania 
..prieteni* 
laude ex 
presa de 
Dacz s-a 
campion, 
rile de 1 
sit nici 
parte 
așa cum 
zultatele

Fată 
comporta 
ceilalți f 
dcau de 
lentat 
doar iu 
ceea ce a 
o accen 
Urmarea 
tiale ale 
adăugat 
ve 
penultim

(B Simbăt 
niei“ @ 
ți Oradea

• Sîmbăti 
programate, 
iova și Tg. 
lele „Cupei 
handbal mai 
ție ce se d 
„Daciadei". 
Craiova evo 
namo Buc 
Timișoara și 
iar în cea 
formațiile H 
penden(a Ca 
versitatea 
Bacău. Final 
rile 1—2 și 
la 17 februa 
turilor din

• Astăzi 
„Dacia" din 
Minaur susți 
amicale în 
zentativei U 
încep la ora 
pete iși va 
jucînd sîmbă 
Oradea, în 
narei „A" ,

• După c 
ționata mase 
tre a cîștiga 
ka“, Vasile 
premiul pent 
nic jucător", 
la Sofia, ant 
Lascăr Fană 
talii. Care a 
neului ? Mod 
zentaiivele R 
și Turciei a 
mele formați 
R. D. Germ 
zentate de e 
iar Polonia d 
cundă. Cum 
noastră ? Ine 
la altul și c 
priză la alta.

1 și 15 februarie 
nouă perioadă de 
aprobată de Biroul

luni 
din 

unui

• între 
are loc o 
transferări, 
F.R. Șah.
• La sfîrșitul acestei 

(20—28 februarie) șahiștii 
Timișoara vor fi gazdele
nou turneu internațional, dotat 
cu trofeul „E.M.T. — 85". în
trecerile se dispută în „sistem 
elvețian" în 9 runde, pentru 
întreg lotul de participanți, de 
la mari maeștri pină la jucă
tori neclasificați.
• Următoarea competiție in

ternațională din calendarul 
nostru șahist va fi „Trofeul 
Hercules" — ediția a V-a, care 
se va disputa Ia Băile Herculane, 
între 12 și 24 martie. Un festi



AVUT DREPTATE!
lui federal. Supărat — de 
ce ?, pe cine ? —, Kopacz 
lipsea adesea de la pregă
tiri. a întors nu o dată spa
tele antrenorilor lui. soții 
Maria si Dan Lâzărescu. a 
început să fumeze, să con
sume băuturi alcoolice. Ul
tima Iui „ispravă" a fost 
părăsirea lotului reprezen
tativ, ceea ce a determinat 
biroul federal să-l excludă 
din activitatea de perfor
mantă pentru repetate aba
teri de la normele eticii 
sportive.

Trist caz la orice vîrstă. 
dar mai 
Spunînd

I. Oblemenco

I

minut 
ETICA

ales la 23 de ani! 
lucrurilor De nu

me. cu Tibor Ko- 
oacz s-a oetreent 
un proces care, de 
regulă, duce la 
experiențe recreta- 

Antrenorii n-au știut

I
I

Troian IOANITESCU

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

Hristache NAUM

24
31

nt 
a- 
a- 
la

bile.
să se apropie de elevul lor. 
n-au știut să-I ..convingă”, 
iar conducerea S.C. Miercu
rea Ciuc s-a împăcat prea 
ușor cu manifestările de 
vedetism al acestui patina
tor. căruia i-a dat numai 
avertismente. Paradoxal, 
atit antrenorii, cit si re
prezentanții S.C. Miercurea 
Ciuc — în loc să-și însu
șească morala lectici servile 
de viată — caută si acum... 
circumstanțe de natură să-i 
îndulcească situația unui 
sportiv care a legat disci
plina de gard 1 Rediscutînd 
cazul Kopacz, biroul federal 
n-a cedat presiunilor — si 
bine a făcut I — si. chiar 
dacă... agitația n-a fost mi
că, a menținut sancțiunea 
pînă cînd Kopacz va deveni 
un sportiv modest si con
știincios.

ANDBALULUI
semifinalele „Cupei Româ- 

ngariei joacă la Baia Mare 
trenorului Lascăr Pană despre 

ul de la Sofia
tație mai apropiată de preten
ții în partida cu Bulgaria și 
in repriza a doua cu Polonia. 
In rest... Care sint cauzele 7 
Lipsa unei perioade cit de 
scurte de pregătire in comun, 
de omogenizare și — poate — 
faptul că mulți dintre jucă
tori erau incă apăsați de evo
luțiile nesatisfăcătoare din eu- 
pele europene. Au fost, to
tuși, jucători care s-au eviden
țiat ? Doar portarii au avui 
prestații Ia înălțime, Alex. 
Huligan, Adrian Simion și 
Mircea Petran distingindu-se. 
Ceilalți, cînd mai bine, cînd 
fără vlagă, cu greșeli. Regret 
faptul că jucătorii mai tineri 
sau mai noi între „tricolori*, 
care ar fi avut — in această 
întrecere lipsită de pretenții 
— posibilitatea să se eviden
țieze, n-au ieșit nici ei din 
nota generală. A fost, totuși, 
cit de cit utilă participarea la 
această competiție internațio
nală ? Nu. Fiind vorba de o 
întrecere cu parteneri lipsiți 
de valoare deosebită, competi
ția nu ne-a folosit, ea avînd 
doar darul să adune și mai 
multă oboseală. Oboseala de
plasărilor și a unor meciuri 
neimportante pentru verifica
rea sportivilor care vor alcă
tui echipa pentru Campiona
tele mondiale universitare. 
Cred că trebuie să ne axăm 
numai pe competițiile care 
ne folosesc și să pregătim cum 
se cuvine participarea.

