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Azi, debut In turneul final masculin al „Cupei cupelor11 la volei

STEAUA ÎNTÎLNEȘTE PE LEVSKI SPARTAK SOFIA
SAINT-NAZAIRE, 14 (prin 

telefon). In localitate, oraș pe 
țărmul francez al Atlanticului, 
au sosit toate cele patru e- 
chipe participante la mult aș
teptatul turneu al „Cupei cu
pelor" : Steaua București, Di
namo Moscova, Levski Spartak 
Sofia și Hamburger S.V. Mult 
așteptat în adevăratul înțeles 
al cuvîntului, în sprijinul a- 
cestei afirmații fiind reclamele, 
afișele, drapelele țărilor parti
cipante presărate pretutindeni 
în oraș. La care se adaugă spa
ții remarcabile de prezentare

într-un decor tipic pentru schiul fond

CAMPIONATELE DE

I

I BĂILE FELIX, 14 (prin tele
fon). Iarnă în toată puterea cu
vântului aici la Băile Felix, in
tr-o zonă cunoscută pentru cli
ma sa blinda ; o iarnă cu ger

GYORGY MARKO

Munârile și conferințele ie dare de seamă și alegeri 
sub semnul unei noicaliiâți în activitatea viitoare!

UN ORAȘ MIC, CU MARI POSIBILITĂȚI 
PENTRU NOI REALIZĂRI

Pînă acum aproape două de
cenii Băile-Tușnad n-aveau de- 
cît atracția unei simple sta
țiuni balneo-climaterice. Din 
1968, de cind a trecut la statut 
de oraș, această localitate mon
tană a devenit o însemnată 
poartă a județului Harghita, 
vizitatorul avind astăzi satis
facția intilnirli cu zveltele 
blocuri de locuințe, cu impu
nătoare hoteluri purtind am
prenta unei arhitecturi speci
fice, cu moderna bază de tra
tament, cu noi magazine, cu 
lacul de agrement Ciucaș, me
reu In haină schimbată, cu te
renurile de sport și variatele 
trasee de turism. Oraș mic, cu 
peste 2 000 de locuitori care lu
crează la Fabrica de pline, 
E.G.C.L., O.J.T. sau Policlinica 
balneară, dar cu mari ambi
ții sportive, aici funcționind, 
cu rezultate bune, un Consiliu 
orășenesc pentru educație fi
zică și sport cu activ voluntar. 
„Asociația noastră sportivă, Șoi
mii, spunea Bela Korodi, de
legat din partea Fabricii de 
pîine la Conferința de dare 
de seamă și alegqeri a 
C.O.E.F.S., are secții de fotbal, 
turism, popice, șah, volei, pa
tinaj viteză șl judo. Dintre ti
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a combatantelor în diferite 
ziare șl reviste ce apar aici. 
Bazați pe acest interes deose
bit, organizatorii scontează pe 
un mare număr de spectatori 
(aici voleiul este, de altfel, 
foarte iubit), la dispoziția a- 
cestora stînd sala „Soucoupe" 
care, am fost informați, dis
pune de 3 000 locuri pe scaune. 
Spre această sală este acum 
un permanent du-te-vino al for
mațiilor ce se vor înfrunta 
aici începînd de vineri, pentru 
acomodare, dar și pentru an
trenamente tari care dovedesc

CROS-O REUȘITA!
năpraznic, cu multe grade sub 
zero, cu un strat gros de zăpa
dă. Au fost necesare eforturi 
deosebite din partea organiza
torilor pentru a deszăpezi tra
seul de pe platoul dintre Băile 
Felix și Băile 1 Mai, pe care 
urma sâ se desfășoare întrece
rile campionatelor naționale de 
cros ; am remarcat cu admira
ție eforturile pe care le-au de
pus concurenții. fără excepție, 
de a alerga cit mai bine, in po
fida terenului greu și al frigu
lui pătrunzător (minus 8-10 
grade 
acest 
niem 
tiflei, 
afara .
componenții lotului republican

(minus
Ia ora competiției). Din 
punct de vedere subli- 
deplina reușită a compe- 
la care au participat in 
celor calificați la zone și

Ilie GIIIȘA

(Continuare in pag 2—3)

Duminică, in Capitală

FESTIVALUL CULTURALSPORTIV AL TINERETULUI"
Duminică, în municipiul 

București, începînd din jurul 
orei 9, se va organiza o mare 
acțiune intitulată „Festivalul 
cultural-sportiv al tineretului", 
la startul căreia se scontează

nerii care practică aceste spor
turi, patinatorii și judoka au 
inceput să se afirme in arena 
compelitională internă, unii 
reușind să urce pe podiumul 
iaurealilor la campionatele re
publicane. Din păcate, băieții 
noștri sint nevoiți să concu
reze pentru S. C. Miercurea 
Ciuc și Constructorul Miercu
rea Ciuc, care tutelează pati
najul șl, respectiv, judo, aju- 
iind sportivii mai mult cu... 
firma, decit cu fapta. Cred că 
a venit timpul, a conchis vor
bitorul, ca aeeste elemente ta
lentate să reprezinte orașul 
nostru care, în prezent, dispu
ne de condiții — inclusiv baza 
materială — care să le asigure 
atît o pregătire la nivelul cerin
țelor, cit șl participarea la di
ferite competiții republicane".

Intr-adevăr, „șoimii" din 
Băile-Tușnad și-au luat zborul. 
Campion absolut al patinatori
lor de viteză pe anul 1985 a 
devenit tînărul de 20 de ani 
Emerie Mikloș, originar din 
Băile-Tușnad, acum legitimat

Traian IOANITESCU

(Continuare în pag î-î)

Vineri 15 februarie 1905

atenția pe care o acordă fie
care din ele competiției.

Reprezentanta noastră în tur
neul final al „Cupei cupelor" 
— Steaua — a sosit aici după 
o călătorie obositoare (din nou, 
dat fiind vremea neprielnică 
din Europa, s-au pierdut legă
turi aeriene, s-a ajuns greu 
la destinație), fiind primită cu 
mult interes. „O formație tî- 
nără — se afirmă curent —, 
cu o bună valoare tehnică". 
Antrenorii G. Bartha și V. Du
mitrescu au alcătuit imediat un 
program de odihnă și antre
namente (ultima ședință de 
pregătire va avea loc în dimi
neața meciului — vineri). Bă
ieții noștri sint optimiști. Io- 
nescu, Dascăiu, Pralea, Pente- 
lescu, Macavei, ~ 
se pare sextetul cu care se va 
începe —, Șoica, Săniuță, Mina, 
Spînu, Pădurețu sint pregătiți 
să înfrunte puternica echipă 
sofiotă, primul adversar din

Aurelicn BREBEANU

Constantin

(Continuare in pag 1—3)

înaintea dcrhijului de baschet de duminică

DINAMO Șl SIfAIIA-NOI VICTOIilI
Divizia „A" de baschet 

masculin a continuat ieri 
cu partidele etapei a 
26-a. Rezultate și amă
nunte :

GRUPA 1—4
DINAMO BUCUREȘTI 

—I.C.E.D. 114—66 (70—33).

angrenarea a peste 15 000 de 
pionieri, elevi, tineri.

Organizatorii — Comitetul 
municipal U.T.C. București, cu 
sprijinul C.M.B.E.F.S. șl Casa 
pionierilor și șoimilor patriei
București — au stabilit ca „sce
nă" a acestui festival mai mul
te baze sportive ale Capitalei. 
Iată citeva dintre acestea și 
acțiunile pe care le vor găz
dui : Parcul Tineretului (un 
mare cros, concursuri de schi 
și sanie, întreceri in cadrul 
complexului sportiv aplicativ 
Pregătirea Tineretului pentru 
Apărarea Patriei, jocuri dis
tractive de iarnă) ; Baza spor
tivă Oltenița (patinaj, demon
strații de patinaj). Tehnic Club,

(Continuare In paș. I—J)

O IMAGINE TOT
Imaginea surprinsă de foto

reporterul nostru Aurel D. 
Neagu ne înfățișează un mo
ment cotidian in Capitali, cu 
zeci și suie de patinatori ; u-

SINAIA, 14 (prin telefon). 
Vremea deosebit de favorabilă 
pentru practicarea bobului (mi
nus 14 grade, cer senin) a per
mis desfășurarea în condiții 
optime a antrenamentelor e- 
fectuate de ÎS echipaje (de 2 
persoane) in vederea finalelor 
„Daciadei". Boberil, cel mal 
mulți dintre ei practicant! de 
curind ai acestui șport, au 
parcurs cel 1500 tn ai plrtiei 
cu oarecare prudentă, deoarece 
pentru majoritatea dintre ei 
coborirea integrală a pistei a 
constituit o 
plus, gheața __ ___
cilitat viteze mari. In manșa

premieră șl. ia 
foarte tare a fa-

Daciada" dc performanta ’85. la patinaj viteza

FINALA PE ȚARA
întrecerile „DACIADEI" de 

performanță ediția 1985, la pa
tinaj viteză, continuă. După ce 
poliatloniștil seniori și-au de
semnat campionii marii com
petiții naționale, a venit rân
dul sprinterilor să-și dispute 
întîietatea pentru cucerirea 
mult râvnitelor titluri. Finala 
pe țară a campionatului de 
sprint este programată sîmbătă 
și duminică pe 
de dimensiuni 
Miercurea Ciuc.

In programul campionatului 
de sprint figurează probele de 
500 și 1000 metri. Alături de 
specialiștii genului vor evo
lua și o serie de tineri vite- 
ziști care au reușit să înde-

pista naturală 
olimpice din

Joc liniștit, pentru dina- 
moviști fiind... liniștea 
dinaintea .furtunii", am 
numit — bineînțeles 
— marele derby de du
minică cu Steaua. Baschet- 
baliștii de la I.C.E.D. au

(Continuare in txxg 2—3)

Bărbulescu, coșge- 
terul meciului A- 
cademia Militară 
— Farul, punc
tează, sprijinit de 
colegul său G.

