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Scrisoarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresată celor care l-au trimis mesaje de felicitare 
șl urări cu prilejul aniversării zilei de naștere 
șl a peste cinci decenii

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
primit, cu prilejul aniver
sării zilei sale de naștere 
și a peste cinci decenii de 
eroică activitate revoluțio
nară, un impresionant nu
măr de mesaje, scrisori șl 
telegrame de felicitare.

Oamenii muncii din În
treaga țară, tineri și virst- 
nici — muncitori, țărani, 
intelectuali — animați de 
profunde sentimente de 
deosebită prețuire și stimă, 
de fierbinte dragoste șl a- 
leasă recunoștință, l-au 
adresat din toată inima, to
varășului Nicolae Ceaușescu,

„Imî este deosebit de plăcut să 
mulțumiri organelor și organizațiilor 
obștești, instituțiilor și organizațiilor 
cale, organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socia
liste, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din patria noas
tră, din toate domeniile vieții economice și sociale, pentru 
mesajele, scrisorile, telegramele de ’felicitare și urările pe 
care mi le-au transmis ca prilejul aniversării zilei de naș
tere și activității mele revoluționare de peste cinci decenii.

Toate aceste manifestări le apreciez ca o expresie a dra
gostei și atașamentului profund, a încrederii nestrămutate ta 
gloriosul nostru partid comunist — al cărui militant sint și in 
rindurile căruia am crescut, m-am format, am slujit și roi 
sluji neabătut interesele și idealurile întregii națiuni, cauza 
operei de edificare a socialismului și comunismului ia Româ
nia — ca o nouă și puternică afirmare a voinței de neclintit 
și a hotăririi unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a acționa și in viitor, intr-o unitate todestnrrtibBâ 
in jurul Partidului Comunist Român, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și externe a partidului și sta
tului nostru socialist, pentru transpunerea exemplară 
viață a istoricelor hotâriri ale Congresului ai XHl-lea 
partidului, 
și ridicării 
poporului

Doresc, 
tuturor celor ce mi-au trimis asemenea mesaje și scrisori, to- 
tregului nostru popor, cele mai calde urări de succese, rea
lizări deosebite și satisfacții tot mai mari ia muncă și fa 
viață, in activitatea consacrată înfăptuirii prevederilor octuo- 
lului cincinal, a mărețelor obiective stabilite de Congresul ai 
Xlll-lea al partidului, a luminosului Program de făurire 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
României spre comunism.

Dragi tovarăși și prieteni, vă doresc tuturor multă sănă
tate și fericire T~

calde felicitări ei urări de 
sănătate și fericire, de viață 
Îndelungată și nesecată pu
tere de muncă, de noi și 
tot mai mart succese ta 
activitatea de supremă răs
pundere pe care e desfă
șoară, in fruntea partidu
lui șl a tării, pentru trans
punerea în viață a hotări- 
rilor adoptate de Înaltul fo
rum al comuniștilor români, 
pentru edificarea socialis
mului și comunismului pe 
pâmlntul patriei.

Mulțumind pentru aceste 
vibrante manifestări, tova
rășul Nicolae Ceausescu a 
adresat tuturor celor care 
l-au trimis mesaje (1 te
legrame de felicitare și u- 
rări.

NICOLAE CEAUȘESCU
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TRADIȚIA CLUBULUI MUNCITORESC
Intr-adevăr, așa a fost Cum 

ne spusese, înaintea adunării 
de dare de seamă si alegeri, 
tînărui și totuși experimenta
tul activist al mișcării sportive 
arădene Vasile Păltineanu : do
rința de a-și perfecționa mun
ca, de a lărgi cadrul de cu
prindere al lui „mai bine”, a 
făcut ca analiza activității efe
bului sportiv U. T. Arad să 
Îmbine sublinierea bunelor re
zultate — certe, meritorii —

Azi, la „23 August14

UN ATRACTIV
CUPLAJ H0CHEIST1C
Programul jocurilor de ho

chei din această săptămlnă a 
suferit unele modificări. Din 
cauza timpului nefavorabil, 
jocurile programate pe pati
noarul din Ploiești nu se pot 
disputa acolo, așa că ele vor 
avea loc la București pe pati
noarul „23 August". Deci, azi 
are loc un cuplaj interesant 
în care se întîlnesc, de la ora 
11, România (20 de ani) și 
Cehoslovacia (17 ani), după 
care selecționata noastră divi
zionară va disputa (ora 14) un 
meci cu puternica echipă de 
primă ligă a campionatului 
sovietic Torpedo Ușii Kameno- 
gorsk. Programul se va repeta 
joi, la aceleași ore: 11 și 14. 

cu aprecieri critice și, mal alea, 
autocritice. Acestea au expri
mat răspunderea, cu adevărat 
gospodărească, pentru talentate 
existente șl baza materială, 
pentru, viitorul acestei pepinie
re a sportivilor de performan
tă care este cunoscutul efeb 
arădean.

Am reținut, din darea de 
seamă prezentată de Ioan Pe
trovas. că in ultimii ard apor
tul .utist”, cuta ae apune pe 
aid, a dat reale satisfacții su
porterilor : campioana olimpică 
Valeria Răcilă, câștigătoarea 
unor regate faternațfona- 
to Veronica Cogeanu, ocu
pantele primului loc pe po
dium la republicanele de ju
niori Adina Adomitroae, Geor- 
gete Bradls, Bodies Alda. ES- 
sabeta Olah tint nume arhicu
noscute sau in impetuoasă a- 
firmare ta lumea canotajului ; 
la eaiac-canoe x-au impus, prin 
rezultate notabile, lenei Stan, 
Valentin Stopară, Marius Io
nesco și Gh. Măr coș ; in fine, 
s-au obținut rezultate bune la

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CROS
Pe traseul devenit, de acum, tradițional, la Băile Felix, 

se vor desfășura joi dimineața Întrecerile finale ale cam
pionatelor naționale de cros. Vor avea loc probe de se- 
niori-senioare, tineret și juniori-junioare. Competiția cons
tituie criteriu de selecție pentru formarea echipelor repre
zentative care vor lua parte, la 10 martie, la ediția jubi
liară (a XXX-a) a „Crosului Balcanic”, care se va des
fășura tot la Băile Felix.

însemnări
de la U. T. Arad

popica. tir, M M scontează pe 
mal bine fa handbal, unda re- 
surselo sint Încă mult mai 
mari față de ceea ea a-a îm
plinii.

Fiind vorba de tm ctub mun- 
dtorasc, ea tradiție, darea de 
seamă a făcut incursiuni ana
litica ta organizarea sportului 
do masă. La starturile 
atiOoe dta cadrul „Dadadei” 
an fost prezențl 4 500 de tineri, 
număr ea relevă eficiența buc 
nelor măsuri de popularizare a 
acestor Întreceri sportive na
ționale. 8-a acordat o atenție 
deosebită — și aceasta apare 
ea pregnanță din programele 
da desfășurare — campionate
lor proprii, ea aa avut loc la 
nivelul grupelor sindicale, ate
lierelor, secțiilor șt sectoarelor,

Alexandra SOLOMONESCU

(Contfnaare ta pag 1—J)

BOXUL POATE PORNI DIN NOU 
PE DRUMUL PERFORMANTELOR MARI
Bucurtndu-se de o frumoasă 

tradiție in țara noastră, boxul 
se numără printre sporturile eu 
mare priză la public, printre 
cele care ne-au adus multe 
satisfacții. pugiliștii români 
reușind să se impună pe rin
gurile celor mai mari compe
tiții internaționale. Tradiția 
frumoasă, cu care pe bună 
dreptate ne putem mindri, ma
rii noștri campioni de care ne 
amintim cu plăcere, condițiile 
bune de pregătire ce le sânt 
asigurate tinerilor care vor să 
practice sportul cu mănuși, an
trenorii care le stau la dispo
ziție — toate acestea alcătu
iesc o temelie morală și ma
terială oe care se pot obține 
multe succese in acest sport 
bărbătesc. Și totuși. În ultima 
vreme boxul ne-a oferit des
tul de puține satisfacții. O re
trospectivă 1984, chiar dacă se 
referă la un „an olimpic” — 
perioadă In care, firesc, spor
turile se află tntr-o perioadă 
de vîrf, de mari performante 
— nu are darul să schimbe 
sentimentul de insatisfacție fa
tă de sportul cu mănuși. Pe 

ringul J.O. de ta Laș Angeles, 
boxerii români nu au reușii 
să cucerească declt o medalie 
de bronz, prin Mircea Fulger. 
Tlnlnd seama de prestigiul de 
care se bucurii pugilatul româ
nesc pe ringurile internaționa
le, rezultatul obținut ta aceas
tă ediție a J.O. a fost modest, 
sub așteptări și posibilități. De 
altfel, boxerii noștri seniori au 
avut o comportare mediocră 
de-a lungul Întregului an 1984. 
Ei au participat la mai multe 
turnee internaționale, rezulta
tele obținute fiind contradicto
rii. Referindu-ne la 16 aseme
nea confruntări internaționale 
la care au participat seniorii 
in 19?4. bilailtyl obținut pare 
satisfăcător : 19 locuri I și 18 
locuri II. Tinînd seatna 1ds5 
de faptul că dintre aceste 19 
locuri I mal mult de jumă
tate, adică 11, au fost obținute 
„acasă” (5 Ia „Centura de aur" 
și 8 la Balcaniadă) rezultă clar 
că evoluția peste hotare nu a