• în semifinalele „Cupei 
I.H.F.” la handbal masculin 
vor evolua, după cum am a- 
nunțat, echipele H.C. Minaur 
Baia Mare, WAT Margarethen 
Viena (Austria). Zaporoje 
(U.R.S.S.) și Alicante_ (Spania). 
Pentru i
Minaur a 
prevăzute 
națională 
martie, la 
martie, la

• Returul 
masculin de 
„A", începe la 3 martie, 
mind să ia i “

meciurile sale, H.C. 
i propus datele limită 

de Federația Inter- 
de Handbal : 
Baia Mare, și 
Viena.

campionatului 
handbal, Divizia 
1 " ur-
sfîrșit la 12 mai.

UN TALENT (cam năbădăios)
la ord pregătirilor

AVEM UN LOC... CĂLDUȚ, 
DAR NU NE MULȚUMIM CU ATÎT“

Antrenorii divizionari

— Ion Oblemenco. la jumă
tatea campionatului trecut te 
aflai, cu Chimia, pe locul 9. la 
finele campionatului, tot pe 
locul 9. acum, de asemenea, 
pe locul 9. mereu la pavăza 
lui „0” la ..adevăr*. Este o 
consecvență in mediocritate ?

— Depinde din ee unghi pri
vești problema. Strict mate
matic, ața stau lucrurile. Dar 
daci te gindești la valoarea 
modestă a lotului nostru și la 
faptul că ,fi“ la adevăr repre
zintă aproape un ideal in Di
vizia A pentru oricare din e- 
chipele de la locul 5 in jos, 
de fapt marele pluton care 
luptă pentru 
gradării, poziția 
mulțumitoare. Ceea ce 
seamnă ei nu aspirăm 
sus. Obiectivul nostru, 
nu am renunțat, sint 
8-7.

—Pentru că tot ai 
de lot, care ar fi 
lui ?

— Ne-a părăsit portarul Mir- 
zea, dornic si se reîntoarcă in 
județul natal, Prahova. In se
zonul viitor el va evolua la 
A.S. MiziL Era un portar 
agit, care ne-a „scos" eitera 
meciuri, dar sper s-o scoatem 
la capăt cu Pavel al nostru și 
eu portarul de la „speranțe", 
Racolțea. un băiat tinăr fi bi
ne clădit, pe care l-am adus

pluton 
evitarea retro- 

noastri este 
it in
ia mai 

la care 
locurile

amintit 
noutățile

I

roșu, chiar dacă sintem con- 
Stienți de faptul că un arbitru 
va fi întotdeauna mai intran
sigent eu un.„ Preda decit cu 
un Negrită sau un lorgulescu, să 
zicem. Primul semn bun al 
stării de disciplină din lotul 
nostru l-am înregistrat chiar 
de la reluarea pregătirilor, 
cind fucitorii s-au prezentat 
după vacanță, la vizita medi
cală, eu indici superiori, tri- 
dind un program de viață or
donat. echilibrat Adeziunea la 
efort receptivitatea Ic ternele 
de antrenament le-am înre
gistrat tot ca pe o dovadă < 
tsnei trasisfermiri in bine la 
acest capitol Mai mult, cansi- 
derir.d că prelucrarea regula
mentului da joc « devenit ne
cesară in sinul unei echipe eu 
23 de cartonase ia 17 etape, 
l-am invitat pe arbitrul diri- 
zionar A Nicolae Dineseu, care 
locuiefte in «rusul ssostm, oi 
lămurească, tnlr-u tnrilntre eu 
făcătorii, toate „tainele" aces
tui regulament de fotbal in 
numai 77 puncte, care creează 
Uturi— 1900 de probleme.

— Cum s-ar zice. (Ti im ia 
pregătește pentrj retur o re
apariție la cote superioare: 
mai mai disei plina ta
eu tm „mijloc" remaniat. Ce 
ar putea sâ însemne acest 
lucru ?

— Ci obiectivul isostm, de 
a ue clasa pe loesmla C—7, 
este n obiectio real.

Ion CUPEN

LA POARTA

are 
de- 
din

Nu puțini specialiști il ca
racterizează astăzi printr-un 
singur verb: SPARGE ! în 
epoca super-apărărilor. cu 
unul-doi libero, cu marcaj 
Dină in... tribune, cu super- 
betoane, cu suoer-lacăte. a 
apărut (cu nume parcă pre
destinat) Lăcătuș. Spărgăto
rul de apărări—

—Nu este masiv. nu 
fizic impunător, nici pe 
parte. E cam jumătate 
Cămătaru.

—Vîrf-aripă. nu are tehni
ca lui Pîrcălab. nu are fu- 
leul lui Tătaru, nu are și
retenia lui Crisan.

—Nu prea știe să se poar
te pe teren (si va trebui 
neapărat să învețe), e cer
tăreț. supără arbitrii, 
pe cine nu 
mai punem 
fundașii si 
verși).

Si totuși, 
are si el o_______
Joei bine (cum li juca Do- 
brin pe Troi sau pe Doru 
Nicolae). asa cum i se potri
vește datelor tui (demarai 
de motocicletă, curai ne
bun). ci nd îl joci cum l-a 
jucat Boloni la Lisabona, 
-septarul" nostru se duce 
glonț la poartă si marchea
ză. Asta știe. Atit Cînd 
tu-si termină acțiunea orin 
aut ei -Întoarce” mingea 
pentru un coechipier, apă
rarea adversă este si ea. de 
obicei. -întoarsă* de pătrun
derea-: adeseori derutantă.

Care este rostul acestor 
rinduri ?

Vrem, oare să-i facem 
statuie năzdrăvanului Lăcă-

_ ______ dar
supără ? (Nu-i 
la socoteală oe 
pe portarii ad-

acest Lăcătuș 
calitate: eind îl

AFIRMĂRII.
tus. cel mai bun jucător de 
ne teren în recenta oartidă 
cu Portugalia ?