Șarlâ
Foto :

Iorgu BĂNICĂ

La concursul internațional dc înot dc Ia Berlin

0 FRUMOASĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ
Tînăra noastră înotătoare Laura Sachelarie a reușit să-șl 

înscrie numele printre învingătorii primei zile a puternicului 
concurs de la Berlin (bazin de dimensiuni olimpice — 50 m), 
care reunește o serie de sportivi de deosebită valoare. Brăi- 
leanca a cîștigat proba de 50 m liber, cu timpul de 27,39, în- 
trecind-o, după o cursă foarte disputată, pe Manuela Stellmach, 
din R. D. Germană, cronometrată în 27,41. De remarcat că 
sportiva din țara gazdă a terminat învingătoare la 100 m liber
— 57,32, întreeînd-o pe cunoscuta sa compatrioată Astrid Strauss
— 57,M.

MA! FRECVENTĂ...
nii care se inițiază, tot mai 
mulfi, copii și școlari pentrr 
care o oră pe luciul de crlsta' 
al gheții înseamnă cea mai 
atUi lecție de mișcare și ui 

a doua a antrenamentului da 
joi, cei mal buni timpi au fost 
înregistrați de: 1. R. Vasil*' 
Cr. Coteanu (Tractorul) ltil,3& 
2. U Papp, C. Popescu (I.B.FJEU 
1:11,68, 3, C. Nagy. Gh. Nlsto» 
(CJS.a Sinaia) 1:11,88. 4. Q, 
Degan, A. Ciobotaru (Tracta* 
rul) 1:11,92. 3. C. Iancu, N. A» 
drone (Poiana Cîmpina) 1:12,61;

Vineri au loc ultimele manșa 
de antrenament. Iar slmbătă 
duminică (în fiecare zl de Ia 
ora 9,30) se vor disputa cela 
patru manșe ale „Daciadei", 
cea mal Importantă competiția 
Internă a sezonului.

A SPRINTERILOR
plinească haremurile impuse 
de regulament. Conform calcu
lului hirtiei, la cote de maxim 
interes se anunță confruntările 
masculine in care favoritul nr. 
1, Dczideriu Jenei, va avea ca 
principali adversari pe Ion 
Opincariu, Emerie Mikloș, pre
cum și pe mai tinerii 2?tina- 
tori Orlando Cristea și Ldmond 
Cseh, remarcați în actualul se
zon. La fete, Ceraseîa 
beția, Mihaela Timiș, 
Coman, Iudltb Blgâzi. 
Dascăiu și Gabriela 
sint junioare de forțe 
egale care, pe temeiul ascen
siunii lor. se anunță ca prin
cipale candidate la un loc pe 
podiumul senioarelor.

Hordo-
Liliana 

Miliaela
Voinea 

sensibil

spor de sănătate și de vigoare', 
alții care cunosc tehnica aces
tui sport agreabil, căruia îi ae- 
dtci o parte din timpul lor 
liber. Și pentru unii șț pentru 
alții, beneficiul este infinit!—



Șl, TOTUȘI, REZULTATELE PUTEAU FI MAI BUNE!
Ne-am aflat de față — în 

luna februarie — la două a- 
dunări ce au avut loc pe me
leagurile Doljului și ale Vran- 
cei și anume la Asociația spor
tivă C.F.R. Craiova și clubul 
Unirea Focșani — prilej pen
tru o serie de însemnări pri
vind realizările obținute de 
către aceste organizații în 
sportul de masă și de perfor
manță.

care și-au îndeplinit 
de clasificare. Intre ei 
doi candidați olimpici.. 
deosebite la box (5 
juniori și 2 seniori 
în loturile republi-

„CEA MAI PUTERNICA ASO
CIAȚIE DIN JUDEȚUL DOLJ"

sportivi, 
normele 
fiind șl 
Succese 
sportivi 
chemați 
cane ; două titluri de campioni 
în 1984 ..............................
cese la 
loc II 
ș a.) și 
tivează 
numai 
meci egal, țintind, evident, cu 
mari șanse, calificarea în „A").

In cadrul discuțiilor s-a a-

la juniori ; alte suc- 
acecași categorie ; un 

la „Turneul Prietenia** 
handbal (echipa ce ac- 
in Divizia „B“ — are 
victorii și un singur

Astfel ne-a fost prezentată 
Asociația sportivă C.F.R. Cra
iova de către C. Bogdan, secre
tar al C.J.E.F.s. Dolj. Apre
ciere meritată pe bună drep
tate de către această asociație 
— de peste 25 de ani — care 
reunește iubitorii de sport din 
cadrul Regionalei C.F.R. Cra
iova. Facem această afirmație 
plecînd de la realizările, demne 
de laudă, prezentate în darea 
de seamă. în sportul de masă, 
de pildă, remarcabilă este par
ticiparea la - - - 
locuri 
masă, 
minin 
C.F.R.
3 pe , ____ ______ .__
București șî Regionala Brașov. 
De altfel, participarea ceferiș
tilor la competițiile de masă 
este o obișnuință, fapt demons
trat de prezența lor masivă la 
cele 100 de acțiuni în cadrul 
„Daciadei" — peste 6 000 de 
concurenți. La atletism, fotbal, 
handbal, volei, șah. tenis de 
masă și, mai ales. Ia excursii 
și drumeții. La circa 25 de 
acțiuni de acest gen au fost 
angrenați peste 2 500 de tineri 
și adulți.

Asociația C.F.R. Craiova este 
prezentă însă și In sportul de 
performanță cu 8 secții pe ra
muri de sport (baschet, hand
bal, fotbal, rugby, atletism 
ș.a.) intre care 4 de nivel na
țional și 1 internațional, cu 112

La Craiova și focșani
^\\\\\\\\\\\\\^^^^^

„Ceferiadă". Cu 
fruntașe la tenis de 

atletism, șah, volei te
și masculin. Regionala 
Craiova a ocupat locul 
țară, după municipiul

mintit mai puțin de succese 
și mai mult de ceea ce tre
buie făcut în viitor, critirin- 
du-se secțiile rugby și fotbal, 
care nu obțin rezultate pe 
măsura condițiilor pe care le 
au, precum și activitatea unor 
birouri de secții. Interesantă 
a fost propunerea — acceptată 
— de repartizare a terenurilor 
și sălilor care alcătuiesc baza 
materială pe unități economice 
din cadrul regionalei care să 
răspundă de buna lor gospo
dărire.

„VOM PUNE ACCENTUL IN 
CONTINUARE PE CREȘTE-

REA JUNIORILOR

In Vrancea a luat ființă, fa 
urmă cu 12 ani (1973), clubul 
sportiv Unirea. „...Ultima pe
rioadă, doi ani de sile — spu
nea președintele acestei aso
ciații, Stere Bataragă, in darea 
de seamă prezentată — se re
marcă prin aceea că in cadrul 
ei activitatea s-a îmbunătățit 
substanțial*1. Aflăm apoi, în 
cadrul adunării, că .Unirea* 
are 7 secții pe ramuri spor
tive — atletism, box, lupte.

judo, tenis de cîmp, tir și 
volei — un număr de 370 spor
tivi legitimați, 11 sportivi in 
loturi, o secție de nivel olim
pic (tir).

Ceea 
marcat 
faptul 
neral, 
meniu 
rezultate remarcabile (are doi 
juniori la atletism : I. Măcinic 
și D. Manole ; atleții respectivi 
au participat, cu succes, la u- 
nele concursuri internaționale ; 
boxeri în loturi reprezentative : 
M. Chelaru, M. Coi că, D. To
dor ; la tir — Daniela loader 
în lotul olimpic, iar in_ lotul 
de junioare : Lucica 
Marian Duhian, Marin 
piu). Intre mijloacele 
pentru îndeplinirea și 
rea obiectivelor 
serioasă muncă
(peste 9 500 de copii și tineri) ; 
înființarea unor centre in alte 
localități decit în Focșani : în 
comuna Vulturu și orașul Mă- 
rășești pentru lupte. Odobești 
— judo, Mirceșii — atletism : 
ajutorul remarcabil al profe
sorilor de educație fizică din 
județ (de la școlile generale nr. 
9. 3. 5. 6, 7, 10. liceele „Uni
rea" Focșani, de chimie din 
Mărășesti șî agricol din Mir- 
cești). In cadrul adunării, două 
„extreme" : antrenorul Adrian 
Alaci (tir) a fost evidențiat și 
felicitat pentru munca sa în 
cadrul clubului, iar cel de te
nis, Adrian Roșianu, criticat 
pentru delăsarea sa. în ciuda 
faptului ci municipiul Focșani 
dispune de o bază materială 
foarte bună.

In cadrul adunării s-au a- 
dresat cuvinte de mulțumire 
și felicitări pentru activitatea 
depusă, președintelui Stere Ba- 
(aragă, „om de sport", de nu
mele căruia se leagă multe 
realizări, care, după 38 de ani 
de muncă, a ieșit la pensie.

este demn de 
clubul vrîncean 
s-a dedicat, în

re- 
este 
ge- 
Do-

ce
la
că 
muncii cu juniorii.
în care a și obținut

Tonea. 
Olim- 

folosite 
depăși- 

asumate : o 
de selecție

Modesto FERRARINI

Campionatul Diviziei „A" la 
polo se reia astăzi, prin meciu
rile primului turneu din cadrul 
grupelor valorice. Este vorba de 
partidele ce vor fi găzduite de 
bazinul timișorean între echipele 
eflasate, du.pă prima fază a cam
pionatului, pe locurile 7—10 : In
dustria lînlâ Timișoara 12 p, 
C.S.U. Construcții București 7 p, 
Lotufl național de juniori n 4 p. 
Rapid Arad 3 p (cu aceste punc
taje sînt abordate, de altfel, tur
neele pe grupe).

Programul este următorul : azi, 
de la ora 15 : C.S.U. — Rapid 
Arad, I.L.T. — Lot juniori ; sâm
bătă, ora 15 : I.L.T. — Rapid 
Arad, C.S.U. — Lot juniori ; 
duminică, ora 9 : I.L.T. — C.S.U., 
Rapid Arad — Lot juniori.