Petre HENT

(Continuare ta vag. 2-3)



„Cupa 16 Februarie" la tenis

INSTRUIREA Șl EDUCAȚIA-UN TOT UNITAR
ALICE DĂNILĂ Șl MĂDĂLIfA VOINEA - 
ÎNVINGĂTOARE ÎN ÎNTRECERILE FEMININE

Clubul Chimia din munici
piul Rm. Vîlcea se detașează 
net întse toate realizările spor
tive ale județului. Un club cu 
șapte secții pe ramură de sport, 
dintre care două (fotbalul și 
voleiul feminin) prezente în 
Divizia „A“. iar celclate (bo
xul. șahul, caiacul-canoea. atle
tismul și gimnastica ritmică) 
vizind reușite pe plan national 
și chiar international. Nu vom 
insista asupra unor succese. Ele 
sint cunoscute, recenta confe
rință a clubului vilcean le-a 
relevat din nou. Mai important 
este ea. folosind acest prilej, 
luările de cuvînt aparținînd u- 
nor oameni cu răspunderi în 
viata municipiului Rm. Vîlcea 
și a județului Vîlcea. să ne 
oprim asupra neimplinirilor. 
Încă multe la ora bilanțului.

Toată lumea a fost de acord 
cu observația că antrenorii Chi
miei Rm. Vîlcea aveau dispo
nibilități pentru a realiza mult 
mai mult pe planul pregătirii 
tehnice a sportivilor, al proce
sului educativ. Folosindu-le, ei 
ar fi evitat unele eșecuri (vezi, 
printre altele, tnfringerea fot
baliștilor. acasă. în fața echi
pei Steaua), ar fi găsit soluții 
pentru a trece cu bine, adică 
fără Infringed în lanț, unele 
momente dificile (cazul volei
balistelor la turneele de la Ba
cău și Craiova), sau n-ar fi 
așteptat ani de zile pînă la o 
afirmare în atletism.

Neîmplinirile Ia nivelul unor 
secții au fost generate în prin

TRADIȚIA CLUBULUI MUNCITORESC
(Urmare din vag- I)

întrecerile fiind diverse : atle
tism. handbal, volei, fotbal șah, 
popice, tir. tenis de dmp, la 
acestea luînd parte peste 2 500 
de tineri. Numai în anul 1984 
au luat parte la „Cupa texti- 
listelor" 1 700 de tinere, dintre 
care. în etapele superioare, 
multe s-au afirmat prin ocu
parea locurilor fruntașe în În
treceri. Au fost menționate, de 
asemenea, competiții sportive 
eu caracter de masă — „Cupa 
Femina* „Crosul tînărului tex- 

^tilist* „Cupa filatoarei", „Cu
pa țesătoarei*. „Cupa 1 Mai*, 
.Cupa 23 August*, toate aces
tea reunind la start peste 2 000 
de tineri si tinere. Adăugind 
acestor certe succese si faptul, 
că turismul, drumețiile de sfir- 
șit de săptămînă au cuprins a- 
proape 4 000 de practicanțl al 
acestor forme de activități spor
tive de masă, s-a conturat eu 
limpezime climatul propice în 
care se desfășoară sportul. în 
sprijinul menținerii si întări
rii sănătății și capacității de 
muncă ale textilistilor din ma
rea întreprindere arădeană.

Observațiile critice au fost 
însă cuprinzătoare, prin argu
mentație, și foarte exacte. loan

TURNEUL FINAL AL CUPE! CUPELOR
(Urmare din pag 1)

Pe cupluri, folosind condițiile 
bune (tavan inalt) pe care le 
oferi această sală Alei, insă 
facem antrenamente de Inten
sitate, en fragmente de Joc eu- 
prinzlnd combinații de atac, or
ganizarea apărării (blocaj, du
blaje, Intervenții in linia a dona), 
urmărind totodată acomodarea 
e» ora de la— Saint-Nazaire*.

Acomodare care nu este de
loc ușoară. Totuși, captivant și 
vioi jocul cu mai multe mingi 
aruncate succesiv dlntr-o parte 
Si alta de cel doi antrenori 
sextetelor. De o parte Ionescu, 
Dascătn, Pralea, Pentelescu, 
Mina șt Constantin, de cea
laltă. Macavei. Săniuță, Spinu, 

Pădnrețu șl Dalacn. E- 
xercițiile se desfășoară în Iu
reș, «înt animate de ambiția 
celor două echipe sd-hoc, în 
care ae mal tac și treceri de 
tocători dtnțr-o parte în alta. 
Tonusul, spiritul de concura și 
buna dispoziție se mențin pînă 
la «flrșit. ti place și „ex-pro- 
gresistului* Florin Ruja, sin
gurul „intrus*, la ora aceea, 
to fief-ul stelist...

înainte de antrenament, că
pitanul echipei. Sorin Macavei, 
ne mărturisise : -ăm avut an 
program obositor, dar ne-am 
pregătit bine. Ne-a folosit mult

cipal de stilul de muncă al 
antrenorilor, de preocuparea 
încă superficială pentru selec
ție, acțiune căreia nu i se a- 
cordă atenția cuvenită. Intr-a- 
devăr, o anumită comoditate 
a unor tehnicieni favorizează 
prezenta în club a unor spor
tivi care muncesc de mlntuială, 
neatașați de club sau fără nici 
o perspectivă. Ar fi fost mai 
firesc ca din marea masă a

însemnări dc Ia clubul

(Simla Dm. Tllcca

copiilor și juniorilor care do
resc să se consacre sportului 
(cu miile, la nivelul municipiu
lui si al județului 1) să fie se
lecționați cei mai buni ; ulte
rior modelați, ei ar fi fost in 
măsură să completeze loturile 
unor secții si să consolideze e- 
chipele clubului. Este cazul 
fotbalului, care pierde anual 
multi copii talentati. al voleiu
lui care, iată, în absența unei 
„ridicătoare* a scăzut, pînă la. 
dispariție, al atletismului unde 
creșterea valorică se realizează 
mult prea lent șl chiar al ca
iacului șl canoei, care se laudă, 
in mod exagerat, cu Ion Defta, 
pentru un loc 2 la C.E. de ju
niori din 1983, dar într-o canoe 
de 7, probă neolimpică.-

Popovici, antrenor la tir, a sin
tetizat în cîteva cuvinte lipsu
rile din acest domeniu : „Con
ducerea secției nu dă dovadă 
de fermitate în lichidarea ca
zurilor de indisciplină, nu s-a 
lucrat en simțul perspectivei, 
adică nu s-a dat atenție eșa
lonului sportivilor de miine și 
in această idee, nu se valori
fică, deocamdată, rezerva pe 
care o sferă copiii înscriși in 
eiub*. LJviu Tămaș, un vechi 
activist sportiv, a desemnat 
cauzele unor dificultăți exis
tențe în secția de canotaj și, 
mai ales, la eaiac-canoe; disci
plina, ce poate fi îmbunătățită, 
St acțiunile de selecție, ce tre
buie făcute continuu, după cri
terii științifice. In fine, Ioan 
Ghenghin, responsabil al co
misiei sport-turism în comite
tul U.T.C. al U.T.A- a men
ționat necesitatea extinderii 
mini-fotbalului, ea sport de 
masă cu multi adepți, Încă ne
glijați, ea și oportunitatea reîn
ființării secției de șah, al că
rei declin, în ultimul timp, nu 
are altă explicație decît lipsa 
inițiativei celor ce se ocupau 
de acest sport

în privința sportului de masă 
s-a cerut conducerii clubului 
(Ioan Petrovan — președinte) 

și turneul din «Floreasca», tn 
campionat— La Saint-Nazafre 
«intern hotărîți «ă ne batem 
pentru primul loc. Care-I cel 
mai dificil adversar 7 Toți, Șl 
Devski Spartak Sofia, și Di
namo Moscova, șl Hamburger 
S.V. Altfel, n-ar fi ajuns în 
turneul final. Cu toți trebuie 
să luptăm din greu. Si cred 
eă avem șanse eu toți—*.