Nici vorbă ! Lăcătuș este 
în stare să-si arunce sin
gur in aer ..statuia" la bri- 
mul meci. Avem „experien
ța" cu Gabor. După turneul 
juniorilor în Australia l-am 
botezat ..cangur", l-am aș
teptat (iubitorii fotbalului si 
în primul rînd Lucescu) 
vreo 30 de meciuri interna
ționale, „cangurul" (plin de 
el) a marcat un singur eol 
(! ? !) — in aceste jocuri — 
Si de... sărit (valoric) a mai 
sărit din an în Daste. Peri
cole asemănătoare il oase si 
pe Lăcătuș, care trebuie lă
murit că încă nu este 
Garrincha. nici Gento 
in fotbal marile valori 
pectă (publicul, arbitrul
versarul. coechipierul) si se 
fac respectate (pentru va
loarea jocului, nentru atitu
dinea în teren si în viată) 
și că el. tînăr de 20 de ani. 
sosit mai ieri de la Doalele 
Timpei. se afla abia la 
început de drum.

Un drum care poate 
lung si plin de reușite.
Dă cum se Doate înfunda 
cînd nici nu te aștepți.

în asemenea situații, se 
spune: totul depinde de ju
cător 1 Nu-î chiar asa. To
tul depinde de Lăcătuș, dar 
deninde si de eei din jurul 
lui. De el si de ei depinde 
ca „talentatul Lăcătuș* 
ajungă
nu o 
toare...

nici 
că 

res- 
ad-

un

fi 
du-

ea 
o adevărată stea si 

simplă steluță căză-

Marius POPESCU

Șl REPREZENTATIVA DE TINERET TREBUIE
SA FAC A PASUL iNAINTE!

I
I
I

de la Rețița. deți el face par
te din școala eraioveani. Un 
alt fotbalist pe care nu mai 
contăm este Palea, care a re
nunțat la activitatea comțieti- 
țională. în pregătirea efectuată 
pină in acest moment, au par
ticipat, cu mare tragere de 
inimă, și citiră juniori care 
n-ar fi exclus să „prindă" e- 
chipa mare In retur. Ei se nu
mesc Stancu, Ghiță și C. 
Cheorghe.

— Care ar C calitățile lor ?
— Stancu și C. Gheorghe 

sint mijlocași. Primul are parcă 
ceva din Putu Iordineseu, dri
blează elegant și joacă numai 
cu capul sus. Al doilea este 
un „stingaci" tehnic și de 
mare viteză. Cit despre Ghiță, 

" " ‘ bun
să 

fra- 
să-l 

Și 
cu 

___ ______ _____  . sim
țul porții de care dă dovadă; 
credeți-mă, este vorba de un 
post la care mă pricep puțin 
și știu ee vorbesc.

— După cit se vede, te pre
ocupă faza de atac...

— Ce să fac ? Oamenii mei 
de bază, de la „mijloc", Cara- 
bageac și Vergu, care anul tre
cut, in lipsa lui Gîngu, acci
dentat, au dovedit 
și eficace, acum 
tegrarea lui Gingu, 
tă sarcina finalizării pe umerii 
lui. Cind un jucător ca lancu 
Carabageac nu marchează nici 
un gol de-a lungul unui în
treg tur de campionat, ești da
tor să te gindești și la alte 
variante.

— Ce-i drept, în clasamentul 
obișnuit, Chimia Rm. Vîlcea 
se găsește la adăpost, dar în 
alt clasament, al „Trofeului 
fair-play", ea se află în pos
tura de neinvidiat a „lanter
nei roșii". V-a preocupat a- 
cest aspect în actuala perioadă 
pregătitoare ?

— Bineînțeles, nu puteam să 
răminem insensibili la recor
dul nostru, deloc onorant, de 
22 cartonașe galbene și unul

or putea să iasă din el un 
vtrf de atac, cu condiția 
ciștige in forță. Este cam 
pil deocamdată, dar o 
„lucrez", ca să-i valorific 
cei 1,83 m și acuratețea 
care lovește mingea și

că pet fi 
după rein- 

lasă toa-

1985 este un an cu ma-î res
ponsabilități și pentru repre
zentativa națională de tineret 
Șase partide in campionatul 
european înseamnă fără doer 
și poate, un examen dificil, 
mai ales ciad unul dintre ad
versari este Anglia, deținătoa
rea titlului continental al se
lecționatelor de tineret. Antre
norul Cornel Drăgușin și-a în
tocmit „planul de asalt” pentru 
acest an de foc. A pornit de 
la necesități, dar și de la— 
premise. Premisele s-au numit 
acțiunile din 1384 cînd, pe prim- 
plan. s-a pus mărirea ariei de 
selecție, in vederea alcătuirii 
unui lat valoric. Sigur, rezul
tatele lui 34 nu au fast puse 
pe 
rea 
noi 
au 
tr-nn an fără competiții oficia
le. Nu vom omite to rezul
tatele reprezentativei tine
ret în 1984, în care nu s-a 
apelat la cei doi jucători depă
șiți de vîrstă, cum prevede re
gulamentul : 2—2, la Tîrgoviște, 
șl 0—2, la Patras, eu Grecia; 
0—0 cu Polonia, la Westerwelda, 
3—0, eu R.D. Germană, la Ba
cău ; 0—2, eu Bulgaria, la Su- 
men. Dincolo de rezultate să 
privim jucătorii aflați anul tre
cut în circuitul reprezentativei 
de tineret : Stîngaciu, Toader, 
Vodă, Barba, Zlotea, Bălan, 
Mirea, Belodedici, Mandoca, 
Săndoi, Weisenbacher, Botezan, 
Pascu, Al. Cristian, Cristea, 
Burdujan, Țirlea, Mujnai, O. 
Grigore, Gheorghiu, Bucico, 
Lazăr, Soare, Lăcătuș, M. Mun
tean, O. Popescu. Jucători de 
real talent, în marea lor ma
joritate, tineri de la care se 
așteaptă marele salt, cum l-au 
făcut la o vîrstă fragedă Hagi, 
Mateuț și, mai recent, Lăcătuș.