DUMINICĂ ’

<nai multe bilet»? jucate, 
mai multe 

șanse de ciștîy’

17 FEBRUARIE 1985
A DOUA TRAGERE

LOTO 2
DIN ACEASTĂ

LUNĂ
Cu suma de 
numai 10 lei, 

oricine ponte obține : 
• AUTOTURISME 

„DACIA 1300“ 
• MARI CÎSTîGUR! 

IN BANI 
JUCATI DIN TIMP 

NUMERELE PREFERATE! 
Simbâtă 16 februarie 

este ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE

3-9!

Tureanu

Colin ANTONESCU
S3

CAMPIONATELE DE CROS
(Urmare din vaa 1)

DIVIZIA BASCHDE
(Urmare din pag t)

t

vrut să 
porții, 

portarul 
plasă) :

au cedat 
care l-au 
repetăm,

1. 
Sf.

4, Marine 
cu 2, Gr
15. Arbitr
Breza. (V

;,CUPA

„CUPEI CUPELOR^ LA VOLEI

DE LA 3-1 LA...

PLOIEȘ

mere, 
din 73.

leri, pe patinoarul ,,23 Augusl“ din Capitală

Selecționata divizionară de ho
chei a tării noastre a cedat șl in 
al doilea meci eu redutabila for
mație sovietică Torpedo 
Kamenogorsk, de data 
cu 3—9 (2—0, 1—2, 0—7). 
jucat mal bine decit in 
meci. Scorul este mult 
sever. A contribuit la

Usti 
aceasta 
dar a 
primul 

prea 
aceasta 

o eroare de arbitraj Intr-un mo
ment cheie (la 3—2 pentru echi
pa noastră). In urma căreia s-a 
produs o cădere cu totul neaș
teptată a hocheiștilor români, 
care a făcut ca în finalul 
partidei să se înregistreze un 
scor general greu de acceptat.

Ce s-a întnrplat ? Timp de 
două reprize hocheiștii români au 
jucat excelent, au condus cu 2—0, 
situație fa care au ratat incre
dibil 4—5 goluri, oaspeții au re
dus din handicap printr-un auto
gol (atacantul Solyom a 
arunce pucul în spatele 
dar acesta s-a lovit de 
Bartha și a ricoșat fa
2— 1. Echipa noastră a refăcut di
ferența (3—1. in min. 24) șl apoi 
a domina» copios toată repriza 
secundă In finalul acestei părți 
a jocului cind mal rămăseseră 
numai 9 secunde de joc. Torpedo 
a înscris un gol. astfel că ultima 
repriză a începu* de Ia scorul de
3— 2 pentru jucătorii români. 
Chiar la început (min. 43), la o 
învălmășeală in fața porții noas
tre. Bartha a blocat pucul cu 
mănușa pe gheață arbitrul de 
centra M. Dinu a fluierat, toți

jucătorii s-au ridicat, s-a aprins 
becul roșu cei doi „cavalerii ai 
fluierului" s-au consultat și... 
stupoare, s-a acordat gol pentru 
oaspeți. Așa a egalat Torpedo 1 
La 3—3 hocneiștll sovietici au 
prins aripi, echipa noastră- a mai 
rezistat citeva minute și apoi, 
brusc, a cedat primind 3 goluri 
fa 80 de secunde 1 Scorul a a- 
juns astfel de la 3—3. la 3—6 și 
pe gheață se afla o singură e- 
chipă, cea învingătoare. Trebuie 
să reproșăm Insă jucătorilor noș
tri rapiditatea cu care 
fa - finalul unui meci pe 
pierdut la o diferență, 
nemeritată.

Au marcat : Cazacii, 
și Chiriță (pentru selecționata 
noastră). Kuznetov (2), Selenkov 
(2), Pclcacov, Denisenko, Solo
viev, Grisenko și Efremov (de 
la oaspeți). A condus slab M. 
Dinu, aiutat la cele două linii 
de Fl. Gubernu și C. Enciu.

Tn deschidere, selecționata de 
tineret a țării noastre a fost în
vinsă de echipa de juniori a 
Cehoslovaciei : 3—13 (0—1. 2—6.
1—6). Au marcat : Bedo, Naghi și 
K. Antal (pentru echipa noastră), 
respectiv Tejral (3). Myslivec (3), 
Kolnik (2), Nemiky (2). Ka- 
menski, Ledvon șl Travnicek. Ar
bitri : I Becze. ajutat de D. 
Trandafir și G. Mîcu. Astăzi, de 
la ora 14 va avea loc revanșa 
acestui meci.

TURNEUL FINAL' AL
(Urmare din pag 1)

acest turneu. Levski Spartak
Sofia, cu nu mai puțin de 5

PROGRAMUL TURNEULUI
15 februarie, ora 20 : Dina

mo Moscova — Hamburger 
S.V. ; STEAUA — Levski 
Spartak.

16 februarie, era 20 : Ham
burger S.V. — Levski Spar
tak ; STEAUA — Dinamo 
Moscova.

17 februarie, ora 15,30 : Di
namo Moscova — Levski Spar
tak ; STEAUA — Hamburger 
S. V.

internaționali în formație, se 
anunță un adversar redutabil. 
Todorov, Goîobinov, Ncnov,

Stoianov și ceilalți joacă în 
viteză, sînt recunoscu(i pentru 
ambiția cu care luptă în orice 
meci, foarte buni in ambele 
linii. Jucătorii noștri i-au ur
mărit la antrenament și la 
sfîrșit l-am abordat pe Das- 
călu : „Buni, nu „Foarte 1“ 
— a răspuns acesta, mereu 
bine dispus, după cum îl știm. 
„Dar nici noi nu sintem mai 
prejos !“.

Meciurile sînt programate 
seara, începînd de la ora 20 
(21, ora Bucureștiului) în zilele 
de vineri și sîmbătă, astfel că 
este de presupus că formația 
noastră, care evoluează în me- 
ciurile-vedetă. să dispute par
tidele in jurul orelor 22—23.
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fice &ta 
pute ce 
ale club 
din Cap 
tuala ed 
bun ni 
Petrică, 
rești, o 
ne spun 
reușit tu 
de veder 
lului teh 
acum, c 
și un e 
derația 
ză a fie 
„om Ia 
doua — 
menea, 
valerii 
turneul".

Cele I 
turneu ( 
do-uă ec 
C.S.Ș. Pi 
București 
Gherea 
CIuj-Nap 
șov, C.S. 
București 
rești și j 
E.B.T. B 
ți te î n 
lificîndu-! 
al locuri!

Clasam 
Dobrogea 
(27—26 c 
21—10 cu 
C.S.Ș. 2 
pid 
sul__
rești 7 p, 
mo 
iova), 3. 
Piatra N 
Cluj-Na 
rești, 7. 
8. C.S.Ș. 
Berlin, 1 
C.S.S. 2 
că fină 
date urm 
le. Golg 
(Rapid) 
cea mai 
Kertesz ( 
poca) ; c 
Carmen 
rești) ; c 
— Mihae 
GV.).

UN ORAȘ MIC, CU MARI POSIBILITĂȚI
■4

(Urmare din pag. 1)

la S. C. Miercurea Ciuc, el fi
ind depistat de antrenorul lo
calnic Nicolae Toth, care a- 
proape în fiecare sezon lan
sează viteziști dotați pentru 
marea performanță. De aseme
nea, mai mulți copii dintre cei 
peste 60 de membri ai cercului 
de judo, patronat de Construc
torul Miercurea Ciuc, s-au ca
lificat în fazele superioare ale 
diferitelor concursuri republi
cane, Csaba Urkon ajungînd 
pînă fa finala campionatului 
de juniori. „Și eu doresc, ea 
de altfel toți iubitorii sportului 
din oraș, ca tinerii noștri să 
nu mai apere culorile unor a- 
sociații sau cluburi din alte 
localități, mărturisea lăcătușul 
mecanic Ștefan Lipeczky, unul 
din cei mai vechi animatori ai 
activității sportive din Băile- 
Tușnad. Avem o școală gene
rală care constituie o bună 
bază de selecție pentru patinaj 
și judo, sporturi care au asi
gurate condițiile materiale ne
cesare procesului de instruire. 
Dacă am dispune de amenajări 
corespunzătoare, pe care sin
tem capabili să le realizăm, am 
putea depista și forma viitori 
performeri și Ia alte discipli
ne sportive. Dar, din păeate, 
pirtia de schi continuă să ră- 
mină o... promisiune, terenul 
de fotbal, care ar putea ave3

tehnice, a devenit a- 
impracticabiL iar ves
ti fostă clădire veche, 
o serie de reparații, 

cădea !n sarcina OJ.T.

o utilizare complexă, face no
tă discordantă cu ambianța 
plăcută a stațiunii, fiind lăsat 
cam în voia soariei, iar com
plexul de terenuri de tenis și 
volei este destinat mai mult... 
turiștilor".

Am aflat că uneori „dreptun
ghiurile" de tenis și volei sini 
zăvorite cu lacăt de O.J.T., deși 
ele au fost amenajate cu con
tribuția voluntară a cetățenilor 
din oraș. Terenul de fotbal fo
losit intens de diferitele echi
pe din tară care vin aici pen
tru refacere sau acumulări fi
zice și 
proape 
tiarele, 
necesită 
care ar
„Sini de acord sublinia tova
rășul Ioan Dumitrescu, secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid, eă OJ.T., principala 
noastră unitate economică, ar 
putea sprijini mai mult acti
vitatea sportivă din oraș. Tre
buie să sporim zestrea spor
tivă și cea mai economicoasă 
soluție ar fi prin identificarea 
și valorificarea resurselor pro
prii. Cum ? Mă gîndesc, de e- 
xemplu, Ia materialele prove
nite de la demolări. Meseriași 
pricepuți care să execute lu
crările avem, mulți dintre a- 
eețtia fiind pasionați ai spor
tului. Pirtia de schi, aleasă în 
partea de sud a localității,

unde au început deja lucrările 
de taxare a terenului, putem să 
o dotăm cu un telescaun ac
ționat de un motor uzat, care 
să fie regenerat de mecanicii 
noștri, iar cabina respectivă să 
o construim din materiale re- 
folosibile. Prin aceste aefiuni 
patriotice și prin altele pe care 
noua conducere a C.OJE.F.S. le 
va gindi vom putea amenaja 
un teren de handbal pe malul 
drept al Oltului, repara arena 
de popice, pune la punct ștran
dul, intr-un cuvint vom fi în 
măsură să extindem baza ma
terială a sportului și, în ace
lași timp, să pretindem rezul
tate superioare echipelor noas
tre".