După antrenament, coordona
torul Petre Ionescu ne «punea 
discret : „Cred că de data aceasta 
va Ieși ceva... Ăștia mici (n.n 
tinerii steliștî) sînt «răi-», vor 
«* se afirme 1". Frumos din 
partea lor 1 .Problema este — 
remarca Dascălu — că nu prea 
B știm pe adversari. Un deza
vantaj pe care B an și ei, la 
rindul lor. Ne vom cunoaște 
in luptă în ce mă privește, 
sper să le creez ceva surprize. 
Credem eă • să lasă bine*. 
Da. Sperăm să lasă cit mai 
bine, ca șl rezultatele Stelei. 
Si este posibil, mal ales după 
ascendentul moral oferit de 
victoria recentă asupra cam
pioanei, Dinamo, to turneul 
din „Floreasca*—

Și cum la ora cînd apar a- 
ceste rtnd-jri stellștii pornesc 
spre Salnt-N»zaine, să le urâm 
succes tn bătăliile grele pen
tru trofeul european—

Foarte bine s-a subliniat în 
conferință : valorile autentice 
nu apar peste noapte, ele tre
buie descoperite (și unitățile 
de invățămint au porțile larg 
deschise !), cizelate, ceea ce pre
supune efort și dăruire, un 
plus de curaj și de îndrăz
neală, pasiune și răspundere. 
Nu aducem în prim-plan as
pecte noi, selecția pe verticală, 
procesul instructiv-educativ eu 
sportivii sînt îndatoriri de re
ferință pentru orice antrenor. 
Important este ca acesta să le 
trateze eu toată seriozitatea, să 
se considere implicat ncmijlo- 
eit in munca de formare a u- 
nor sportivi și nu să aștep
te ea aceștia să apară sin
guri in secție, in colectiv. Ce 
bucurie, ce satisfacție poate fi 
mai mare pentru un tehnician 
dnd ajunge să ia un copil din 
etapa inițierii să să-1 urce pe 
treptele consacrării 7

Președintele reales al clubu
lui Chimia Rm. Vilcea, Die 
Pleșanu, activist sportiv cu o 
bogată experiență, s-a angajat 
să aibă In vedere recomandă
rile exprimate In conferință, să 
reașeze procesul de instruire 
șl educație pe făgașul său fi
resc, adică pe temeiul muncii 
riguros ordonate, metodice și 
disciplinate, singura cale de a 
face din acest club o unitate 
sportivă-fanlon a municipiului 
de pe Olt și a Județului Vîlcea,’ 
cum se dorește și cum este po
sibil !

Tiberiu STAMA

să acorde atenție sporită creș
terii numărului de participant 
la acțiunile sportive organizate 
«ăptăminal — crosuri, excursii, 
drumeții, volei, handbal, minl- 
fotbal etc. — în cadrul forma
țiilor de lucru șl secțiilor, to- 
trucit aceste activități pot con
stitui Si surse de alimentare a 
loturilor de performanță.

Adunarea de dare de seamă 
șt alegeri a textilistilor a de
monstrat nu numai eă mișca
rea sportivă de aici, de la 
U. T. Arad, se află pe mflni 
bune, dar și eă tradiția bunelor 
rezultate se menține, cu dife
rența de nivel salutară : miine, 
mal bine ca azi.

FRUNTAȘII CONCURSULUI REPUBLICAN
DE SCHI FOND PENTRU COPII

La Vatra Dornei, pe ptrtla 
Rune, 234 de elevi au participat 
ia finalele Concursului republi
can de schi fond pentru copii, 
din cadrul „Dacladei*. Rezultate: 
BĂIEȚI NASCUȚI IN 1370, 5 KM: 
L B. Antal (C.S.Ș. Gheorghenl) 
13:55,1 ; 2. C. Coriț (C.S.Ș. Bis
trița) 19:00,2; 3. B. Stancu (A.S.A. 
Brașov) 13:37,1 ; NASCUTI ÎN 
1972, 4 KM : 1. V. Sneaga (C.S.Ș. 
Bistrița) 16:51,0 ; X N. Timiș 
(CJ5.Ș. Bala Sprie) 15:59,3 ; 3.
D. Ovadluc (C.S.Ș. Dinamo Bra
șov) 17:53,2 ; FETE NĂSCUTE IN 
1370. 5 KM : L Lenuța Diculescu 
(C.S.Ș. Vatra Dornei) 20:11,0 ; 2. 
Emese Kovacs (C.S.Ș. Miercurea 
Cluc) 20:26,1 ; 3. Mlhaela Cîrstoiu 
(C.S.Ș. Predeal) 21:01,1 : NĂSCU
TE ÎN 1372, 3 KM : L Doina Me- 
Hnte (C.S.Ș. Vatra Domeî) 12:52,S;
2. Dina Tltienarl (C.S.Ș. Vatra 
Dornei) 13:55,4 ; 1. Camelia En-

Vizarea și eliberarea le- 
gitimcițiilor-abonament de 
inirare la competițiile spor
tive pe anul Î985 se efec
tuează in perioada 15 fe
bruarie — 31 martie 1985, In
tre orele 14—17, la sediul 
C.N.E.F.S. Legitimațiîle-abo- 
nament nevizate pînă la 
data de 31 martie 1935 nu 
vor mai fi valabile.

CURĂ BALNEARĂ s SĂNĂTATE
Viața rațională impune și grija constantă pentru trata

rea sau prevenirea unor maladii.
Stațiunile de cură balneară constituie, din acest punct 

de vedere, un excelent mijloc. I.T.H.R. București a reți
nut locuri in stațiuni cu profile diferite, care asigură 
tratarea tuturor afecțiunilor. Astfel, pentru cele ale apa
ratului locomotor sînt recomandate: Amara, Bazna, Her- 
eulane. Pucioasa ; pentru tubul digestiv: Borsec, Căciulața, 
Singeorz-Băi j pentru nevroze : Buziaș, Tușnad ; afecțiuni 
cardiovasculare la Vatra Dornei șl Borsee, iar cele ale 
aparatului respirator la Slănle Moldova, Govora sau Că- 
eiulata.

înscrieri și Informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

„Cupa 16 Februarie* la tenis 
și-a desemnat — în sala „23 
August* din Capitală — învin
gătoarele probelor feminine. 
Ele sînt Alice Dănilă (Dinamo 
București) la senioare și Mă- 
dăîina Voinea (Steaua Bucu
rești) la junioare. întrecerea 
senioarelor, care a reunit ma
joritatea jucătoarelor de frunte 
ale țării, a oferit multe me
ciuri echilibrate și chiar o 
surpriză, anume victoria tine
rei Corina Tăios (Dinamo) a- 
supra foarte experimentatei 
Maria Romanov (Politehnica 
București), eu un scor catego
ric : 6—2, 6—4. Finala și-au
disputat-o Alice Dănilă și Oti- 
Iia Pop (Progresul). învingă- 
toarea s-a impus prin lovituri 
puternice și plasate, surprin- 
zîndu-și deseori adversara 
(foarte tenace, de altfel) pe 
picior greșit Scor final : Dă
una — Pop 6—3, 1—6, 6—0. 
□eana Trocan (Steaua) a ob

REZULTATE DIN DIVIZIA „B“ DE VOLEI
la cadrul campionatului repu

blican de voie! — feminin șl 
masculin — ai Diviziei „B* s-au 
Înregistrat rezultatele :

FEMININ. Seria I : Penicilina 
Iași — Braiconl Brăila 3—0. C.P. 
București — CA.Ș. Unirea Foc
șani 2—0. CS.Ș. Zimbrul Sucea
va — I.T. București 0—3. Ceah
lăul Piatra Neamț — Flacăra ro
șie H Buc. 3—0 : Seria a n-a : 
C-S.U, I.E.F.S. București — 
C.S.Ș.U. Dacia 0—3. Chimia Tr. 
Măgurele — Chimpex n Con
stanța 1—3, Confecția București— 
Voința București 0—3, A.S.S.U. 
Craiova — C.S.Ș. Oțelul Tîrgovis- 
te 3—1 ; Seria a m-a : Politeh
nica C.S.Ș. Timișoara — Uni
versitatea Cluj -Napoca 3—0, Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Olimpia 
Metal 33 București 3—2. GJ.G.C.I 
Brașov — Steaua roșie Sibiu 3—0, 
Armătura Zalău — Maratex Bala 
Mare 3—C.