Pornind de la acest punct, 
de la un lot cit de cit stabil 
(ceea ce nu elimină posibili
tatea unei selecții continue la 
toate eșaloanele, întrucît nu
mărul tinerilor din Divizia „A” 
nu este prea mare !), trebuie 
să privim viitorul. Ce înseam
nă, deci, acest important «n

prim-plan, intrneit airage- 
unui număr de elemente 
și lansarea spre lotul -A” 
însemnat prioritățile din-

1985 ? Să privim mai tnt'< ca- 
Mhdarul :

n martie : România — Fe
lonia, amical la Focșani ;

X aprilie : România 
exa. C.E.. la Bacău ;

39 aprilie : România 
glia, C.E., la Ploiești ;

5 iunie : Finlanda - 
■ia. C.E. ;

27 august : România — Fin
landa, C-E- la Guj-Napoca ;

19 septembrie : Angli- — Ro
mânia, C.E. ;

13 septembrie : Turcia — Ro
mânia. C.E.

Acest program foarte difi
cil presupunea o pregătire 
centralizată de iarnă a lotului 
de tineret Antrenorul Cornel 
Drăgușin și farul de speciali
tate au considerat că este mai 
bine ca jucătorii respectivi să 
participe la pregătiri cu echi
pele lor de club pentru o mai 
bună încadrare in loturile de 
bază, pentru un pas spre 
larizare a tuturor. Oricum, 
intea începerii -seriei de 
reprezentativa de tineret 
avea două acțiuni de pregătire 
finalizate cu două partide a- 
micale (la 27 februarie, cu Pe
trolul, la Ploiești, și la 27 mar
tie, cu Polonia, la Focșani). 
Cei 30 care vor porni la drum 
trebuie să aibă ca imperativ 
cuvintele antrenorului Corr zi 
Drăgușin : „Aștept de la toți 
cei convocați o luptă eu ei 
înșiși pentru a se remarca la 
echipele lor de club și pentru 
a bate la porțile primei repre-

Tur-

titu- 
ina- 
foc”.

va

zentative. Și, nu in ultimă in
stanță. aștept de la ei rezul
tate pe măsura condițiilor !“

Sint obiective bice 
Și reprezentativa de 
are obligația să atace 
eampetiției europene, 
rele patru ediții de 
ale campionatului 
NAȚIONALA DE 
NU A TRECUT 
GRUPELOR, socotim că tinerii 
fotbaliști investiți să reprezin
te culorile țării in această com
pels' » trebuie să autodepă- 
șească condiția trecută ! Exem
plul 
care 
cută 
este 
.tineretul' «L_ _____ 
cu Anglia, deținătoarea titlului. 
In capul listei. Să nu uităm, 
insă, de ace! 14 octombrie 1980, 
când, la Ploiești, reprezentativa 
noastră de tineret a învins 
fără drept de apel, cu 4—0 (!), 
echipa Angliei. Să reținem și 
echipa aliniată atunci de an
trenorul Cornel Drăgușin : 
Speriata — Vlad, C. Solomon, 
FL Fop. Rednic — Iovan, Su- 
eiu (Gabor), Bozeșan — D. 
Zamfir (Gec'gâu). Terheș, 
Klein. Mulți dintre „performe
rii" din octombrie ’80 au ajuns 
in prima reprezentativă a țării. 
Iar ultimul „om de la tineret*. 
Lăcătuș, a semnat săptămina 
trecută, la Lisabona, două goluri 
pentru națională. Rednic. Klein, 
Lăcătuș, Bozeșan și ceilalți pot 
alimenta moralul noii repre
zentative de tineret pentru un 
start spre consacrare !

stabilite, 
tineret 

piscurile 
Cum ia 

pină acum 
european 

TINERET 
DE FAZA

echip .1 naționale mari, 
s-a calificat in vara tre
ia turneul final Euro ’84, 
cel mai bun stimul. Sigur, 

are o grupă gt-a.

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INTORnEAZA
obișnuită LOTO de vineri 8 fe
bruarie a.e., le reamintim că 
astăzi șl mllne sint ultimele zile 
pentru Drocurarea biletelor la a- 
ceastă tragere.

* De asemenea, pentru partl- 
cipantil consecvenți la concursurile PRONOSPORT, publicăm mal 
jos programul complet al etapei 
<iln 10 februarie a c.: 1. Ascoll — 
Sampdoria (pauză): 2. Ascoll —

Sarnpdoria (final);
— Milan (pauză)
— Milan (final) 
rtno (pauză): 
no (final): 7.

3. Cremonese
4. Cremonese 

. . 5. Nanoll — To- 
6. Napoli — Tori- 
Roma — Atalanta

(finali: 11. Fiorentina — Como;
12. Inter — Lazio: 13. Juventus 
— Avellino

(pauzâ): 8. Roma — Atalanta
(final); 9. Udin-ese — Verona
(pauză): 10. Udlnese — Verona

• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 FEBRUA
RIE. Cat. 1 (13 rezultate) : 4 va
riante 100% a 6.497 lei șl 90 va
riante 25% a 1.624 lei; cat. 2 (12 
rezultate) : 101 variante 100% a 
302 lei și 3.018 variante 25% a 
75 lei ; cat. 3 (11 rezultate) :
1.067 variante 100% a 55 lei șl 
27.042 variante 25% a 14 lei.

• TERENURILE NEUTRE CA
RE VOR GĂZDUI MECIURILE 
DIN OPTIMILE CUPEI. Jocurile 
din optimile „Cupei României”, 
programate la 20 februarie (cu 
începere de la ora 13,30), vor 
avea loc pe următoarele tere
nuri neutre stabilite de comun 
acord : DEVA : C.I.L. Mecanică 
Sighet — Dinamo Victoria Bucu
rești ; SIBIU : F. C. Baia Mare
— Sportul studențesc ; PITEȘTI : 
Rapid București — Chimia Rm. 
Vîlcea ; CRAIOVA : F. C. Argeș
— Politehnica Iași ; ALBA IU- 
LIA : Corvlnul — Dinamo Bucu
rești ; RM. SARAT : A. S. Mizll
— S. C. Bacău. Partida restanță 
din 16-iml C S. Tîrgoviște — U- 
niversitatea Craiova va avea ioo 
la 16 februarie. în eventualitatea 
că se califică C. S. Tîrgoviște, 
jocul acesteia cu F.C.M. Brașov 
se va disputa la Ploiești. Dacă 
se va califica Universitatea Cra
iova, aceasta va Intimi formația 
brașoveană în Capitală. Locali
tatea unde se va desfășura în- 
tllniroa dintre Dunărea C.S.U. 
Galați șl Steaua urmează să fie 
stabilită ulterior.a IN CADRUL TURNEULUI 
PE CARE IL ÎNTREPRINDE IN