Sfat, ne-am convins, nu nu
mai gfadurile și opiniile secre
tarului de partid, dar si ale 
altor participant la dezbateri, 
oameni la fel de gospodari, a- 
leși în noul C.O.E.F.S.. în frun
tea căruia se află tinărul Ioan 
Ghircuș, contabilul șef al O.J.T.

Iată rezultatele în ordinea 
de desfășurare a probelor :

JUNIORI — 6 000 m. Au luat 
startul 48 de concurenți (14 e- 
chipe). După parcurgerea a 4200 
m. distanță pină la care s-a aler
gat grupat. Dumitru Pop (Gloria 
Bistrița) a început să se detașe
ze și a cîștigat fără emoții fa 
18:M 0. A fost urmat de Valentin 
Coroja (C.S.Ș. Bistrița) 18:17,7 și 
C-tin Gavrilă (C.S.Ș. Pitești) 
18:20,5. Pe echipe : 1, Tricolorul 
Oradea 37 p, 2. C.S.Ș. Buzău 33 p, 
3. C.S.Ș. Pitești 50 D.

JUNIOARE — 2000 m. Prezente 
33 de alergătoare (15 echipe !). 
încă un succes al bistriteniior : 
1. Maria Pintea (C.S.S. Bistrița) 
6:10.8, 2. Maria Dura (C.S.S. Bis
trița) 6:14,9 3. Luminița Zaiciuc
(C.S.Ș. Cetate Deva) 6:16,6. Echi
pe : 1. C.S.Ș. Bistrița, 2. C.S.Ș. 
Cetate Deva. 3. Viitorul Vastul. 
Punctajele vor fi stabilite după 
judecarea unor contestații.

tineret — 8000 m. Dintre cei 
27 de competitori (doar 3 echi
pe !) cei mai buni au fost : 
Costel Constantin (C.S.M.

Gheorghe 
(Steaua) 
coară (S 
1. Steaua 
Sf. Gheo 
biu 40 p.

SEN1OA 
prezente 
chipe). Pi 
țel in 
datov, 
trecut 
nescu 
Deci :
tehnica) 
(Delta Tu 
llie (Olim 
pe : 1. Ol 
2. Tricolo 
C.S.M. Tr.

SENIORI 
Interesau 
fondiști a 
de partanț 
mai tin
(Steaua) <' 
mătoare : 
C-ța) 36:0 
(C.S.M. S 
1. Rapid 
Constanța 
53 p 4.
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DE LA I.D.M.S
Magazinele auto I.D.M.S. 

cumpărătorilor înscriși
Magazinul București
Magazinul Pitești

livrează autoturisme DACIA 1300 
după cum urmează :

ptnă la nr. 16.000.1984 
pină la nr. 1.000,1984 

și 1.500T985 pentru cumpărătorii 
din jud. Sibiu transferați de la magazinul Brașov

Ecran Club, Modern Club (con
cursuri de șah și tenis de ma
să) ; în sălile de sport ale li
ceelor nr. 31, industrial nr. 16, 
matematică-fizică nr. 3 (întreceri 
de baschet, handbal, volei), iar 
la Liceul N. Tonitza (badmin
ton) ; Poligonul Dinamo (tir cu 
aer comprimat) ; sala cantinei 
I.M.M.R. Grivița roșie (un ma
re simultan de șah susținut de 
15 maeștri internaționali și sute 
de tineri) ; casele pionierilor și 
șoimilor patriei din sectoarele 
Capitalei (întreceri de șah).

încercat să reediteze ulti
mele evoluții, au făcut ci- 
teva „valuri", conducînd chiar 
în primele minute (12—6. min. 
5 și 16—12. min. 7). după care 
au „tras" la mal. Dinamovistii 
au avut posibilitatea să exer
seze mai multe „scheme", care 
si-au găsit eficienta pe fondul 
unui deosebit apetit de ioc. Au 
marcat: Vinereanu 20. Brabo- 
veanu 16. Vasilică 9. Niculescu 
28, Iacob 10. Marinache 8, 
Uglal 8, Tzachis 15, respectiv 
Păsărică 12, Mihalcca 6, C’hircă

DINAM 
UA 80—9 
fost echili 
(scor 60— 
pionii t 
metodic s 
tori 
Rădulescu 
pentru or 
nat 24. E 
16, Opșita 
Neiolitchi

Magazinul Brașov 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul
Magazinul Timișoara 
Magazinul Iași

Bacău 
Baia Mare
Cluj 
Reșița 
Craiova

pînă la nr. 
pină la nr. 
pină la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr.

1.500,1985
3.6001 9*4 
3.500/1984 
2.500,1984 
1.000,1934 
1.090/1984 
2.600,1934 
3.700,1933

privind metodologia de comercializare seRelații suplimentare i ' Li* \ _____ ______ __
pot obține la telefon 11.39.50 — int. 179.

Clștigătorii C.E.C. de la tragerea din trim. IV 1934 se pot pre
zenta pentru ridicarea autoturismului de la magazinul auto 
I.D.M.S. c inform arondării teritoriale comunicate prin filialele 
C.E.C. I

Vinzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme și 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obi.șnuită LOTO de 

astăzi, 15 februarie a.c., va avea 
loc in sala cHubului sportiv Pro
gresai! din București, str. Dr.

Stalcovid nr. 42, cu începere de Ia 
ora 17,15. Numerele câștigătoare 
vor fi radiodifuzate la ora 19 pe 
programul n și la ora 23 pe pro
gramul i, precum și siîmbătă di
mineața la ora 8,55, tot pe pro
gramul L
• Astăzi și mîtne, ultimele zile 

de vinzare a biletelor la cea de 
a doua tragere LOTO 2 din a- 
ceastâ luni, respectiv de dumi-

ni că 17 februarie a.c., care oferă 
participanțllor nod posibilități de 
a obține câștiguri fa autoturisme 
„DACIA 1390“ și importante sume 
de bani. Pentru cei interesați să 
participe la această tragere, in
formăm că biletul de participare 
costă numai 10 led și poate fi 
completat cu o variantă achitată 
sută la su,tâ sau cu patru va
riante achitate fa cotă de 25 ia 
sută. Indiferent de cota jucată, 
fiecare bilet are drept de parti
cipare și câștiguri la toate cele 
trei extrageri a cite patru nu-

LOTO DI
1 variant; 
Dacia 1300 
17.500 lei ; 
a 8.928 1 
100% a 3.
a 871 lei ; 
1.623 Iei ;
536 lei ; c
253 lei ; 
rlante a 1 
goria 1 : 
„Dacia 1 
panov V
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Reflecții in preajma returului Diviziei „A“

CELE PATRU „EUROPENE" 
SI RESTUL CAMPIONATULUI

duce im- 
campiona- 

*’ tului. Este un adevăr de mult verificat, la 
noi și, mai ales, în țările cu un fotbal avansat, 

îmbucurător e faptul că în momentul de față 
prima noastră divizie — adică „vîrful piramidei" 
fotbalului românesc — dispune de 4 asemenea 
formații care aspiră la galoanele consacrării 
continentale. Le cunoaștem cu toții : DINAMO, 
UNIVERSITATEA CRAIOVA, STEAUA, SPOR
TUL STUDENȚESC. Sînt, de fapt, formațiile 
care în toamnă au jucat în cupele europene și 
primele patru din clasamentul turului actualului 
campionat, al cărui retur bate la ușă. Că aceste 
patru formații au ajuns sau nu la o cotă conti
nentală STABILĂ se mai poate

Prezența 
plicit și

unor echipe de valoare 
Ia creșterea valorică a

Acum, în preajma sezonu
lui de primăvară, am fă
cut o statistică ce se ara

tă deosebit de grăitoare, din 
care rezultă DECALAJUL MARE 
DINTRE CELE „PATRU" SI 
RESTUL ECHIPELOR. DIFI
CULTĂȚILE PE CARE 12 din 
cele 14 DIVIZIONARE „A" 
LE-AU AVUT ÎN CONFRUN
TĂRILE CU FRUNTAȘELE 
CLASAMENTULUI. Desigur, 
nimeni nu cere ca ultimele 3, 
4, 5 echipe să le învingă pe 
primele, să joace de la egal la 
egal cu ele (nici nu e posibil 
să ai 18 echipe de aceeași va
loare), dar, ca din 14, 12 să 
aibă asemenea (mari) dificul
tăți. asta pune un mare semn 
de întrebare în privința valorii 
și prezenței lor în prima divi
zie.

Iată un interesant clasament 
„A“, 

rezultatelor 
in deplasa- 

confruntările

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

F.C.M. Brașov
A.S.A. Tg. Mureș 
„Poli" Timișoara 
Corvinul
F. C. Argeș 
Rapid
Gloria Buzău
S. C. Bacău 
Poli. Iași
F. C. “ "
Jiul
F. C.
F. C.

discuta, dar

Puncte de vedere

CE ASCUNDE ACEST 4-5 T

prezența dinamoviștilor bucureșteni și a stu
denților craioveni in semifinalele cupelor euro
pene este un argument, constituie garanția gra
dului lor de competitivitate internațională, singu
ra măsură a nivelului la care 
an sau altul.

au ajuns, intr-un

echipe ridică ni- 
____  . primul rînd prin 
“' prestațiile lor. In al doilea rînd : prezența 
acestor patru echipe fruntașe ar trebui să Ie 
stimuleze și pe 'celelalte divizionare 
RIDICA CIT MAI APROAPE DE 
FRUNTAȘELOR. Or. din acest punct 
lucrurile nu stau deloc bine și o vom 
în rîndurile ce urmează, apelînd la 
nu pot fi contestate.