MASCULIN : Seria 1 l L T.
București — Electromagnetica 
București 3—0, Viitorul Bacău — 
RelontU Săvtoeștl 3—1. C.S.U. Ote
lul Galați — A.S.A. Buzău 3—1. 
Prahova I.P.G. Ploiești — Calcu
latorul n București 3—2 ; Seria 
a n-a : Oltul Rm. Vîlcea — PF.< < 
Ploiești 3—1, SARO Tlrgoviște — 
C.S.M. Delta Tudcea 3—0. Dacia 
Service Pitești — I.O. R. Bucureșt 
3—0. Electra București — Rapid 
București 3—0 ; Seria a rii-a :
Oțelul Dr. P, Groza — Voința 

ciu (CȘ.Ș. Bistrița) 13:57,3. In- 
trecerile de ștafetâ, disputate In 
mod experimental, au oferit ur
mătoarele clasamente : BĂIEȚI ; 
1. Bistrița I, 2. Gheorghenl, 3. 
Bistrița n ; FETE : 1. Miercurea 
Cine, 2. Vatra Dornei, 3. Predeal.

Pa vel CHIRILUȘ — coresp.

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE BIATL8N

„CUPA A.S.A. BfiAȘOV-
Concursul internațional de blat- 

lon „Cupa A.S. Armata Brașov* a 
continuat la Predeal. Rezultate : 
seniori. 10 km : L, L Lestyen 
(A.S.A.) 30:26 O P penalizare),
2. P. Zellnska (Cehoslovacia) 
39:35 (3 p), 3. L Llstelara (Ceho
slovacia) 40:41 (3 p); ștafeta 4X74 
km : 1. R.D.G. 1.52:45 (1 tură pe
nalizare), 2. A.S.A. I (din ștafetă 
a Lipsit L Lestyen) 1.54:53 (3 t),
3. A.S.A. H 2.03 M (2 t) ; juniori,
10 km : L W. Lech (R.D.G.) 
39:28 (3 p), 1. M. Schmidt
(R.D.G.) 39:33 (zero p), 3. S. Cse- 
bd (A.S.A.) 42:26 (3 p) ; ștafeta 
3X7,5 km : 1. R.D.G. n 1.26:08 
(2 t), 2. R.D.G. I 1.30^5 (2 t), 8. 
Steagul roșu Brașov 1.46:37 (8 t).

Ion CODLEANU — coresp. 

ținut două victorii : 7—6, 5—7, 
6—1 cu Monica Pecheanu și 
5—7, 6—4, 6—4 cu Diane Sa- 
mungi (ambele de la Dinamo 
București), dar a cedat. în se
mifinală, cu 6—3. 4—6, 0—6 în 
fața lui Dănilă.

în finala junioarelor s-au 
întîlnit două dintre reprezen
tantele autorizate ale acestei 
categorii, Mădălina Voinea și 
Gabriela Mitrică (Drumuri U- 
nirea Iași), aceasta din urmă 
campioană națională la cate
goria 13—14 ani. A fost un 
meci de uzură, cu mingi lungi 
șl puternice din spatele tere
nului, in care rezistenta fizică 
a fost decisivă. Nu au lipsit 
nici răsturnările de scor spec
taculoase : 3—0 pentru Voinea 
în primul set, pe care-1 pierde 
apoi, și 4—1 pentru Mitrică in 
al doilea, la un pas de victo
rie... Rezultat final : Voinea — 
Mitrică 5—7, 7—5, 6—2.

Doino STANESCU

Alba Iulta 3—0, Universitatea 
CSuj-Napoca — Trictoruî II Bra
șov 2—3. A.S.A. Sibiu — Voința 
Zalău 3—2. Metalul Hunedoara — 
A.S.A. Electromures 2—3.

Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr. O. Gutu, Vasilica Toa- 
der, N. Aldea. Al. Nour. O. Băl- 
țeanu, R. Mircea, C. Crețu, C. 
Albu, C. Gruia, I. Domuța, 1 
Iancu, T. Siriopol, P. Geornoîu, 
M. Avana, I. Feșeanu, I. Serap,
I. Ionescu, L Pocol).

--- - «StoMI A-tlBCT* i„ JUțgW. jj --------

„DACIAOA" LA SCHI ALPIN
(Urmare din pag. 1)

seze pe primul loc. Radu Ma
rian (C.S.Ș. Predeal) a făcut 
o cursă curajoasă, a atacat cu 
multă acurateța porțiunile di
ficile ale traseului, dar lipsa 
de experiență și-a spus cu
vin tul și tinărul sportiv a tre
buit să se mulțumească cu lo
cul secund. REZULTATE TEH
NICE, slalom uriaș, Juniori s
1. Aurel Foiciuc (Dinamo Bra
șov) 1:58,60, 2. Radu Marian 
(C.S.Ș. Predeal) 2:01,65. 3. Ion 
Frățilă (A.S.A. Brașov) 2:02,09, 
4. Ticu Mărtoiu (Brașovia) 
2:04,10, 5. loan Chioțea (Di
namo Brașov) 2:04,85, 6. Florin 
Tir!Că (C.S.Ș, Sinaia) 2 =07,98.
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fost satisfăcătoare. Concluzia 
aceasta este justificată și de 
înfrîngerile suferite in dubla 
intîlnire cu reprezentativa R. D. 
Germane in deplasare (4—8 și 
2—10). O altă observație asu
pra comportării seniorilor noș
tri in 1984 : Cele 19 locuri I, 
la care ne-am referit, au fost 
obținute de sportivi diferiți, 
mereu alții- Asta Înseamnă că 
nu avem un nucleu puternic, 
greu de învins, așa cum era 
cu ani în urmă grupa forma
tă din frații Caiistrat și Si- 
mion Cuțov, Alee Năstae, Dra- 
gomir Hie etc. Singurul pugi
list român cu o comportare 
constant satisfăcătoare anul 
trecut a fost Mircea Fulger, 
ciștigător al „Centurii de aur* 
și medaliat cu bronz la J.O. de 
la Los Angeles. Cîteva rezul
tate notabile și tn dreptul tînă
rului Rudei Obreja, de la care, 
însă, așteptam (și așteptăm) 
mult mai mult Contradictorii 
au fost comportările lui Con
stantin Tițoiu, Doru Maricescu, 
Paul Gohimbeann șl ale altor 
rfțiva seniori (din păcate pu
tini) de la care antrenorii e- 
chipei naționale mai pot aștep
ta „ceva*.

Aceste sumare constatări a- 
supra evoluției boxerilor noș
tri seniori în 1984 ne conduc 
la trei concluzii : 1) Compor
tarea seniorilor In anul care 
s-a «curs a fost submediocră 
2) Avem putini pugilist! se
niori care pot realiza perfor
manțe tn marile competiții in
ternaționale 3) Așteptăm an 
schimb de generații care să re
vigoreze sportul eu mănuși din 
țara noastră.

Această revigorare nu se va 
datora unei reveniri spectacu
loase a sportivilor consacratî, 
ci tineretului. Juniorilor. Re
prezentanții „noniul vai* și-au 
anuntat Intențiile de afirmare 
In competițiile Internationale la 
care au participat anul trecut
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O VIAȚA
I RECORDUL SELECȚIILOR IN ECHIPA NAJIONAEA A ATINS „COTA 00«

O Un duel Rednic - Hagi pentru viitoarele recorduri ?I
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recordman, 

admirabilă

tot dus la el, la noul 
prieten Florin, un 
simpatic foc. De a- 
nu l-am mai văzut.