ITALIA, echipa Sportul stu
dențesc a jucat Ia Como cu 
formația locală, d.n prima divi
zie a campionatului italian. Gaz
dele au obținut victoria cu sco
rul de 3—2.
• DE LA F. R. FOTBAL. Se 

reamintește comisiilor județene, 
cluburilor șl asociațiilor de Di
viziile „A-, „B“ și „C“ și clu
burilor sportive școlare că plata 
taxei anuale de participare și 
viza anuală -a carnetelor de legi
timație se efectuează pînă ta 
data de 15 februarie 1985. Tot 
pînă la această dată, cluburile si 
asociațiile divizionare „A“ și „B- 
aint obligate să depună la F. R. 
Fotbal tabelele nominale cu lotul 
de 23 de jucători (la Divizia „A") 
șl respectiv 18 (la Divizia ,,B“).

Î BRIGADA DE ARBITRI K ■-
NI PESTE HOTARE. Partida 

oficială dintre primele reprezen
tative ale Greciei și Albaniei, 
din cadrul preliminariilor C.M., 
care se va disputa la 27 februa
rie, ia Atena, va fi condusă de 
o brigadă de arbitri din țara 
noastră, avîndu-1 la centru pe L 
Igna, ajutat la linie de I, Cră- 
ciunescu și BL Neșu.



SPORTUL
In turneul zonal de la Praga CONCURS

PARADOXURI ALE SPORTULUI

ȘAHIȘTII NOȘTRI. PRINTRE FRUNTAȘI
DE PATINAJ VITEZĂ

PRAGA, 5. Turneul zonal de 
șah, care se desfășoară în ca
pitala Cehoslovaciei, a conti
nuat cu intîlnirile cuprinse în 
a 3-a rundă. O frumoasă vic
torie și-a trecut la activ fos
tul nostru campion Mihai 
Ghindă, care l-a invins (cu 
albele) pe polonezul Stempin, 
mtr-o partidă jucată foarte 

-activ și cu multă inventivi
tate. După ce obținuse avan
taj in mutările de deschidere 
ale unei Siciliene (varianta 
Scheveningen), Ghindă a for
țat trecerea intr-un final 
pioni superior, cîștigînd 
mutarea 37. Remize au obți
nut ceilalți doi jucători 
mâni, Șubă la bulgarul 
menkov, iar Gheorghiu

de 
la

ro- 
Er- 

la

campionul Ungariei, Adorjan. 
în celelalte partide : Mokry
— Csom 1—0, Grigorov — 
Ftacnik 0—1, remize. Farago
— Prandstetter, Schmidt — 
Sznapik, Gheorghiev — Don- 
cev. în runda precedentă, du
pă reluare, Jansa l-a invins 
pe Grigorov.

In clasament conduc, la e- 
galitate, M. Șubă, M. Ghindă 
(ambii România), L. Ftacnik 
K. Mokry (Cehoslovacia) — 
toți cu cîte 2 puncte. îi 
mează V. Jansa (Cehoslova
cia) 1,5 p (1), L Farago, A. 
Adorjan (Ungaria), K. Gbeor- 
ghiev, E. Ermenkov, D. Don- 
cev (Bulgaria), W. Schmidt 
(Polonia) — 1.5 d.

ur-

D.

Partlclptaa alături de patina
tori de viteză seniori din Uniu
nea Sovietică, Ungaria. R. F. 
Germania șl R. D. Germană la 
întreceri de sprint șl poliatlon, 
desfășurate pe pista artificială 
de la Karl Marx-Stadt. tițlva din
tre juniorii noștri au avut o 
comportare meritorie : 500 m — 
1. Qarola Bilrger (R.D.G.) 42,07,
„,5. Cerasela Hordobețlu 47,19 ; 
1009 m — 1. Burger 1:27,15, ...4. 
Hordobețlu 1:35,40 ; CL gen. 
sprint — 1 Bilrger 173,935 p, _4. 
Hordobețlu 191,260 p ; 5 000 m — 
1. A. Baranov (UJl.S.S.) 7:22,13, 
...6. N. Sandu 7:38,32 ; 15M m — 
Baranov 2:02,63. ...8. Sandu
2:08,19 : el. gen. poliatlon — L 
Baranov 169,122 p, .„7. Sandu 
177,712 p ; 3 000 m — 1, Andrea 
Schulze (R.D.G.) 4:46,98, „.10.
Mlhaela Timiș 5:14,32. Toate re
zultatele înregistrate de tinerii 
noștri alergători reprezintă re
corduri personale.

Există in sportul internațio
nal destule situații parado
xalei Una, spre exemplu, a 
fost cea a atletismului, spor
tul cel mal vechi care, pînă 
mal leri-alatăleri, nu avea un 
campionat mondial al său, 
fiind, ta această privință, 
poate cel mai de pe urmă 
dintre toate disciplinele spor
tive. Au existat, este drept. 
Jocurile Olimpice, care țineau 
locul unor campionate mon
diale ale atletismului, dar, 
deși folosită ani șl ani de-a 
rindul. soluția nu s-a bucu
rat totuși de prea mult suc- 
eea. fiind in fond 
vorba mal mult de mrnrf 
o improvizație. Din 
1983, atletismul are, 
ta sfirșlt, un campionat mon
dial al său, competiție de sine 
stătătoare, al cărei debut, ' 
Helsinki, a fost realmente 
mare succes.