Micul pluton al acestor 4 
velul campionatului — în

Așadar, performeră, F.C.M. 
Brașov, cu 5 puncte din trei 
meciuri acasă, urmată de 
A.S.A., cu 4 puncte, singurele 
cu golaveraj pozitiv la 
„patru mari", mureșenii 
firmînd și prin acest 2—1 (din 
tabel) jocul bun din apărare 
și... sterilitatea atacului lor. 
polul opus, F. C. Olt. F. 
Bihor (surprize 1) și Chimia 
pierdut toate cele 4 meciuri 
și cu ce golaveraj general !, 
și echipa din Iași care a scos 
un nesperat punct la Craiova 
(3—3) —, în timp ce S. C. Ba
cău (să se mai supere că e pe 
ultimul loc la sfîrșitul turului?) 
și F. C. Baia Mare nu au reu
șit nici măcar golul de onoare. 
Deocamdată, Chimia. F. C. Bi
hor, Politehnica Iași nu s-au 
alarmat prea mult de aceste 
nereușite, considerîndu-le. pro
babil, normale, pentru că n-au 
avut de suferit prea mult la 
„adevăr", dar In retur vor avea
3 meciuri acasă cu fruntașele 
campionatului, ca și Corvinul, 
care din 22 de goluri primite 
In tur 11 le-a încasat în cele
4 meciuri, cu Dinamo. Steaua,

cele 
con-

La 
C. 
au

ca

DE A SE 
NIVELUL 

de vedere, 
demonstra 
cifre care

Universitatea și Sportul. Prea 
multe.

Am mai făcut un clasa
ment, numai pe baza re
zultatelor dintre cele 14 

echipe. Salturile sau coborîșu- 
rile față de clasamentul turului 
confirmă urmările „șocului* 
unora cu primele „4* sau cit 
de prețioase au fost punctele 
obținute de brașoveni cu Spor- 

Steaua 
ocupat

tul, Universitatea și
(între paranteze locul __ r__
in clasamentul general al turu
lui).

(3 A — 1 D) 
(3 A — 1 D) 
(3 A — 1 Dl 
(1 A — 3 D) 
(2 A —2D) 
(3 A — 1 D) 
(3 A — 1 D) 
(2 A — 2 D) 
(1 A — 3 D) 
(2 A — 2 D) 
(2 A — 2 D) 
(2 A — 2 D) 
(1 A —3D) 
(1 A — 3 D)

pct.
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

golaveraj
4— 3
2— 1
3— 7
8—11
1— 4
4— 8
2— 8
6— 5
7— 15
0— 8
2—10
2— 9
3— 13
4— 18

MiCIIJÎil (Mlf.il f • $1181
• PARTIDA DE MÎINE, DE 

LA TIRGOVIȘTE, din cadrul 
16-imilor Cupei României din
tre C. S. și Universitatea Cra
iova, va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Rm. Vîlcea: 
I. Crăciunescu — N. Dinescu, 
Gh. Constantin.
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — ELORE SPARTAKUS 
BUDAPESTA 1—1 (1—0). Au 
marcat : Dumitru (min. 15) — 
„Poli", Melis (min. 47) — Elore. 
Timișorenii au prezentat echl-

pa : Leu 
Ionuț, Lehmann - 
Manea, Deac — 
Bolba, Rotariu. Au 
Oancea, Mureșan, Andrieș și 
Clipa. (C. CREȚU — coresp.).
• F.C.M. BRAȘOV a între

prins un turneu de opt zile în 
Liban, timp în care a disputat 
patru jocuri : 2—1 (2—0) cu 
S.A.P. Beirut (au marcat : Văi- 
dean și FI. Vasile), 1—0 (0—0) 
eu Scuarta Tripoli (autorul go
lului : Șoarece), 0—0 cu Uni
versity Beirut si 0—1 cu Ansar 
Beirut. (G. CAROL — coresp.).

-ETAPA A 26-A
Arbitri: D. Crăciun si I. Geor- 
giu. (Ilie GHIȘA-coresD.).

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICĂ FINA BUCUREȘTI — 
FARUL CONSTANTA 116—96 
(64—51). Meci 
cat peste 200 
bele echipe 
doar de faza _______ _______
rea fiind ca si inexistentă. Au 
marcat: Zachițcanu 1, Ciminian 
4, Zdrenghea 23. Șarlă 22, Ne- 
culcc 8. Bărbulcscn 38. M. Po- 
povici 1, Neagu 15. Vilcinschi 
4, respectiv Cucos 6. Tecău 19. 
Radu 12, Marin 2. Mănăilă 22, 
Șerban 4, 
veanu 16, 
Dimaneea

plăcut, s-au mar- 
de puncte. Am- 
6-au preocupat 
atacului, apăra-

Băiceanu 3. Moldo- 
Ilucă 12. Arbitri: M. 
și Z. Raduly (A. V.).

— C.S.U. SIBIU 98RAPID
87 (53—44). întrecerea s-a des
fășurat într-o tensiune nervoa
să inexplicabilă, ea culminînd 
în min. 38. cînd Caraion a co
mis un gest nesportiv, pentru 
care a fost eliminat definitiv. 
Au marcat: Mihai 14. Caraion 
27, A. Popovici 16, M. Dumi
tru 2. Ghită 11. Gh- Dumitru 
3. Sipos 10. Sucin 15 
învingători. respectiv

nentru 
Chirilă

Pascu, Cîrciumaru, 
- Dumitru, 
Vlătănescu, 
mai jucat :

23, Palhegy 8, Bleahu 5. Mun- 
feanu 2, Kineses 2. Apostu 16. 
Dăian 18, Mate 3, Bretz 
Arbitri: I. Antonescu si 
Vestinian (Daniel
CU-coresp.).

10. 
O. 

DIACONES-

GRUPA £-12

IAȘIPOLITEHNICA
IMUAS BAIA MARE 80—64 
(34—35). întrecere echilibrată 

pînă în min. 30, după care ie
șenii au sprintat irezistibil spre 
cea de a patra victorie conse
cutivă. Marcatori: Dănăilă 17, 
Takacs 13, Mihăilescu 42. Ton- 
ca 8, Cilibiu 2. Boisteanu 28 
pentru învingători. respectiv 
Florea 11, Szilagy 4. Mara 18, 
Mnrăsan 4, Popescu 2. Susann 
2, Ciocian 10, Nater 2. Dumitru 
11. (Alexandru NOUR-coresn.)

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 79—63 (44—36).
Victorie clară a clujenilor, 
deși nu au beneficiat de apor
tul lui M. Barna (accidentat). 
Au marcat : Nicoară 32, Ilea 6, 
Szabo 17, Pulbere 2, Hnat 2, 
Rotaru 6, Herbert 10, Crăciun 
2, Moldovan 2 pentru învingă
tori, respectiv Constantinescu 
15, Georgescu 4, M. Bărbules- 
cn 2, Constantin 1, Pascu 7, L. 
Popescu 4, D. Popescu 9, Dă- 
ian 9, Ionescu 12. (Mircea RA- 
DU-coresp).

A mai apărut în teren o 
așezare : 4—5—1. S-ar pă
rea că e o continuare lo
gică a schimbărilor interve
nite în ultimele decenii.

La Stockholm. în 1958. 
brazilienii veniseră cu acel 
4—2—4 care a contribuit la 
victoria echipei lor și a su
gerat, chiar în timpul des
fășurării jocurilor, trecerea 
spre 4—3—3.

Peste numai cițiva ani, 
cei patru înaintași de la 
Stockholm au devenit 2. 
cei doi „din față* fiind 
„buldozerii* Hurst și Hunt 
din echipa Angliei, ciștigă- 
toare a World Cup-ului.

Si iată 
o așezare 
în Franța, 
Portugalia 
pe Jordao. Franța (chiar) 
a mizat în primul rînd pe 
Lacombe, iar Spania, cea
laltă finalistă, a rămas cu 
Santillana. Mai mult, pină 
și faimosul „taur" al lui 
Real Madrid a început să 
penduleze, retrăgîndu-se de
seori in linia a doua.

Așadar, la o privire gene
rală. s-ar putea spune că 
în numai trei decenii fot
balul a înregistrat o numă
rătoare inversă, reducînd 
treptat numărul înaintașilor 
de la 5 la... 1.

Aparent ar fi vorba de o 
continuă întărire a apără
rilor, prin reducerea numă
rului înaintașilor. Atunci 
cum se explică faptul că 
echipele eu un singur îna
intaș (mai sus citate) au 
produs jocurile cele mai o- 
fensive ?

Noua 
cit să 
suplețe 
eului. 
(dintre 
din înaintași) stau la pindâ 
într-un fel. fotbalul anului 
1985 începe să ia cîte ceva 
din fostul său frate siamez, 
rugbyul. Fortificarea masivă 
a liniei de mijloc este o 
recunoaștere a faptului că 
jocul 
cide, 
mezii 
meci 
decis 
exemplu ne stă 
mină. In ultimul timp, u- 
nele dintre cele mai eficace 
desprinderi la echipa națio
nală au fost cele ale lui 
Klein pe partea stîngă. des
prinderi in care hunedorea- 
nul a jucat perfect rolul 
extremei, oferind mingi pe 
tavă coechipierilor într-o 
zonă liberă, cu apărări ime
diate adverse puse pe eon- 
ire-pied.

