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TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a acceptat propunerea de a candida 
in alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională in circumscripția 
electorală nr. 1 „23 August" din Capitală 
Primirea delegației adunării cetățenești 

care a avut loc la întreprinderea „23 August"

ZIAR AL

MtOlETAâl DIN TOATE T*«tLE.  UMiflVA |

inortul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I ANUL XU - Nr. 10 043 4 PAGINI - 50 BANI Miercuri 20 februarie 1995 |

Primele meciuri oficiale ale sezonului fotbalistic

Tovarășul Ni cola» Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a 
primit, mart! 19 februarie, de
legația participantilor la adu
narea cetățenească din circum
scripția electorală nr. 1 J3 
August**  a municipiului Bucu
rești, care l-au propus in una
nimitate, intr-o atmosfera de 
mare entuziasm și puternică 
Însuflețire, candidat in alegeri
le de deputați pentru Marea A- 
dunare Națională.

Tovarășul Gheorgbe Pană, 
membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al PC.H. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București ai P.C.R-, 
conducătorul delegației, a dat ci
tire SCRISORII prin care mun
citorii, inginerii si tehnicienii, 
toți oamenii muncii participant! 
la adunarea cetățenească din 
circumscripția electorală nr. 1 
„23 August", exprimind dorin
ța fierbinte a celor ce muncesc 
și trăiesc in această zonă a 
Capitalei, a întregului popor, 
adresează, cu toată căldura ini
mii, tovarășului NI col se 
Ceaușescu rugămintea de a ac
cepta să candideze în această 
circumscripție la alegerile de 
deputați pentru forul suprem 
legislativ al țării.

Totodată, ei își reafirmă vi
brant sentimentele de nețărmu
rită dragoste, stimă și recu
noștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al națiunii, ce simbo
lizează cele mai alese virtuți 
ale poporului nostru, condu
cătorul încercat al partidului și

stalului, care lși consacră În
treaga activitate revoluționară 
înfloririi continue a patriei, la 
deplină libertate ni indepen
dență, binelui și fericirii celor 
ce muncese, cauzei socialismu
lui și păcii in lume. Dind glas 
acestor profunde simțăminte, 
cetățenii circumscripției electo
rale ar. 1 .23 August*,  toți lo
cuitorii Capitalei se angajează- 
en solemn legămint, să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin in acest an 
și pe Întregul cincinal, pentru 
transpunerea in viață a docu
mentelor programatice adopta
te de Congresul al XIII lea al 
partidului, a bolăririlor celui 
de-al IlI-Iea Congres al Fron
tului Democrației ri CniUtit 
Socialiste, aducindu-și astfel 
o importantă contribuție la În
făptuirea programului luminos 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltata și 
de Înaintare a României spre 
comunism.

Mulțumind, o luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a semnat, apoi. Declarația de 
acceptare a candidaturii pentru 
alegerile de deputată in Marea 
Adunare Națională, după care 
s-a întreținut cu membrii de
legației participanților la adu
narea cetățenească din circum
scripția electorală nr. 1 «S 
August*  a municipiului Bucu
rești.
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AZI ÎNCEP TURNEELE FINALE
ALE DIVIZIEI „Au DE VOLEI (f)

Cea patra rsntii a tur
neelor finale ale campionatului 
feminin de volei. Divizia 
începe aslâzl la Constanța Coc-o- 
rile 1—6) și București (7—12). In 
turneul constAnțean este de aș
teptat ca formația garxlA H în
cerce modificarea podiumului de 
premiere actual ocupat, în ordi
ne, de Dinamo. C-S.U.-LJf-N. Ga
lați și FaruL Tn Jumătatea a 3oaa 
a clasamentului acestui turneu 
este de vâzut dac*  echipa stu
dentelor băcăuane va continua 
seria bunelor evoluții din tumeu! 
precedent, de la Craiova: ceea ce 
le-ar îndepărta pe bâcăuanee de 
ultimele locuri. ded evitarea tre
cerii în seria valorică Infer ? ară

ta eclipsă de formă. Universita
tea Craiova ti Chimia Rm. VTI-
rea aa teoretic șansa a doua în 
Jocurile de la Constanța.

înaintea acestui torcea. clasa
mentul primei serîl «e prezintă 
astfel :
1. Dina mo
2. CXU.-ULN, 
L Farul
L Universitatea 
k Știința Be.
L Chimia Rm. V

15 13 2 0:14 23
15 14 5 O "22 25
15 T 3 27:32 22
15 5 1» 25:34 35
15 5 14 24:34 34
15 5 11 m» a

Turneul per.tra ioeurfie 7—11 se 
va desfășura la București. în or- 
Camzarea echipei Flacăra rafie.

fCowfiaaure ht pa£ 2—3)

„OPTIMILE DE FINALĂ" ALE „CUPEI ROMÂNIEI"
PROGRAMEAZĂ INTILNIR1 DE ATRACȚIE

Arfări pe I stadioane, se 
joacă «optimile*  Cupei Româ
niei, competiție care se desfă
șoară sub generoasele însemne 
ale marii noastre competiții 
naționale „DACIADA*.

Prin prisma clasamentului in 
campionat se detașează meciul 
de la Alba lulia. unde Dinamo 
primește replica Corvinului. 
Sl cum tn memoria iubitorilor 
Cupei stăruie amintirea unui 
frumos med cu goluri multe 
de la Brașov, spectatorii din 
Alba lulia pot aștepta o reedi
tare a acelei partide jucate pe 
muchie de cuțit.