In echipa națională. O 
remarcabilă in ansam- 

performanțelor asemănă- 
din fotbalul tnondiaL

~ ' )■ în-
Oradea, Minerul Baia 
8teana C.F.R. Cluj-

• La sflrșituil acestei Bâptă- ..................... - — jg.
a

Pitești.
Hunedoara

In

prin clarviziune In joc, 
la rolul (aflat — a- 
ln suferință) de con-

| • Boloni, autorul acestei cifre de rezonanță internațională

sportiv Lără performante
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In piept, 
i cineva

juca cu alți 
piere. „M-am 
ta-i adevărul, 
tul în labele 
am tras aer I 
strigat să ia 
furtun — auzisem eu 
urșii se sperie de apă 
și altcineva o rangă, m-am 
urcat pe gardul despărțitor 
și, agățat de el în interior, 
l-am zis copilului să vină 
spre mine. Era speriat, ră
nit, aproape inconștient. A 
trebuit să strig din nou, 
l-am văzut întinzînd cu e- 
fort uriaș o mină, l-am

t kt

das- prins repede (urșii ae re-
ui eu pezeau acum spre mine).
Vasi- I-am trecut dincolo, am ie-

mai șit în șosea, oprind 0 ma-
oștri), șină care ne-a dus la spi-
e bl- tal, unde l-am lăsat pe
•e cu mîini bune, pricepute. Mai
C.S.Ș. greu a fost apoi. că am
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lalțl doi copii, să anunț fa
milia. A trecut șl asta". 
L-ai mai revăzut pe băiat 
din ziua aceea T „Cit am 
mai stat prin Piatra Neamț 
m-am.............................
meu 
puști 
tunci 
Am primit o scrisoare de 
la fratele lui, apoi am ci
tit o alta în revista Fla
căra. Cam atît".

Zi rog si repete dacă l-a 
fost teamă. „Mi-a fost frică, 
sigur, că și frica e ome
nească. în momente ca a- 
celea însă uiți de toate, 
teama nu poate fi mal mare 
decît dorința de a ajuta un 
om. Șl nimic nu poate fi, 
zic eu, mai frumos decît 
atunci cînd acel om Iți zim- 
bește cu întreaga ființă, re
cunoscător, așa cum mi-a 
zimbit mie copilul scăpat 
dintre fiare...".

...Costel Zdrelea va tre
bui să stea un timp de
parte de teren, avind o 
ruptură de menise. Dar îți 
va relua curînd alergarea 
Intre buturi. Cu spatele 
drept, cu capul sus, privind 
înainte, tenace, netemător 
partenerul de foc, de în
trecere, cilindu-fi mușchii 
ți cugetul, erescind mereu 
mai curajos. Așa cum a in
vitat acasă ?i In sport. O- 
menește. Cum a demons
trat-o Intr-o zi a anului 
trecut.

I 
I

Cu meciul disputat la Lisa
bona, Ia 30 Ianuarie, Ladislau 
Boloni a ajuns la 80 de se
lecții 
cifră 
blul 
toare 
care II plasează pe internațio
nalul nostru In grupul fotba
liștilor de prima valoare. Cl- 
teva date despre traseul In e- 
chipa reprezentativă al serio
sului, ambițiosului și energicu
lui recordman al selecțiilor din 
fotbalul românesc. In virstă 
de 32 de ani (îi va Împlini 
la 11 martie), Boloni a debu
tat In prima selecționată a 
tării la 4 Iunie 1975. in par
tida România — Danemarca 
(4—0), contînd pentru prelimi
nariile olimpice. In aproape 
10 ani, fotbalistul care a cu
noscut afirmarea și consacra
rea în cadrul echipei 
Tg. Mureș a jucat de 
ori în națională, lipsind, 
cest interval de timp. 23 
de ori din formația tricoloră. 
Boloni a realizat, prin urmare, 
o medie de 8 selecții Intr-un 
an competiționaL Marea tai 
seriozitate tn pregătire, viața 
echilibrată și cumpătată pe 
care o duce, deplina realizare 
pe pian profesional ea medie 
stomatolog și, mal ea seamă, 
dorința Iui de a fi mereu prin
tre cei mai buni fotbaliști ai 
țării sint argumente pentru 
continuarea frumoasei tai ca
riere In echipa națională si de 
club, deci pentru Îmbunătăți
rea actualului record. Dar să 
vedem, cu această ocazie, cum 
se prezintă „clubul recordma
nilor selecțiilor*, tngloblndu-I 
aici pe toți Jucătorii care au 
evoluat de cel puțin 50 de ari 
tn națională.

80
73
70 
66
64 
61 
59
57
Deci, pentru viitorul imediat, 

posibilitatea de a realiza cifre 
asemănătoare sau apropiate tal

BOLONI 
Dinu 
Lncescu 
Bălăci 
Iordăncseu 
N. Răducanu 
Ștefănescu 
Dumitru

Boloni, de a ajunge tn veci
nătatea actualului trio fruntaș 
(Boloni, Dinu, Lucescu), o au 
Bălăci (în dorita eventualitate 
a deplinei restabiliri) și Ștefi- 
nescu, cel care, asemenea ac
tualului 
trează o 
constanță în joc și 
autoritate, de adevărat 
în formația tricoloră.

Cine va fi viitorul 
man 7

Iată o întrebare la 
pot formula mai multe va
riante de răspuns, ghidindu-ne, 
firește, numai după cifrele ob
ținute de grupul lntemațiana- 
Iilar eonsacrați (cel din cota 
30—40 de selecții), dar jl 
recențil sosiți în 
chîpei naționale, i 
H constituie, ta | 
nerețea.

Să-i amintim 
candidați pentru trecerea li
niei de 50 de selecții. Cimă- 
taru (27 ani, 43 de prezențe 
tn națională, debut în repre
zentativă la 13 decembrie 1978) 
are bune șanse să depășească 
.cota 50“ și să înainteze mult 
peste ea, date fiind deosebi
tele Iul resurse fizice și teh
nice, ca și buna coriduHă din 
afara tergnulul. Țieîeanu (26 
ani, 42 de selecții, debut ta 
selecționată la 29 august 1979), 
alt concurent din Craiova ce 
poate mărșălui peste „granița 
50", prezentînd ca motivații 
temeinice marea tal dragoste 
pentru fotbal, pentru echipa

națională. Klein (26 ani, 37 
selecții ta națională, debut la 
9 septembrie 1981), Ungureanu 
(29 ani. 31 selecții, debut la 
8 aprilie 1981) și Augustin (30 
ani, 31 selecții, debut în na
țională la 13 decembrie 1978) 
Încheie grupul internaționalilor 
eonsacrați pe care îi vedem in
trând în „clubul 50".

Mărind zona anticipărilor 
noastre, gîndindu-ne la cine îl 
poate „detrona", ta timp, pe 
actualul recordman, aici datele 
(de asemenea strict matema
tice ca alegere inițială) se 
xează, deocamdată, asupra 
doi principali candidați.

Mai tatu Rednic (23 ani, 
selecții, debut în reprezenta
tivă la 11 noiembrie 1981), care 
a realizat una dintre cele mai 
bune medii de selecții din 
fotbalul nostru (11 pe sezon 
competițional anual) și care, 
ta condiții normale de sănă
tate și pregătire (dinamovis- 
tul este, de asemenea, imul 
dintre exemplele de mare se
riozitate ta antrenament), mai 
■re cel puțin șapte ani de 
activitate competițlonală și 
poate «spira chiar la „marele 
record* al selecției nr. 100. Alt 
serios __ 1 ‘
record se numește Hagi (20 
ani, 16 selecții, debut In se
lecționată la 10 august 1983), 
care a realizat și el o remar
cabilă ritmicitate de selecțio
nare (16 jocuri ta 16 tuni de 
la intrarea In reprezentativă) 
șl se impune prin valoarea 
tehnică, 
aspirând 
cum — 
ducător de joc. Fără să-i ui
tăm pe Mateuț (alt exemplu 
de precocitate ta materie de 
Intrare ta echipa națională), 
pe Coraș, pe Lăcătuș — alți 
îndreptățiți aspiranți la fru
moase cifre ta materie de co
lecționare de tricouri națio
nale — anticipăm un duel 
Rednic — Hagi ta «mii care 
vin în lupta pentru recorduri 
similare cetaî obținut, la 30 
ianuarie, la Lisabona, de Bă
lani.
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TELOR MARIa
prezenți la Campionatele euro
pene, In luna mai, la Buda
pesta. Juniorii vor susține la 
București, In luna septembrie, 
un examen de mare dificulta
te, țara noastră fiind gazda 
celei de a III-a ediții a Cam
pionatelor mondiale de tineret. 
Pentru ambele competiții au 
fost alcătuite loturi lărgite, ca
re au și început pregătirile. 
Seniorii, sub conducerea antre
norului Callstrat Cuțov — care 
a preluat din mers funcția 
fostului antrenor al totalul. 
Ion Popa ; Juniorii îl au ca 
antrenor coordonator pe Eus- 
tațiu Mărgărit. Deocamdată și 
Intr-o tabără si ta cealaltă a- 
vem de-a face cu loturi lăr
gite. Triaturile care vor avea loc 
In lunile următoare vor cerne 
și vor stabili adevăratele va
lori, adevărat» sportivi ambi
țioși și dornici să muncească 
pentru performanță. Este, con
siderăm, prematur să facem a- 

1 cum aprecieri valorice „cu a- 
dresă precisă". Sperăm, însă, 
că marea majoritate a celor 
selecționați acum ta loturi vor 
munci conștiincios, pentru ca 
Ia momentul potrivit — C.E. 
de seniori si C.M. de tineret — 
să poată obține performanțe rât 
mal Înalte.