Cu alte cuvinte. înaintașii 
sau. și mai exact, foștii 
înaintași preferă săritura eu 
elan fostei sărituri de pe 
loc. Nu de mult, extremele 
lipite de tușă erau anihi-

că acum apare 
4—5—1. vizibilă 

la turneul final, 
l-a mai păstrat

late de marcajul sever al 
fundașului de margine, ca 
să nu mai vorbim de fap
tul că centrul înaintaș a- 
vea un „jandarm" istoric 
încă de pe vremea WM-ului. 
Astăzi, extremele SÎNT O- 
BLIGATE SĂ-ȘI FACA DE 
LUCRU, în zorțe de elan, 
cu sprijinul celorlalți trei 
mijlocași care vizează și e- 
liberarea flancurilor. Așa se 
face că, finalmente. în jo
cul Portugaliei esențială a 
fost nu- poziția avansată a 
unui singur înaintaș, cit 
jocul de mișcare continuă 
al celorlalți jucători care 
pot pretinde cf. sînt mij- 
locași-înaintași. așa cum a 
fost cazul „cvintetuli 1 ‘ de 
mijloc al echipei Dinamo 
Minsk.

Noul 4—5—1 nu este de- 
cît o nouă invitație Ia eli
minarea posturilor 
fotbal. El a atras 
cări de esență și 
rare. S-a văzut, cu 
care întîrziere, așa 
intim plă în general 
balul nostru, că 
„cu patru /fundași" 
țiune de arhivă, 
logic, 
obligă echipele 
plus unu în 
jocul cu două 
dașii sînt trei, 
gur vî.f — rămîn doi. 
ceastă reducere spectacu
loasă este compensată din 
plin de dinamismul funda
șilor eliberați pentru joc 
(vezi, Rednic).

De fapt, fotbalul modern 
este o permanentă tentativă 
de a elibera la joc pe toți 
cei prezenți în teren. Fun
dașii au fost 
cîndva. niște 
care nu mai au ------
ria jocului. Astăzi, în vir
tutea modificărilor interve
nite, singura umbră tristă 
de pe teren e stoperul, 
care, avînd de ținut singu
rul post fix care a mai 
rămas, are obligația de a 
sta cu pieptul în spatele 
centrului înaintaș. Dar chiar 
și în acest caz. dacă acel 
centru înaintaș se numește 
Santillana, așa cum ne-a 
apărut el in Franța, stope
rul devine și el un om 
Ia joc.

Ce va urma ?
Probabil acel 4—6—0 su

gerat de Santillana. Și după 
aceea ? Probabil că se va 
ajunge la formula celor 10 
jucători polivalenți, predo
minant înaintași, de acum 
100 de ani, care vor re
lua ciclul, PE O TREAPTA 
SUPERIOARĂ, in cadrul u- 
nui joc cu o mișcare me
reu mai rapidă și mai su
plă, singura care va putea 
umple din nou tribunele.

fixe in 
modifi- 

in apâ- 
o oare
cum se 
în fot- 

așe zarea 
e o no- 
în mod 

existenta libero-ului 
să joace cu 
apărare. La 
vîrfuri. fun- 
La un sin- 

A-

pct.
17
16
15
15
14
13
12
12 
12
12
12
12
10
10

golav.
23—17 
12—10 
22—11 
16—14 
22—15 
15—11
15— 14
13— 16
14— 19 
13—18
11— 17
12— 20
16— 19 
16—19

__________ Buzău e 
tot prima dintre cele 14 echipe, 
grație victoriilor de la Bacău, 
Brașov și Baia Mare, cu care 
a recuperat pierderile de acasă, 
in timp ce Rapid. Gloria, Ba
ia Mare, F. C. Bihor și Chi
mia au în acest clasament go
laveraj pozitiv, echipe care, ca 
și F. C. Olt, ar fi fericite dacă 
s-ar face un clasament separat 
de cele „4*. Dar cum nu se 
poate și___________ _
parte) datele din cele 
clasamente oferă multe 
de meditație pentru 
în cauză, plutonul — cu două- 
trei excepții — trebuie să as
pire la mai mult, după cum 
cele patru fruntașe să nu se 
mulțumească cu rezultate faci
le obținute pe terenurile din 
Baia Mare. Oradea. Rm. Vil- 
cea. Slatina sau Buzău, pentru 
că altfel vor râmîne „mari eu 
eei mici* (în campionat) și 
„mici cu cei mari”, adică cu 
A. S. Roma. Inter, Zeleznicear 
sau Bordeaux...

Constantin ALEXE

1( 5). Gloria
2( 9). Chimia 
3( 6). Corvinul
4(12). F.C. Bihor 
5( 7). F.C. Argeș 
6(10). Rapid 
7(14). F.C. Baia 
8( 8). A.S.A.
9(17). F.C. Olt 

10(15). Poli. Iași 
11(16). Jiul 
12(13). „Poli*. Tim. 
13(14). S C. Bacău 
14(11). F.C.M. Bv.

Interesant, Gloria

M.

,4*. Dar cum nu 
(lăsînd gluma la o 

două 
teme 

echipele

așezare nu face de- 
sublinieze plusul de 
in organizarea ata- 

Cei cinci mijlocași 
care doi proveniți

ACOLO se poate de- 
așa cum jocul gră- 
franceze în recentul 

cu echipa României a 
asupra victoriei. Un 

'" la înde-

considerati. 
demolatori 

deloc bucu-

loan CHIRILA

DORIM CA FOTBALUL SĂ FACĂ UN SALT DL CALITATE'V u

în nenumărate rfnduri s-a vorbit în această pa
gină despre disciplina jucătorilor în campionatele 
noastre Interne. Tema, firește, rămîne mereu ac
tuală. astăzi reluind-o Ia Îndemnul unor scrisori 
sosite la redacție de la cîțiva Iubitori de fotbal din 
țară.

Bunăoară, un fervent cititor ai ziarului. Vasile 
Bălănescu, din Brașov, ne atrage atenția că „iarna 
aceasta trebuie să fie și iarna reflecțiilor pentru 
ca la primăvară, cind... temperatura jocurilor va fi 
in creștere atit in Divizia „A" cit și in cea secundă, 
climatul de sportivitate să nu mai fie alterat de 
aspecte ce urlțesc calitatea spectacolului sportiv și 
care, in -ultimă instanță, alungă 
spectatorii de pe stadioane...". 
Iată un semnal de alarmă în
dreptățit, pentru care V: S. a- 
trage atenția asupra marilor răs
punderi pe 
care le au 
factorii de 
de cluburi 
antrenori al echipelor divizionare.

Intr-o altă scrisoare sosită din 
de Conon Vasile, se arată, printre _____ ____
care iubim fotbalul, dorim ca acest sport să facă 
un salt de calitate, prezența la „Euro 84" consti
tuind un reper care atestă disponibilitățile fotba
lului românesc. Dar saltul spre calitate trebuie să 
înceapă de jos, de la întrecerile campionatului in
tern. Din păcate, aici observăm adesea lacune — 
între altele, prea multe durități tolerate in jocul 
unor fotbaliști, durități care nu o dată au dus la 
accidentarea unor jucători valoroși ; prea multă in
dulgență din partea antrenorilor și conducătorilor, 
ba chiar din partea arbitrilor. Obișnuițl cu astfel 
de tratamente îngăduitoare, ne pomenim cu sanc
țiuni și eliminări de jucători în competițiile Inter
naționale. Apoi, începem să ne tînguim..."

iată că în „prim-plan" apare și acest personaj 
cu greutate în fotbal. ARBITRUL, cel cu multiplele 
și deloc ușoarele Iul atribuțiuni, chemat să sesizeze, 
să sancționeze, fără șovăire și fără „preferințe", 
orice încălcare a regulamentului. Asupra acestui 
personaj se oprește îndelung Ioan Costea, din Cluj- 
Napoca. După ce arată că sînt destul de dese cazu
rile In care jucătorii de fotbal „inconștienți sau din

linie educațională r» 
(trebuie să le aibă !) 
decizie — conducători 
șl asociații sportive.

E

necunoștință a regulamentului săvtrșcsc infracțiuni 
elementare, stîrnind cartonașele galbene ale arbitri
lor internaționali" (vezi cazurile recente din Cupele 
europene), cititorul nostru Incriminează cu vehe
mență jocul dur de pe terenurile de fotbal. „E je
nant să vezi neputința de a juca și putința de-a 
faulta..." Șl I. C. conchide pe bună dreptate cu un 
apel adresat arbitrilor : „Aplicați regulamentul eu 
mai multă severitate, nu treceți cu vederea infrac
țiunile unor jucători de la unele echipe, nu mai 
închideți ochii la un gol marcat din ofsaid, nu mai 
acordați penalty la orice cădere spectaculoasă in 
careu, nu mai tolerați jocul violent, obstructionist.

I

Bistrița, semnată 
altele: „Noi, cei

tolerați jocul violent, obstructionist, 
fiindcă, atunci cînd jucătorii res
pectivi sînt sancționați în întîini- 
rile internaționale ei devin irasci
bili si nu mal știu să se concen
treze pentru lupta sportivă ade
vărată".

In sfîrșit, Popescu Anton, din 
Capitală, face cîteva interesante 
considerații pe tema arbitrajelor 
șl legăturii acestora cu aspectele 

campionatului, plecînd de la un arti- 
zlarul „Sportul* sub titlul : „Jocul 

t nimic comun cu brutalitățile !", 
.Autorul articolului

disciplinare ale i 
col publicat în 
atletic nu are 
semnat de Gh. Limona. Cităm : „■----
are perfectă dreptate cînd afirmă că există multe 
carențe din partea arbitrilor in ceea ce privește 
eradicarea atacului brutal, violent, periculos, moi 
ales cînd acesta este practicat de echipe gazdă". 
P. A. este de părere că Gh. Limona (vicepreședintele 
colegiului central al arbitrilor) nu a ins:stat în 
suficientă măsură pentru a arăta concret măsurile 
luate împotriva arbitrilor „lipsiți de curaj", pentru 
a arăta „ce sancțiuni a aplicat Colegiul acelor cava
leri ai fluierului care ...trec cu multă ușurință cu 
vederea durități șl violențe evidente",

...Opinii diverse care conțin mult adevăr, opinii 
pornite din dragostea față de fotbal a iubitorilor 
acestui sport, din dorința sinceră ca el să facă 
pași reali pe drumul afirmării sale.