Un alt paradox este cel 
rugbyulul britanic. Intr-o

la 
un

-*v^"
"l

• A doua medalie de aur 
! pentru Zurbriggen • Au in-
* ceput „europenele*1 de pa

tinaj artistic

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ

EORMIO, 5. Cea 
t campionatelor 
schi alpin a fost _______  __
omului special pentru combina- 
a masculină. Cele două manșe, 
iesfăsurate pe o zlpadă dură, 
iu prilejuit o luptă extraordina
ră. l’e ele o parte. Pirmin Zur
briggen (deja campion mondial 
a coborîre), care cîștlgase cobo- 
irea pentru combinată. tintea oozițll fruntașe la slalom, care 
să-l poată asigura cucerirea a 
ncă unul titlu, pe de altă parte, 
idevăratil virtuozi al slalomului 
iu căutat să-l distanțeze cît mal 
nult pe Zurbriggen pentru a ob
ține ei onorurile victoriei la 
combinată.

Zurbriggen a fost însă imba
tabil. adjudectndu-sl. iată, o a 
doua medalie de aur. de cam- 
alon al lumii. în prima manșă 
i învins elvețianul Thomas Bur- 
Tier (a cîștigat-o sl pe a doua) 
18.45 s. urmat de austriacul 
Ernst Riedelsperger 48.51 s. fran
cezul Michel Vlon 48.55 (la ora 
îceea tacă în oostură de cam-

de a sasea zi 
mondiale de 
rezervată sla-

Dion mondial, dună victoria din 
1983. la Schladmlng). Italianul 
Ivano Ed alini 48.60 si Zurbriggen 
48.89. A fost pasul decisiv sore 
titlu, in momentul acela Zur
briggen avînd 6,81 p iar Rledel- 
sperger și BUrgler 35,05 p și. 
respectiv, 39,41 p. De fapt, aceas
ta avea să fie. în final, si ordi
nea pe podiumul premlantilor. 
punotajele fiind, evident, altele: 
1. Pirmin Zurbriggen 7.67 o. 2. 
Ernst Riedelsperger 37.84 o. 3. 
Thomas 
Steiner 
dreas 48,41 p, 
etc.

bă la care actualii deținători e4 
titlului, sovieticii Elena Valova 
șl Oleg Vasiliev, conduc, după 
„programul scurt", cu 0.4 p. Pe 
locurile următoare se află: La
risa Selejneva. Oleg Markov 
(UJl.S.S.) 0.8 p. Birgit Lorenz, 
Knut Schubert (R.D.G.) L3 n 
etc.

al 
__ ___ zi 
a trimestrului doi al anului 
1823. așa cum stă scris pe 
placa așezată pe un zid al 
Colegiului din orașul Rugby.- 
„Cu un superb dispreț pen
tru regulile fotbalului, atunci 
la vigoare, el (n.n William 
Webb Ellis) luă balonul In 
miinl și alergă înainte, dtad 

uneia dintre 
esențiale șl 

distinctive ale jocului de rug
by". Acest sport a proliferat 
tn lume, sub autoritatea An
gliei, pornind de la faptul 
că ea a fost prima națiune 
care a codificat regulile jocu
lui, „Rugby-Football Union* 
lmpunindu-șl autoritatea asu
pra celorlalte organisme na
ționale. El bine, acest sport, 
care a luat ființă în Anglia, 
care l-a stabilit regulile, tn 
țara in care există cei mal

mare număr de cluburi șl 
echipe, cu peste 300 000 de 
jucători legitimați, nu există 
Încă un campionat naționali 
Șl la fel șl in celelalte țări britanice 11

De curlnd, Federația engle
ză (vă dați seama după dțl 
ani de discuții 1—), cea mai 
tradiționalistă dintre toate, a 
hotă rit să organizeze o com
petiție internă unică. In afara 
a patru grupe regionale (Lon
dra, Sud. Centru și Nord), 
au fost create două divizii cu 
caracter național „A" șl „B", 
flecare cu dte 12 echipe, ie

rarhizate pe baza 
Fllfrit rezultatelor Inregls- lăiuu trate de ta m. 

timele clnd sezoane. 
Dar, deocamdată, este vorba 
doar de un simplu... experi
ment, în funcție de reușita 
căruia se va decide perma
nentizarea sau nu a acestui 
nou sistem de organizare com- 
petățlonală. Trebuie precizat că, 
chiar șl temporar, oricum, va 
exista o Ierarhie a celor mal 
bune 12+12 echipe din Anglia șl 
că ultimele două din „A" vor fi 
Înlocuite de primele două din 
„B". Acestea înseamnă desi
gur un pas serios înainte 
pentru „modernizarea" rug- 
byulul englez, dar pînă ce nu 
va fi recunoscut ca atare, de 
înșiși oamenii rugbyulul Insu
lar, pasul va rămîne in sine 
un simplu experiment șl ni
mic mal mult,
este, oricum, că acest pas.
chiar sub forma sa de ex
periment, clatină din loc un
„sistem" competlțlonal înve
chit și depășit de progresul 
rugbyulul, al sportului in ge
neral.

Important

Romeo VILARA

>>

BUrgler 39,41 p. 4. Anton 
(Austria) 40,31 p,
Wenzel
6. Michel

5. An-
(Li echtensteta) 
Vion 50,38 p

gheata patl-GOTEBORG. Pc 
noarulul „Scandinavium” au în
ceput întrecerile campionatelor 
europene de patinaj artistic, a- 
flate la oca de a 75-a ediție. în 
proba feminină, ttaăra de 19 ani. 
Katarina Witt (R.D.G.), a șl pre
luat șefia clasamentului. dună 
exercițiile impuse arătindu-se 
Îndreptățită să cîstige cel de al treilea titlu european al său. Ea 
are un punctaj de 0.6 p sl este 
urmată de sovieticele Kira Iva
nova (1.2 p) sl Ana Kondrasova 
(1.8 p). vest-germanca Claudia 
Leistner (2.4 p) etc. O situație 
asemănătoare sl la perechi, oro-