Toată lumea fotbalului știe 
care au fost echipele VICTO
RIOASE ale anului 1984. Ast
fel, se știe că Dinamo a câș
tigat campionatul, pâstrindu-și 
titlul. Se știe că Steaua a ter
minat pe locul secund, pe po
ziția a treia daslndu-ee Uni
versitatea Craiova. Se știe, de 
asemenea, că tot Dinamo a 
ieșit Învingătoare și ta Cupă, 
intr-o frumoasă finală eu 
Steaua. Nu s-a uitat nici cine 
a promovat din „B*: Gloria 
Buzău, cea care avea să de
vină revelația turului, F.C.M. 
Brașov, echipa cel mai bine 
Ieșită din disputa cu cele 
„patru europene", și „Poli" Ti
mișoara, care a avut un finiș 
de tur destul de bun. Dar 
cine-și mai amintește, oare, e- 
cblpa care a ciștlgat campio
natul republican de juniori n 7 
Puțini, foarte puțini. Iată mo
tivul care ne îndeamnă ea, 
înainte de a trece ta revistă 
pretendentele la titlurile ju
niorilor din 1985, să revedem 
tabloul ÎNVINGĂTOARELOR 
anului trecut.

• Campionatul speranțelor

(mlnifotbal) : CJ5.Ș. .Aripi* 
Pitești și Universitatea Cra
iova.
• Campionatul republican de 

juniori II : 1. U.M. Timișoara 
(echipa din care a fost pro
movat la „Poli* mijlocașul o- 
fensiv Uici) ; 2. Metalul Aiud j 
X Minerul Vatra Domei.
• Campionatul republican de

juniori I : L Partizanul Bacău 
(echipă a celui mai bine or
ganizat club școlar, C.S.Ș. „Va- 
sile Alecsandri") ; 2. Dinamo
București ; 3. F.C. Constanța.
• Campionatul de tineret- 

speranțe al divizionarelor „A* 1
Craiova ; 2.

3. Dinamo
1. Universitatea 
F.C. Baia Mare ; 
București.

Găsim In acest 
leași. mereu aceleași orașe eu 
serioase preocupări pentru 
soarta fotbalului nostru de 
MTINE : Craiova, București 
(Dinamo și Metalul), Pitești, 
Bacău, Baia Mare si Con
stanța, cărora li se adaugă cî- 
teva mal mici, dar care răz
besc mai greu spre finale, cum 
stat Afud, Mediaș sau Tlrnă- 
veni, orașul tai BolSni și al

fraților Bozeșan. Spre aceste... 
direcții ar trebui să pornească 
și fondurile pe care F.R.F. le 
alocă an de an pepinierelor 
sale. Cu atît mal mult cu cit 
marea majoritate a acestor o- 
rașe se află și In cursa pen
tru titlurile lui 1985.

La mlnifotbal au clștigat — 
cum bine se știe — CJS.M. Re
șița și Universitatea Craiova, 
urmate de Oțelul Galați, C.S.Ș. 
Piatra Neamț și, respectiv, 
Gaz metan Mediaș și F.C. Con
stanța. La juniori II, ta frun
tea clasamentelor se află Con
structori» Iași, Textila Buhuși, 
Portul Constanța, Chimia Vic
toria Buzăn, Chimia Brazi, 
Chimia Găești, AJ3. Victoria 
Craiova, U.M. Timișoara (cam
pioana de anul trecut), în
frățirea " . — .
Sprie, 
Napoca șl Nitramonia Făgăraș. 
Iar In apriga dispută pentru 
titlul de „republican I* se gă
sesc (cu excepțiile de rigoare) 
echipe tot din orașele amin
tite mai sus: Bacău. _ Galați, 
București 
Metalul, 
Pitești.

După cursul de instruire

ARBITRII DIVIZIONARI,,^ 
SINI GATA DE START
Colegiul central al arbitrilor a 

organizat la sfirșltul săptămlnii 
trecute, In București, cursul de 
instruire a , cavalerilor fluierului" 
din lotul divizionar „A", prilej 
cu care ei au fost testat! teoretio 
șl fizic.

în cuvlntul de deschidere a 
cursului, au fost subliniate, prin
tre altele, obiectivele ce trebuie 
îndeplinite In actlvitatfo fotba
listică. Privitor la arbitri, s-a 
cerut acestora să contribuie 
la stabilirea unor ierarhii co
recte. pe baza valorii, ta cam
pionatele divizionare, să fie 
preocupați permanent de cunoaș
terea si aplicarea regulamentului- 
să dea decizii conforme cu cele 
petrecute ta teren, să nu admită 
nici o manifestare de indisciplină.
• „Anallza arbitrajelor prestate 
ta turui campionatului", prezen
tată de Vladimir Grosu. mem
bru a! Colegiului central, a scos 
ta evidentă mal ales greșelile 
membrilor Iotului divizionar „A“. 
Caracteristica generală a erorilor 
săvtrșite a constituit-o lipsa de 
fermitate tn aplicarea regulilor 
de joc, tolerarea indisciplinei, 
aplicarea neuniformă a prevede
rilor regulamentului, interpreta
rea eronată a faptelor petrecute 
ta teren. De asemenea, au fost 
arătate, cu multe exemple din 
meciuri, alte aspecte negative 
cum ar fi sanctionarea discrimi
natorie a acelorași abateri ta ra
port de loc (suprafața de pe
deapsă și restul terenului), de 
jucătorul vinovat (de rind sau 
vedetă) șl de echipa căreia H 
aparține (gazdă sau oaspete) : 
fragmentarea jocului pentru gre
șeli neînsemnate : lipsa de răs
pundere ta sanctionarea cu fer
mitate a abaterilor comise ta 
suprafața de pedeapsă ; trecerea 
cu vederea a jocului periculos, 
a atacului violent, a comportării 
necuviincioase, a brutalității si 
comportării violente : ezitări frec
vente ta aplicarea sancțiunilor 
disciplinare (avertisment sau eli
minare) ta cazurile impuse de 
regulament, a Timpul nefavo
rabil a obligat Colegiul central 
ea din testul fizic să fie dată 
doar proba de alergare de 19 
minute, celelalte trei (400 m, 50 m 
și 4x10 m) urmtad să fie pro
gramate la o dată ce va fi sta
bilită șl comunicată arbitrilor. 
Deși pista Înghețată a constituit 
un handicap, marea majoritate a 
arbitrilor au dovedit că in a- 
ceastă perioadă s-au pregătit si. 
firesc, au Îndeplinit baremul ce
rat, iar unii chiar l-au depășit. 
Să arătăm că un grup (Mircea 
Neșu, Mlreea Salomir, Vasile 
Curt, Gheorghe Constantin, 
Adrian Porumboiu) s-a eviden
țiat ta mod deosebit (3 IOT m>.
• „Pregătirea teoretică a arbi
trilor divizionari „A" — analiză 
a rezultatelor lucrărilor scrise de 
ta cursul de perfecționare din 
1984 de la Poiana Brașov", a fă
cut obiectul referatului prezentat 
de Chlriac Manușaride, membru 
al Colegiului central al arbitrilor. 
Din analiza aprofundată a răs
punsurilor date de arbitri, a re
ieșit că unii nu-și concentrează 
Îndeajuns atenția asupra fazei, 
nu cuprind complexul imaginii 
proiectate. De asemenea, nu
meroși arbitri au dovedit super
ficialitate, tace ecventă și înce
tineală In glndire, insuficiență 
studiere și cunoaștere a reguli
lor de joc. a normelor de or
ganizare și de desfășurare a ac- 
ttvităț» fotbalistice, fi în în
cheiere. Constantin Dinulescu, 
secretar al F.R. Fotbal, a reco
mandat arbitrilor, din partea Bi
roului federal, ca fiecare să 
atbă o pregătire fizică ireproșa
bilă, să cunoască perfect regu
lamentul de joc, să eîntăreaspă 
cu aceeași balanță greșelile Jucă
torilor. să aibă ta toate Împreju
rările o comportare Ireproșabilă.