Stelian TRANDAFIRESCU
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PARTICIPARE VALOROASĂ, JOCURI SE IMALT NIVEL
Turneul zonal de șah PE GHEAȚA Șl PE ZĂPADĂ

MIDAI ȘIliJA SE MENJINT ® „Universiada albă“ în Italia

EIDER DUPĂ 10 EiEINDE
Ritmul destul de lent In care 

se desfășoară acest zonal pra- 
ghez, cu multe remize, cu un 
joc — adesea — foarte pru
dent, ccnferă un preț și mai 
mare fiecărui punct Întreg a- 
cumulat într-o rundă. Marele 
maestru Mihai Subă a reușit 
pentru a patra oară această 
performanță, conducted la vic
torie finalul superior ce-1 de
ținea în întrerupta din runda 
a 9-a, cu Farago. La capitolul 
partidelor neterminate, să con
semnăm că cehoslovacul Jansa 
(principalul contracandidat al 
lui Șubă la șefia clasamentu
lui) s-a salvat cu remiză in 
tetilnirca reluată a doua oară 
cu Stempin. Același rezultat 
în partidele Schmidt — Mokry, 
Gheorghicv — Csom și Szna- 
pik — Ermenkov. toate din 
runda a 9-a.

în runda a 15-a, o singură 
partidă decisă, dar fără im
plicații pentru partea superi
oară a clasamentului : Schmidt 
l-a Învins, cu negrele, pe Fa
rago. în toate celelalte dispute 
încheiate au fost consemnate 
remize : Adorjaa — Șubă, 
Gheorghiev — Ghindă. Prandș- 
telter — Pinter, Doncev 
Ftacnik. Mokry — Grigorov 
Csom — Ermenkor. 
Gheorghiu — Jaasa 
pin — Sznapik

ROMA, 14 (Agerpres). La 13 
februarie, în stațiunea italiană 
Belluno, va avea loc festivi
tatea de deschidere a Jocurilor 
mondiale universitare de iarnă, 
competiție la care și-au anun
țat participarea peste 700 de 
sportivi.

La Belluno se vor desfășura 
întrecerile de patinaj artistic, 
hochei pe gheață și schi fond. 
Probele de slalom sint progra
mate pe pîrtiile de la Navi- 
gal, concursul de sărituri cu 
schiurile și proba masculină 
de coborîre se vor disputa la 
Cortina d’Ampezzo, iar pati
najul viteză la Allege.

ZERMATT (Elveția). Pe tram
bulina de la Taesch, In apro
piere de Zermatt, au avut loc 
Întrecerile din cadrul probei 
de combinată nordică contind 
pentru campionatele mondiale 
ale juniorilor. Pe primele locuri 
ale clasamentului individual 
s-au aflat ■ 1. Hanspeter Pohl

(R.F.G.) 214,5 p (74 m 4- 77 
m), 2. Klaus Sulzenbacher (A- 
ustria) 210,7 p (71 m + 74 m), 
3. Jyri Pelkonen (Finlanda) 
208,8 p. Clasamentul pe e- 
chipe după sărituri : 1. Austria 
592,3 p, 2. Suedia 540,4 p, 3. 
R. D. Germană 529,4 p, A Ce
hoslovacia 528,8 p, 5. Iugosla
via 518,6 p, 6. Italia 516,0 p etc.

RIGA. Turneu internațional 
de hochei pentru juniori : 
U.ILS.S. — Suedia 5—2 (1—0, 
1-1, 3—1), Finlanda — Ceho
slovacia 5—1 (0—0. 4—1, 1—0).

BAD KLEINKIRCHEIM (A- 
ustria). Pe pîrtia din această 
stațiune este programată o 
cursă de coborîre din cadrul 
.Cupei Mondiale*. La antrena
mentele controlate, cele mai 
bune rezultate le-au înregis
trat : Pirim Zurbriggen (Elve
ția) 1:58,18, Karl Altiger (El
veția) 1:58,23 în prima cursă ; 
Altiger 1:58,48, Peter Miiller 
(Elveția) 1:58,56, Zurbriggen 
1:59,26, în a doua cursă.

SAINT MORITZ. Concurs de 
sărituri (trambulină de 70 m) 
pentru „Cupa Mondială* : 1.
Ernst Vettori (Austria) 225,5 p 
(91+94,5 m), 2. Matti Nykaenen 
(Finlanda) 217,6 p (90 + 94 m), 
3. Jen3 Weissflog (R.D.G.) 216,9 
p (89+93 m). In „Cupă* con
duce Nykaenen 144 p, urmat 
de Felder (Austria) 126 p, Vet
tori 117 p, Weissflog 106 p.

OSTRAVA, li (prin telefon), 
Cea de a 37-a ediție a Cam
pionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslova
ciei a debutat ioi. în 
sporturilor din localitate, 
proba pe echipe, la 
reia s-au prezentat 
mâții masculine și 
feminine din trei
— Europa, Asia și 
ceea ce conferă acestui 
curs de 
tul pentru „Marele Premiu" o 
importanță deosebită, la 
fiind prezenți, așadar, 
roși campioni mondiali, 
peni și cîștigători ai 
mari concursuri internaționale. 
Drept urmare, în prima zi am 
asistat la meciuri deosebit de 
spectaculoase, de un 
vel tehnic.

Formația noastră 
avind în componență 
dica Urbanovici și Nela Stoi
nea, a reușit să 
chipa Greciei cu 
puțin de o oră : 
Spanou 2—0 (14,
— Louka 2—1 (4, —19, 5), Ur
banovici, Stoinea — Spanou, 
Louka 2—1 (12, —20, 14), deși 
uneori fetele noastre au trecut 
prin momente dificile. Evi
dent, cu deosebit interes a 
fost așteptat meciul din „sfer
turi* cu echipa Suediei, o for
mație în care prima jucătoare, 
Marie Lindblad, are o cotă 
ridicată pe plan internațional. 
Sportivele române ar fi putut 
obține un rezultat favorabil 
dacă ar fi respectat exact in
dicațiile tehnice și dacă ar fi 
acționat cu mai mult curaj,

Sala 
cu 

startul că- 
20 de for- 
tot atîtea 
continente 

America —, 
con- 

„gradul 1“ în circui-

start 
nurne- 
euro- 
altor

înalt ni-

feminină, 
pe Ro-

treacă de e- 
3—O, în mai 

Urbanovici — 
12), Stoinea

cu atit mai mult cu cit Urba
novici și Stoinea au fost de
seori în avantaj, ratînd însă 
în momentele decisive ale setu
rilor. Deci: Urbanovici — Sven- 
son 1—2 (12, —11, —12). Stoi
nea— Lindblad 0—2 (—19, —12), 
Urbanovici, Stoinea — Lindblad, 
Svenson 0—2 (—17, —21).

Echipa masculină (Andras 
Fejer, Simion Crișan) n-a re
zistat în fața celei a Coreei 
de Sud, sportivii noștri nereu
șind să contracareze atuurile 
specifice stilului asiatic : 
șan — Wan Kim 0—2 
—8), Fejer — Taek Kim 
(—16. —19), Fejer, Crișan 
Wan Kim. Taek Kim 
(-8, -18).

Să sperăm că în probele in
dividuale (care încep simbătă) 
reprezentanții țării noastre vor 
avea o comportare mai bună.

Rezultate : MASCULIN : Ce
hoslovacia B — Bulgaria 3—0, 
Iugoslavia — R. D. Germană 
3—0. R.F. Germania — Gre
cia 3—0, U.R.S.S. — Austria 
3—0, Suedia — Cehoslovacia 
B 3—2, S.U.A. — Olanda 3—1, 
Coreea de Sud — Canada 3—0, 
Iugoslavia — Anglia 3—0, Ce
hoslovacia A — Polonia 3—2, 
Danemarca — Franța 3—2, 
U.R.S.S. — Ungaria 3—1 (!) ;
FEMININ : R.F. Germania — 
Bulgaria 3—2. Cehoslovacia A
— Anglia 3—1, Coreea de Sud
— Cehoslovacia B 3—2, Iugo
slavia — Olanda 3—2, Suedia
— Danemarca 3—0. R.F. Ger
mania — Norvegia 3—0, Un
garia — Austria 3—0, U.R.S S.
— Franța 3—1.

Cri-

0—2

1

Preliminariile curepcBceu *o pene

Grupa a V-a
DUBLA ÎNTÎLMRE DE TEMS (j)

SE CONTUREAZĂROMANIA UNGARIA
ORDINEA TRIPLĂ

Parti-
tenîs pentru

aiț u 
de ps

.că, sa—a 
dm Câ
rtirea a-

Doncev 5%. 
(1). Ghindă.

5 etc.

JansA 5 
(1). Praodsieiter, Adorjaa, Pin
ter. Flacmk. 
Gheorghiu 5
Gbeorgiucv, Ermenkor

Emanuel FÂNTANEANU i>

De : 
<k ten 
pi tal 
mica 
oare 
Hon

dlntre rei
și Ungariei. Meciu

rile se vor desfășura pe trei 
categorii de virstă — 13. 16 și 
14 ani —, in primele doaă zile 
disputindu-se pa 
piu. iar in ultima — cele de 
dublu. Lotul țării noastre este 
format din Ileana Troean, Ofi
li a Top, Diane Samongi. Co-

miei igarie 
’f ■

i€-8
re

de juniori evoluează la Buda
pesta. la compania ienismanî- 
1« din Ungaria. Au tăcut de
plasarea (însoțiți de antrenorul 
Teodor Frunză) Gabriel Oni- 
ceag. George 
Dobre, Râzvan
Onilă și Cipriaa Porumb.