CUPA FEDERAȚIEI* LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

(min. 22). Lerondeau (min. 35), 
Dupuis (min. 36).
14) și. din nou. 
3un arbitrajul 
Ijutat la cele 
3h. Mieu si M.
ROMANIA — 

OlA 3—4 (1—1, 
iar ti dă foarte aprigă, in care 
schi pa noastră a deschis sco
rul (Cazacu, min. 3) a fost e- 
galată rapid de către Vosatka 
(min. 6). care a interceptat o 
nașă neglijentă în propria tre
me a jucătorilor români, după 
care ambele echipe au trecut 
oe lingă majorarea scorului 
ratînd numeroase ocazii, care 
de care mai clară. Să notăm 
barele (rarisime în hochei!) Iul 
Solyom (min. 37) si E. Antal 
(min. 46) si a lui Krutil (min.
15) . Echipa română a primit 
apoi 3 goluri în 5 minute — 
cădere psihică de neexplicat!—, 
prin Chmelik (min. 45), 
Chmelik (min. 48) si Vosatk» 
(min. 50). Jucătorii noștri au 
meritul de a-si fi revenit la

Farcy (min. 
Ville (min. 53). 
lui I. Becze, 
două linii de 
Dinu.
CEHOSLOVA- 

0—0, 2—3). O

scorul de 4—1 pentru oaspeți 
(de ce oare au așteptat un ast
fel de moment, cînd puteau 
foarte bine să n-aiungă aci si 
să cîștige, chiar jocul?...) si 
au atacat furibund în ultimele 
5 minute presînd in oroDria 
treime foarte rapida si neobo
sita echipă de tineret a Ceho
slovaciei. Dar această netă do
minare finală nu a adus repre
zentanților noștri declt 
puncte: Solyom (min. 55) 
E. Antal (min. 58) 
transformat un sut 
tate just acordat 
pentru că portarul 
hoslovace (Capek, 
foarte bun) a mișcat intențio
nat poarta din loc. Deci, scor 
final 4—3 pentru oaspeți, la ca
pătul unul meci foarte ranid. 
cu un deplin an ea lament fizic 
cu faze frumoase si de mare 
spectaculozitate. Bun arbitrajul 
lui St. Enciu. a iu ta t ta 
două linii M. Presneanu si 
Gerassimov (Bulgaria).

Programul de azi. de la__
14: FRANȚA — CEHOSLOVA
CIA TINERET și ROMANIA 
— BULGARIA.

două 
si 

, care a 
de Denali- 

de arbitru, 
echipei ce
de altfel

ora

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concurs ta sala 

din Karlsruhe (R.F.G.) : bărbați s 
60 m : ptacnik (Cehoslovacia) 
6,60 ; 200 m s Klstner ~~ ~ *
21,20; 400 m: McCoy (S.U.A.) 
46,62 ; 500 m : Lahbl (Maroc)
1:02,25; lungime: Myricks (S.U.A.) 
3.32 m ; femei : 200 n : Randy 
Givens (S.U.A.) 23,76; 4M m: Elke 
Decker, (R.F.G.) 54,27; 60 mg: Xenla 
Slska (Ungaria) 8.06 • Campi
oana olimpică la maraton, ameri
canca Joan Benoit, deținătoarea 
celei mal bune performanțe mon
diale (2.22:43), a anunțat că, ta 
acest sezon, va lua parte la o 
singură cursă de maraton, la

In rest 
ta curse

(R.F.G.)

(Maroc)

bărbați : IM m Uber : Caron 
(Franța) 49,43 ; 2M m bras : Vol
kov (U.R.S.S.) 3:15,19 : 2M m flu
ture i Drost (Olanda) 3 «1.38 : 
3M m spate : Darny (Ungaria) 
3.*02,46 î femei : 100 m bras : Pas- 
callne Louvrier (Franța) l :09,20 ; 
IM m epate : Brigitte Van Der 
Lans (Olanda) i:.4,45 : 200 m flu
ture : ~
(U.R.S.S.)

Tamara 
2:11.13.

Komikova

Chicago, în octombrie, 
va alerga, cu precădere, 
de io ooo m.

HANDBAL • 
la Aarhus : 
U.R.S.S. 15—20

în med 
Danemarca 

(0-9).
revanșă.

ÎNOT • Concurs Internațional 
la Paris, ta bazin de 35 m t

ȘAH «
Aan Zee ______
cu victoria marelui 
landez Jan Tlmman 
posibile).
Bellavski ________ _______
Nunn (Anglia) cu dte I p • 
Campionatul mondial de „șaski" 
pentru Juniori, desfășurat la Am
sterdam. a avut în frunte la e- 
galitate. doi concurent! : olande
zul Van der Zee si sovieticul 
Vainer, cu cite 10 p. Ei vor sus
ține un meci de baraj pentru 
desemnarea campionului lumii

Turneul 
(Olanda)

de la Wljk 
s-a tnchelat 
maestru o- 

9 p (din 13 
urmat de Aleksandr 
(U.R.S.S.) si Jonathan

EL MUNDIAL

Crupa a ll-a

PATRU ECHIPE IN CURSA

Preliminariile zonei europene

Portughezul Carlos Manuel, unul dintre cel mal 
buni jucători din selecționata lusitană, este stopat 
de trei jucători români (de la stingă la dreapta, 
Rednlc, Mateuț și Ștefănescu). Fază din meciul 
amical Portugalia — România (2—3), desfășurat 
recent Ia Lisabona, Telefoto j AJ*. Agerpres

Primele două clasate se vor califica în turneul final. Care vor fi acestea? Candida
tele sînt formații de prestigiu : R. F. Germania (de două ori campioană a lumii, în 

1954 și 1974), Cehoslovacia (finalistă în 1934 și 1962), Portugalia (locul 3 în 1966), la care 
se mai adaugă Suedia (finalistă în 
care luptă pentru două locuri.

1958). Iată, așadar, un 
Ce s-a întîmplat pînă acum ?