Pompiliu VINTILA

■ Tragerea specială PRONO- 
EXPRES de astăzi, U februarie, 
va avea loc tn oala dubuilul 
sportiv Progresul din București, 
mr. Dr. stalcovtal nr. 42, cu În
cepere de Ia ora 1745. Numerele 
câștigătoare vor ffi radiodifuzate 
după cum urmează : Ia ora ÎS pe 
programul n, la ora 23, 
gramul L precum și a 
tot pe programul I. ta
• Astăzi și mllne, 

zile pentru procurarea 
la tragavea obișnuită LOTO 
vineri, 15 februarie.

L, __ r
mini, respectiv duminică, 17 
bruarie, va avea loc cea de

pe pro- 
ctoua zl, 
ora 8,56. 
ultimele 
biletelor 

de

• După surprizele apărute du
minica trecută, promosporUetU 
au din nou ocazia să participe 
ta un concurs cu 19 meciuri, 
dintre oele mal interesante din 
campionatul Italian, diviziile „A- 
și „B‘. Iată programui oompiet 
al acestei etape :

1. Atailanta — Florentina ; 
AveHino — Cremonese ; 
Como — NapoU ; 4. Lazio — 
coli ; 5. Milan — Juventus ;

3. 
3.

As-
_____ ___ _____ 8.

Sampdorâa — Roma ; 7. Torino— 
Udinese ; 8. Verona — Inter ; ». 
Bari — Cam.pobasGO ; 10. Pa-

• CTȘTIGURTLE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 1# FE
BRUARIE : cat. 1 (13 rezultate) : 
1 variantă 35% — autoturism
„Dacia 1300- (70.000 lei) ; cat. î i 
3 variante 100% a 20.033 lei șl *7 
variante a 5.008 lei
54 variante 100% a 1.770 
variante Z5% a 442 lei.

Ctștlgul de la cat. 
turism „Dacia 1300") L 
participantului CiocIrUe Bogdan 
din București pe un buletin achi
tat tn cotă de 25%. care a ob
ținut o suită de eîștlguri în bani 
și la celelalte categorii.

Bacău. Galați, 
(Dinamo Victoria, 

Sportul studențesc), 
Craiova, Timișoara. 

Baia Mare, Cluj-Napoca și Ttr- 
năveni, nelipsitul Tlrnăveni I 
De altfel.' un clasament al ul
timilor cinci ani, privind tit
lurile juniorilor (ȘI JUCĂTO
RII CRFSCUTT) are pe pri
mele sale locuri : Craiova, 
București (Dinamo), 
Bacău. Constanta, 
(care a pierdut mult teren 
1983 și 1984).

Concluzia ? Una singură : 
forturile celor pasionați de 
eeastă muncă grea de depis
tare si pregătire a talentelor 
trebuie răsplătite. Pentru ca 
fotbalul nosi-n <4 pinvrl mal 
depart"

Laurențiu DUMITRESCU

MECIURI AMICALE • W
A ECHIPA RAPID BUCUREȘTI 

a susținut noi jocuri ta Egipt. 
După egalul (1—1) Înregistrat ta 
compania lui Nacional Ca. j, fe- 
roviarii bucureștenl au susținut 
partida revanșă cu NacionaJ, 
care este câștigătoarea ediției din 
1984 a „Cupei Africii". De data 
aceasta balanța a Înclinai ta far 
voarea echipei bucureștene. care 
a câștigat cu 3—0. în cel de al 
3-lea meci disputat în Egipt, Ra
pid a tatfinlt Selecționata divi
zionară pe care a tatrecut-o cu 
2—L
• ȘEDINȚA BIROULUI FEDE

RAL. Vineri 22 februarie, ta ora
14, va avea loc ședința biroului 
federal.« POLITEHNICA TIMIȘOARA 
■ evoluat ta Iugoslavia. Rezulta
te : 1—2 cu Partizan Belgrad (go
lul timișorenilor marcat de Mu- 
reșan), 4—0 cu Jebinskovo Ub, 
1—0 eu Spartak Liug (ultimele 
două din ,.C“).
• F.C. OLT — UNIREA ALE

XANDRIA 3—1 (1—0). Au mar
cat : M. zamfir (min. 33), Donose 
(mln. 88 și 83 — din penalty), 
respectiv Florlcel (min. 72). F.C. 
OLT : Barba — M. Zamfir, Cățoi, 
Andrei, Minea — Donose, Soro- 
han, Eftimie — Crlșan, Turcu, 
Ad. Georgescu. Au mai jucat S 
Anghel, Tănase, M. Popescu, 
Ionașcu, Hanghluc, Kallo șl 
Setatele. (C. Bughea-coresp.).

e C.S.M. SUCEAVA — A.S.A. 
C-LUNG MOLDOVENESC 8—1 
(3—1). Au marcat : Staneiu (min.
15. 20. 57), Andrei (min. 67, 72 și 
87), Cașuba (min. 70). Gafencu 
(min. 86) pentru Învingători, res
pectiv Molse (mln. 82). (I. MIN» 
DRESCU — coresp.)



IN LUME
După campionatele mondiale de schi alpin

V»

Ca !ntr-o piesă de teatru ab
surd. cortina a căzut brusc pes
te marea scenă de zăpadă scln- 
teietoare din stațiunea italiană 
Bormio, de pe muntele Stelvlo, 
gazdă timp de aproape două 
săptăminl a tot ceea ce are mat

Flglni (Elveția) a obținut victo
ria in proba de coborîra e Daeâ 
la Schladming eroul competiției, 
a fost, de fapt, o eroină. (Erik* 
Hess), acum eroul a fost. într-a- 
devăr... erou. Este vorba de elve
țianul Pirmin Zurbriggen, campion 

La coborîre si la com
binată șl medaliat 
cu argint la slalom 
uriaș • In asaltul 
general al tinereții 
nestăvilite, doi ..bă- 

terminat 
_ la un 

(mic) pas de podiu
mul de premiere I 
austriacul Klammer 
la coborîre șl sue
dezul Sten mark la 
slalom special • 
Intre ^recordurOe* 
actualei ediții unul 
anume este de con
semnat: canadlanca 
Lilaa Savijari a lu
at startul la cobo
rîre 61 ba clipa ta

trlnl* au 
întrecerile

Perrine Pelen, ciștigătoarea slalomului spe
cial Telefoto : AP-AGERPBES

bun. la această oră schiul alpin 
din lumea Întreagă, tn istoria de 
deoenll a campionatelor mon
diale, competiția de la Bormio 
o* Sa oi Caterlr* va rtmine, in
discutabil, ca ua moment im
portant...

Dacă „rr ndialele* de schi nor
dic, disputate cu cită va vreme 
în urni la Seefeld, au scos ia 
prim-plan pe reprezentanții Nor
vegiei, cele de schi alpin de 1> 
Bormio l-au evidențiat oe elve
țieni, oare au ciytigat cele mal 
multe medalii. Iată clasamentul : 
1. Elveția 4 aur 4- 3 arrint 4- 1 
bronz, 2. Franța Iriți, 3. 8.UJU 
l-pt-fi, 4. R P. Germania Sue
dia 14-040, 6 Austria f—4-J-U *- 
Loxembur- t-ț-l-ț-1, f. Italia 
H-B-f-l • Dintre csm-'ionii edi
ției trecute a C.M. din ista. Ae 
Ia Scbladrr.inr (Austria) doar &- 
vețianca Erfka Hesi șl-a reeditat 
victoria Ia ecmbir.ată. dar tn 
urmi cu trei ani ea mal dra
gase ai titlurile la cele două sia
lo mur* • Interesant câ dlntra 
campionii olimpici al anului tre
cut, de la Sarajevo, doar iEcheia

SPORTUL CELOR TINERI
1585 — Anul intern») icnal 

al tineretului mobilizează e- 
nergii, stimulează initiative ri 
înregistrează adeziuni unsrer- 
saU. Di» acest efort general 
care onorează o manifestare 
mondiali — încurajată inițial 
pe pămintul țării noastre — «■ 
putea lipsi sportuL

Mereu vin vesti noi ananprJ 
participarea luma sportului la 
un eveniment a cărui semnifi

cație nu mai trebuie cemonstrati.
Cea de a l-a ediție a Conferinței sportive europene pe 

care, in luna octombrie 1935, o va găzdui Marea Britanic 
(orașul galez Cardi'f). este consacrată ți pusă sub semnul 
Anului internațional al tineretului. Intilnirea bienală ■ re- 
prezentanțilsr organizațiilor sportive naționale (guverna
mentale ți neguvernamentale) de pe continent va avea, de 
astă dată, ca temă generali „Sportul pentru tineret* si »a 
dezbate subiectele adecvate (ee urmează a fi stabdite t» 
această primăvară) Să reamintim ci tema generală a fota 
adoptată la inițiativa delegației C.N.E.FS, ca prilejul pre
cedentei Conferințe cea de la Belgrad, din 1933

Altă inițiativă ne este semnalată din Franța. Pentru a 
saluta Anul internațional al tineretului. In perioada 
22—29 iunie 1985 se vor desfășura, la Institutul național 
superior de educație fizici (INSEP) din Paris, „Jocurile vi
itorului", aflate la prima ediție. Competiția se adresează 
tinerilor sub 15 ani ți se dispută la sase discipline: atle
tism, natație, gimnastică, fotbal, handbal si volei. Vor avea 
loc, in faze de selecție succesivi, întreceri departamentala, 
regionale, inter-regiencle ți naționale.