Cosse, Daniel 
Itu. Marian

l

c fa unjport &
ZĂPADA A RUPT— TRADIȚIA

ciclist! de șase zile de la Milano a con- 
anl de-a rinduL unul dintne punctele de 

1 atracție din calendarul competițiilor organizate 
în Italia. întrecerea din acest an, programată 

I intre 9 șl 15 februarie, a trebuit să tie Insă 
anulată. Din cauza zăpezii abundente care a 
căzut deasuprr capitalei Lombardiel. o parte a 
acoperișului Palatului sporturilor de Ia San Slro 

I s-a rupt, zăpada a căzut in sală șl toplndu-se 
a provocat o Inundație tn toată regula. A exls- 

1 tat alternativa organizării competiției pe pista 
vechiului velodrom Vlgorelli. dar șl acesta a 

I suferit avarii din cauza zăpezii. Lar montarea 
unei noi piste, englezești, tn Palatul tirgulul 
costa și foarte mult șl nici nu putea fl execu- 
tată Intr-un Interval de timp aUt de scurt. Așa 
că. anul acesta cursa de șase zile n-a mal avut 
loc la Milano, ruptndu-se astfel o veche tradi
ție... Asta ca să nu mal amintim de serioasele 
pagube materiale provocate din cauza zăpezii t

I

I

I

EXACT CA ACUM
Un cercetător de la 

Muzeul din Leningrad 
a avut șansa să parti
cipe la niște săpături 
efectuate în apropierea 
lacului Sennlta, din re
giunea Pskov. Cu a- 
cest prilej a fost des
coperit un schlu, bine 
conservat, a cărei ve
chime este apreciată a 
fi de circa 4 00# de ani.

PATRU MILENII I
deci cu 1500 mal „vlrst- 
nic* decit schiul expus 
la Muzeul de la Hol- 
met kolen, la Oslo, con
siderat ca cel mal vechi 
de pini acum.

Autorul descoperirii 
apreciază că tn decurs 
de patru milenii con
strucția schlurilor a 
rămas, tn linii mari, 
practic, neschimbată I...

JUBILEUL CICLISMULUI IUGOSLAV
La 17 Ianuarie s-au 

împlinit 100 de ani de 
cind. Intr-o cafenea 
din Belgrad, un grup 
de tineri entuziaști au 
creat prima ..companie 
veloclpcdlcă din Ser-

107. goslavii au avut cîțiva 
cicliști care au înre
gistrat performanțe re
marcabile, iar ..Turul 
Iugoslaviei" se bucură 
de un frumos renume.
CEI MERITUOȘI
zulul Pierre Quinon, 
campion olimpic la 
prăjină. Alte asemenea 
recompense : „Premiul 
Henry Deutsch de la 
Meurthe* — Michel 
Platini (Franța). fot
bal. „Premiul Roland 
Peugeot* — Alain Prost 
(Franța). automobilism 
it victorii tn ..Grand 
Prlx'-url și locul doi 
in C.M. de formula D, 
„Premiul aventurii
sportive” — colonelul 
Joe Kittinger (S.U.A.), 
care a traversat Atlan
ticul Intr-un balon li
ber.

I

I
bla*. Această dată, 17 
Ianuarie 1885. este con
siderată ca ziua de 
naștere a ciclismului 
din Iugoslavia. Primele 
competiții. Pe velocipe
de, au avut loo tn anul

se ani mai tir- 
. la Smederevo (W 

km de Belgrad) a avut 
loc și primul campio
nat oficial al SerbieL 
De-a lungul anilor iu-

PREMII PENTRU
Academia sporturilor 

din Franța, sub preșe
dinția lui Claude Four- 
sier. a stabilit lista 
premianțiior pentru a- 
nul 19*4. Astfel. „Marele 
premia* l-a fost acor
dat iul Edwin Moses, 
recordman mondial și 
campion olimpic la 459 
mg (anterior au primit 
acest premiu : 1981 YO- 
slhlro Yamahlta — Ja
ponia. Judo : 1932 Da
ley Thompson — Ma
rea Brltanle. atletism ; 
1983 John Bertrand — 
Australia. yachting). 
„Marele premiu olim
pic* i-a revenit france-

„PROMETRE C’EST NOBLE I*
Prezent la Tokio, toamna trecută, cu prilejul 

unei competiții atletice de anvergură. „Concursul 
celor opt națiuni*, cvadruplul campion olimpic 
Carl Lewis s-a bucurat de o primire extrem de 
călduroasă care a sporit cu citeva... grade, tn 
momentul tn care atletul american l-a anunțat 
pe Sellchlro Ito președintele asociației nipone 
a handicapațllor fizici, că va depune tn contul 
acesteia suma de 10 000 de dolari, ajutlnd astf 
la organizarea activității sportive pentru acești 
tineri tn suferință. Dar de atunci a trecut a- 
proape Jumătate de an șl... nimic! tn fond 
„prometre e’est noble !*...

Rubrică realizată de Romeo VILARA

. ț: adversari, Prohaska și Nvilasl 
toacă la același club : F. C. Austria Viena. 

dar In reprezentative diferite. Primul In echipa 
Austriei, al doilea in cea a CngarieL

afirmd et r« 2—1. a fost
cam norocoasă. deoarece forma- 
țsa u—.paS a buce» golul deci
siv (Nyilasi) cu doar H de se
cunde înainte de fluierul ftnal ! 
Important este și succesul de la 
Budapesta, in partsda cu Aus
tria (Z—l). Specialista afirmi cd 
prestațiile reprezentativei Unga
riei au fost, in ultima vreme, 
mai bune decit tn anii 1982—83. 
Acest progres are unele explica
ții : la cirma echipei a afuns H- 
ndrul ți ambițiosul antrenor 
Gyorgy Mezey. Acesta a renunțat 
la numeroase „vedete* menținind 
doar elementele care s-au înca
drat Intr-o disciplind fermd ți 
care dovedesc o mare putere de 
munci (Salai, Varga, Nyilast, 
Kardos. Caraba, Boddny ți Esier- 
hazy). De asemenea, a promovat 
pe tinerii Andrusch (Honved — 
portar). Kiprich (Tatabanya — li
nul dintre cei mai valoroți oa
meni de gol din campionat). De- 
tari (Honved — mijlocaș), Roth 
(Pecs — mijlocaș). Szabo (Video
ton — înaintaș) și tncd alții, din 
lotul de juniori care a ciștigat 
campionatul european din 
desfășurat tn U.BSS.

Pentru locul secund tn grupă 
candidează tn primul rind selec
ționata Austriei, dar ea este, deo
camdată, handicapată prin demi
sia antrenorului Erich Hof. tn 
urma unei neînțelegeri cu pre
ședintele federației. Beppo Itaun- 
hart. Noul antrenor, iugoslavul 
Branco Elsner, va avea, probabil 
probleme ăe acomodare cu selec- 
ționabilii, mulfi vechi (prohaska. 
Pezzețj, Jara, Schachner. KoncUia)

MECIURILE DISPUTATE
Cipnj — Austria 1-2
Duhori a - Austria 3—1
Olanda - Ungaria 1-2
Austria - Olanda 1-0
Gpn. - Ungoria 1-2
Cpm — Olanda 0-1

CLASAMENT
1. UNGARIA 3 3 0 0 7-3 6
2. Austria 32014-44
J. Olanda 3 1 0 2 2-3 2
A Cipru 3 0 0 3 2-5 0

McOURILE DIN ACEST AN
27.11. O'anda - Cipru
3.IV. Ungaria - Cipru

17.1V. Austria - Ungaria
t.V. Olanda - Austria

14.V. Austria - Cipru
14. V. Ungaria - Olanda

1934,

ți alți noi (Măss'.ender. Lainer, 
Weber, Braunender, steinkogler).

Echipa Olandei, departe de cea 
care a fost acum un deceniu, are 
o poziție mai slaba, Fotbaliștii 
din ..Țara lalelelor* mat pot spe
ra totuși *n reabilitare, in funcție 
doar de... victoriile din acest an.

In primăvara aceasta (meciurile 
se vor încheia la 14 mai) sint 
citeva tntilnirt hotărltoare dintre 
care amintim pe cele mai Impor
tante : Austria — Ungaria. Olan
da — -------' —-------- ~
landa.

tată ți prezențele celor 4 echi
pe In 
Ungaria 
landa — 4

Austria fl Ungaria O-

turneele finale ale C.M. :
— 8 : Austria -5. 0- 

Cipru — 0.
Documentar de 

Ion OCHSENFELD

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concura la Pra- 

ga : Înălțime F : Danuta Bu- 
lowska (Polonia) 1,99 m. înălțime 
M: Milan Makhotka (Cehoslovacia) 
1.1# m. greutate : Remlglus Ma
chuca 21.79 m — record ceho
slovac.

BASCHET * Preliminarii pen
tru C.M. masculin, zona euro
peană : Bellinzona : Elveția — 
Anglia 93—108 : Salonic : Gre
cia — Polonia 92—99.

CICLISM • Turul meditera
nean. prologul (3 km) a fost 
oiștigat de Erik Vanderaerden 
(Belga» tn 3:56.38 (medie orară 
de 45.689 km>. • Norvegianul 
Dag-Otto Lauritzen a învins la 
Grasse (Franța) în „Marele pre
miu Peymelnade* parcurgind 112.5 
km tn S.tl :35.

FOTBAL * Surpriză în opti
mile Cupei Italiei : Campobasso, 
echipă din divizia ,.B“, a Învins 
pe Juvenivs Torino, tn primul 
tur. cu 1—0 !

HANDBAL a Meci amical mas
culin la Lund : Suedia — Elve
ția 23—18 (»—»>.

tenis • Delray Beach, sfer
turi de finală : Tomas Smfd — 
Yannick Noah 6—3. 6—3 7—5.
Soott Davis — Stefan Edberg 6—L 
6—*. 7—i , Tim Mayotte — Mike 
Leach 6—2. 6—3. 6—2. Jan Gunar- 
sson — Vitas Gerulaltts 2—6, 8—3, 
6—4. t— 2 ! ; feme! : Carling Ba
ssett — Hana MandMrova 7—5. 
6—2 ; dublu feme! : Barbara Po
tter. Sharon Waisti — Kathv Hor
vath. Virginia Ruzd 6—0. 4—6. 
6—1.
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