„buchet” prețios de echipe

Portugalia (antrenată de fostul 
internațional Torres) a furnizat 
surprize prin victoria repurtată 
la Stockholm (1—6), și apoi prin— 
înfrîngerea suferită acasă, la 
suedezi (1—3) I Torres spunea că 
„jucător’! mei au privit acest 
meci cu ușurință, mâl cu seamă 
după ce au condus eu 1—6. Au 
urmat contraatacurile suedezilor 
șl lată-ne învinși. A fost o lecție 
a superficialității*. Selecționata 
R. F. Germania, acum sub „ba
gheta" Iui Beckenbauer, nu mal 
este cea din trecut, deși are la 
activ două victorii. Iată ce scria 
ziarul „Sport Kurier" din Mdn- 
cben : „Prințul Franz" este prea 
nou și se pare că are puțină 
autoritate șl experiență. Pe de 
altă parte, din Iot tac parte două 
generații : tineri Insuficient ro
dați și alții experimentați, dar 
inconstanți".

Antrenorul suedez Lars Arneo- 
sen B-a declarat mulțumit doar 
de trei lucători : T. Nilsson, 
Prytz și Sunesson. Prea puțini, 
spunea Arnessen. Șl tot el mal 
declara: „Lacuna cea mai mar, 
este lipsa de eficacitate" Tn 1983 
tn nouă meciuri Suedia a mar-

cat 21 de goluri, șl tot atîtea in 
1984, dar in I jocuri.

Reprezentativa Cehoslovaciei 
est» condusă, de numai 8 luni, 
de Josef Masopust, care-șl pune 
speranțe In cițlva jucători de 
bază cum ar fi Janecka (golge- 
terul grupei, eu 3 puncte mar
cate), Berger (cel mal bun fot
balist cehoslovac din 1984) șl ti
nerii Zajaros, Miclnec.

In fine, Malta (antrenată de 
bulgarul Nencio Dobrev) este pe 
post de outsider, dar poate fur
niza surprize, pe teren propriu.

După cum se vede, comentariile 
privind calificările slnt prudente. 
Meciurile decisive vor avea loo 
tn acest an, printre cele 
mal importante Qind dublele con
fruntări dintre echipele R. F. 
Germania. Portugaliei șl Ceho
slovaciei. Dar Suedia, șl chiar 
Malta pot Încurca „socotelile"...

Iată și prezențele celor cinci 
echipe la cele 12 turnee finale 
ale C.M. de pînă acum : B. F. 
Germania (ta anii postbelic!) — 
8. Cehoslovacia — 7, Suedia — 1, 
Portugalia — 1, Malta — 0.

Documentar de 
Ion OCHSENFELD

MECIURILE DISPUTATE

Suedia — Malta 4-0
Suedia — Portugalia 0-1
Portugalia - Cehoslovacia 2-1
R.F. Germania — Suedia 2-0
Cehoslovacia — Malta 4-0
Portugalia — Suedia 1-3
Malta - R.F.G. 2-3

CLASAMENT

1. 
2.
3.
4.
5.

Suedia
R.F. Germanic 
Portugalia 
Cehoslovacia 
Malta

MECIURILE

io.n. 
24.11. 
27.111. 
20.IV.
I.V.
5. VI. 

25.IX. 
25. IX. 
12.X. 
MX 
M.X. 
17J0. 
17 JQ.

DIN

4 2 0 2
2 2 0 0 5-24
3 2 0 1 4- 4 4
2 10 15- 2 2*
3 0 0 3 2-11 0

7-4 6

ACEST AN

Malta
Portugalia 
R.F.G. 
Malta 
Cehoslovacia
Suedia
Suedia _____
Cehoslovacia — Portugalia

Malta 
Suedia
Portugalia 
Cehoslovacia 
Suedia

— Portugalia
— R.F.G.
— Malta
— Cehoslovacia
— R.F.G.
— Cehoslovacia
— R.F.G.

Portugalia 
Cehoslovacia 
R.F.G. 
R.F.G.
Malta

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI REZULTATE

• Finala turneului din In
dia, dotat 
Nehru" : 
via 2—1 
Aleinikov 
tev (min.
(min. 17, _______
• La Tegucigalpa : Hondu

ras — Wacker Innsbruck 1—• 
(0-0).
• La La Paz : Bolivia — 

R.D. Germană 2—1 (2—0). Au 
înscris : Antelo (min. 7) șl 
Romero (min. 32), respectiv 
Ernst (min. 89).
• tn C.M.. juniori II (zona

cu „Cupa Jawaharlal 
U.R.S.S. — Iugosla- 
(1—1). Au marcat î 
(min. 11). Kondria- 
55), respectiv Rovlcl 
din penalty).

Asiei) : Irak — Yemenul de 
Sud 1-4 (1—0).
• In turneul de sală, de la 

Zalaegerszeg : F.C. Karl Marx- 
Stadt — Favorit Viena 
M.T.K. — Szombathely 
Dinamo Minsk — GKS 
wice 4—3.
• Fostul Internațional 

kens (33 de ani), care a 
la Ajax, C.F. Barcelona șl 
Cosmos New York, s-a reîntors 
în Olanda și a semnat un con
tract cu echipa GrSningen.
• Surpriză în „Cupa Angli

ei* : Chelsea a fost eliminată

3-0.
S-2, 

Kato-

Nees- 
jucat

tn turul patru de către Mill
wall (liga a 3-a) cu 3—2 1
• Turneul de la Mostar (Iu

goslavia) : Rapid Vleaa — 
Hajduk Split 3—0, Zeleznicear 
Sarajevo — Velez Mostar 4—3L
• Etapa a 20-a a campiona

tului Turciei : Beșiktaș — Sa- 
riyer 2—2, Kocaell — Fener
bahce 0—1, Antalya — Trab
zon 1—0, Galatasaray — Eskl- 
șehlr 3—1, Ankaragdcu — Gen- 
clerbirgli 1—0, Altay — Bursa 
2—0, Bolu — Malatya 2—1. Pe 
primele locuri : Beșiktaș 31) p, 
Fenerbahce 29 p.
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