Fără îndoială că registrul de inițiative si de manifestări 
sportive ocazionate de Anul internațional al tineretului este 
drparte de a fi epuizat. Vom ține la curent pe cititori cu 
orice nouă veste.

Victor BANOUIESCU

TURNEELE ZONALE DE ȘAH

train ftMIIII Of THUS

se va reuni in august la Gras 
(Austria). După cum se glie, 
aeluahd sistem prevede tm 
număr nelimitat de partida, 
dștigător fiind declarat jucă
torul care obține primul șase 
victoriL

Fede- 
sah

tn Forumul din Inglewood, at
leta romănă Doina Melinte cîț- 
tigi cursa de 1000 yarzi in ca
drul celei de a XXVI-a ediții 
a competiției „Kodak Annual 

Indoor Games' 
Laserfoto: AP-AGERPRES

1 330
1 314 

1300 
1 140 
1 090

P.

4.

Romeo VTLARA

europene

Grupa a lY-a: LUPTA STRINSA PENTRU LOCUI SECUND

EL MUNDIAL

Preliminariile

MECIURILE DISPUTATE
Iugoslavia — Bulgaria 0-0
Luxemburg - Franța 0-4
R.D. Germană — Iugoslavia 2-3
Uaambarg - R D.G. 0-5
Franța — Bulgaria 1-0
Bulgaria — Luxamburg 4-0
Franța - R D.G. 2-0

CLASAMENT
1. FRANȚA 3 3 0 0 7- 0 6
2. Bulgaria 31114-13
1 logorlavia 21103-23

Sanaeie la locui I, ee paze, 
le are echipa Franței, campi
oană a Europei anul trecut, 
seznlflnaU.TU a ultimului cam
pionat mondial. Formația tal 
Platini. Giresse, Țigana a do
vedit in sezonul trecut o formă

Doi titulari ai echipei R. D. Germane tn duel, tntr-un meci din 
campionatul țării : Erler (Wismut Aue) fi DSrner (Dynamo 

Dresda) — căpitanul selecționatei

ACEST
— Luxemburg
— F.-cnța
— R.D.G.
— Iugoslavia
— Franța
— Luxemburg
— Iugoslavia
— Fronța
— Bulgaria
— R.D.G.
— Luxemburg
— Iugoslavia
— Bulgaria

Bulgaria a avut o compor
tare onorabilă In cele trei 
jocuri, cedind la limită, la Pa
ris, In fața campioanei conti
nentului și a obținut un scor 
egal Ia meciul cu Iugoslavia, 
la Belgrad. Jocurile pe teren 
propriu, cu Franța. Iugoslavia 
ți R. D. Germană vor fi cela 
mai importante.

R. D. Germană are 
siune ceva mai grea 
ocuparea locului secund. In a- 
fară de punctele maxime pe 
care le-ar putea realiza pe 
teren propriu, ea mai are ne
voie și de altele, de pe teren 
străin (Bulgaria și Iugoslavia). 
Este, desigur, o sarcină foarte 
dificilă pentru reprezentativa 
condusă de Bernd Stange.

Și iată, tn încheiere, pre
zențele celor cinci echipe la 
cele 12 turnee finale ale C.M. 
desfășurate pînă acum : Franța 
— 8 ; Iugoslavia — 7 ; Bulga
ria — 4 ; R. D. Germană — 1 | 
Luxemburg — 0.

Documentar de 
Ion OCHSENFELD

o rni- 
pentru

TELEX TELEX ©
ATLETISM ® Cursa de 10 000 m 

de la Ilallendale (Florida) a re
venit kenyanulul Ibrahim Hussein 
eu 28:30. urmat 
Mark Menow — 
glezul Geoff Smith ____ _____
feminină a fost clstigată de Pris
cilla Welch (Anglia) tn 32:40 • 
Crosul organizat de ziarul pari
zian „L’Equipe" a fost cîștîgat 
de portughezul Jezequiel Canarlo 
(9.600 km) în 29:58, iar la femei 
de Ruth Smith (Anglia) 5.600 km 
In 18:49.

TENIS * Rezultate din cadrul 
turneului de la Delray Beach 
simplu bărbați : Leach — Wilan- 
der 7—5. 8—2 I, Gerulaîtis —
Benhablles 6—4, 7—5, Smld —

de americanul 
28:31 șl de en- 

28:43. Cursa

TELEX • TELEX •
Jarryd 6—1, 6—4, Da vis — Flur 
6—4, 6—2, Gunn arson — Dycke
6—2. 2—6. 6—3, Holmes —t Krick - 
steln 7—6. 7—6 ; femei : Temes- 
varl — Turnbull 6—4, 6—3, Graf 
— Rinald 6—1 1—0 (ab.)f Navra
tilova — Lindqvlst 6—4, 2—6, 6—5 
0 în finala turneului de la Meu- 
don (Franța) : Potier — Wino
gradsky 6—3, 6—4.

TENIS DE MASA e Rezultate 
obținute în etapa a 7-a a „Super 
ligii europene” : Belgia — Fin
landa 4—3, Luxemburg — Franța 
2—5, Norvegia — Italia S—5, Spa
nia — Austria 2—5. In clasament 
conduce echipa Franței cu 6 p, 
urmată de Italia 5 p.

constantă, la înalt nivel, dștl- 
gind toate cele 12 meciuri sus
ținute I Pe bună dreptate, pre
ședintele ~ —
Georges, 
Franței, 
calificată 
are toate motivele să fie a- 
creditată drept „cap de serie" 
in Mexic, într-una din cele 
șase grupe care vor fi alcă
tuite la sfîrșitul anului. Nu
mai un miracol ar putea să 
răstoarne previziunile și să 
împiedice calificarea francezi
lor în turneul de peste O- 
cean I

Pentru locul secund lupta se 
anunță însă extrem de palpi
tantă, între treî formații sen-

U.E.F.A., Jacques 
afirma că echipa 

pe care o consideră 
pentru turneul final.

ȘTIRI, REZULTATE O ȘTIRI, REZULTATE
, • In al doilea med 
amical disputat la 
Quito, selecționata E- 
cuadorului a Întrecut 
cu 3—2 (1—0) echipa 
R-D. Germane. Golu
rile au fost marcate 
de Benitez (2), Mal
donado, respectiv 
Doschner șl Thon. In 
primul ' ~
mană 
3—2.
• In etapa a 21-a a 

campionatului Turd
ei, lidera clasamen
tului, echipa Beslk- 
taș, a dștlgat cu 2—1

loo, R.D. Ger- 
dștlgase cu

meciul disputat în 
deplasare cu formația 
Malatya, Alte rezul
tate : Galatasaray — 
Antalya 1—2 ; Gen- 
clerbirligl — Saka- 
rya 2—0 ; Esklsehlr — 
Altay 3—1 ; Bursa — 
Sariyer 2—1. In cla
sament continuă să 
conducă Besiktas cu 
32 p, urmată de Fe
nerbahce — 31 p.

I—0 (0—0) formația
Inter Bratislava.

• Intr-un med dis
putat la Tuzla (Iugo
slavia) , echipa locală 
Sloboda a Învins cu

f> După cum anun- 
,ă agenția M.T.I., cu
noscutul antrenor de 
fotbal Marton Buko vi 
a Încetat din viață. In 
vtrstă de 82 ' 
la Budapesta, 
câtor, Bukovl 
luat la clubul 
varos, apoi a 
antrenor al 
M.T.K. Budapesta șl 
mulțl ani a condus 
pregătirile reprezen
tativei. tn anii ’50.

de ani. 
Ca ju- 
a evo-

Ferenc- 
devenlt 
echipei
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