Un med așteptat cu Interes 
e cel de la Deva, intre liderul 
seriei a H-a din ..B*  (Dinam» 
Victoria) și singura echipă de Di
vizia «C*.  CJ.L Mecanica SI- 
gheâ. Sintem convingi că cei din 
Sigbet vor da e replică vigu
roasă echipei lui Cheran. fie 
șl pentm faptul că se consi
deră un M de York dty. 
echipa engleză care a realizat 
recent un 1—1 cn_ Liverpool. 
Și York C3ty e clasată pe to-

looa CHIRiLĂ

1

• Partida zilei, la Alba lulia: Corvinul — Dinamo

• Universitatea Craiova evoluează în Capitală
PROGRAMUL Șl ARBITRII

I _ _________ ____ ...
■

i
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Pitești :
(AL Mustâtea ; A. Nlcolescu șl D. Ciolan —
Rm. Sărat A. S. MIZIL
(Cr. Teodorescu; N. Gogaașe și N.

Deva : Gl.L MEG SIGHET
(N. Din eseu ; Gh. Constantin șl L
Alba lulia : CORVINUL
(L Vele*  ; C. Bl Han — ambii din Craiova șl M Axente — Arad, 

Craiovo i F. C. ARGEȘ - POLITEHNICA IAȘI
(Gr. Maeavel — Deva ; D. Budumaa — Tlm. șl V. Tltorov —

Drobeta Tr. Severin)
Galați : DUNĂREA GS.U. - STEAUA
(S. Necșuleseu ; L Tinase — ambii din Tirgovlște șl C, Gbeor- 

ghlțâ — Brăila)
S3>ia : F. G BALA MARE - SPORTUL STUDENȚESC
(K. rstrcsm; L. Mâereaa — ambii din Bv. șl X. Frunzi — Sb.) 
București: F.GM. BRAȘOV - UNIV. CRAIOVA
(D. Petrescu ; M. Nlcslescu șl G. Ioneseu — toți din Buc.)

(teren MECON, str. Dramul Găzarului)

RAPID BUCUREȘTI - CHIMIA RM. VÎLCEA
— ' ’ ~ ----- top din Pitești)

- S.C BACAU
Georgescu — toți din Buzău)
- DINAMO VICTORIA BUG 
Dogaru — toți din Rm. VIL)
- DINAMO

I

finalele „DACLWQ*  4c pcrlornanji 15 la patinaj Titciâ

POLIATLONIȘTU AU DOMINAT ÎNTRECERILE
IN CAMPIONATUL DE SPRINT

3

Li..ana Ccman — cea nuri ra
pidă patinatoare a anului 1995

Emeric Mikloș — dublu cam
pion, de palia t lan și de sprint

ACTIVUL OBȘTESC-SPRIJIN PREȚIOS
Unitate de Derformantă fa

nion in rețeaua cluburilor u- 
niversitare din tara noastră 
Țpe locul I ani de-a rinduD. 
situată intre fruntașe In între
gul sistem al mișcării snortive 
românești in privința rezultate
lor obținute la marile confrun
tări interne si Internationale. 
Știința Bacău oferă un imore- 
sionant bilanț de... aur. edifi
cat de tehnicieni nriceouti. de 
sportivi disci Dlina ti si șeriosi. 
dar si de un activ obstesc in
tegrat cu truo si suflet în pro
blematica duhului băcăuan. E- 
valuindu-și exact posibilitățile 
in funcție de baza materială, 
de numărul și caoadtatea oro- 
fesională a antrenărilor. de 
disponibilitățile sportivilor. Clu
bul SDortiv universitar Stiirta 
Bacău s-a nrofilat oe cîteva 
discinline (atletism handbal 
feminin si masculin volei fe
minin, iar. mal de curînd, yach
ting). dar cu rezultate de la

exceptional (atletismul) la 
foarte bine si bine (handbalul).

Nu vom relua bilanțul ore- 
zentat cu dtva timD in urmă, 
in darea de seamă, cu orileiul 
conferinței clubului Spicuind, 
insă, vom reaminti cititorilor 
că din acest club face oarte o

însemnări de la clubul
știința Dacâu

mare atletă a României. Doina 
Melinte, medaliată cu aur 
(800 tn) și argint (1 500 m 
la J.O. de la Los Ange
les, campioană națională, cam
pioană internațională a Româ
niei, campioană (1500 m)
Sl vicecamoioană (800 m) bal
canică. medaliată cu argint la 
..euroDenele*  de sală — toate 
aceste remarcabile rezultate

obținute în 1984. De einci ori 
campioană de trei ori cîstigă- 
toare a ..Cunei României*,  e- 
chiDa feminină de handbal (an
trenori Eugen Bartha si Eugen 
Cuca) ocud3 orimul loc sl în 
actuala ediție a campionatului 
Diviziei „A*,  oferind echiDei 
naționale, alături de antreno
rul Eueen Bartha, oe valoroa
sele handbaliste Lanrîca Lun
ea, Eva Moszi, Mariana Oacă, 
Elena Ciubotaru, Ioana Vasil- 
ca. în timn oe — dună un 
..dus*  rece — formația mascu
lină de handbal, anroane în 
întregime întinerită a revenit 
oe nrima scenă a acestei dis
cipline, hotărîtă să n-o mai 
oărăsească. Voleiul (antrenor 
Virgil Moșeseu. si eî in colec
tivul de tehnicieni al .națio
nalei*  feminine de senioare)

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Față de edițiile anterioare 
ale campionatelor naționale de 
sprint, la patinaj viteză, cars 
au consemnat printre protago
niști mal mulțl specialiști ai 
genului, actualele Întreceri — 
desfășurate simbătă și dumi
nică la Miercurea Cine — aa 
fost, spre surprinderea publi
cului, dominate de poliatloniști, 
crmoaeuțil alergătorii de 
cursă lungă Emerie Mikloș șl 
Im Optnearle neavind contra- 
esatBdați la primele locuri de 
pa podiumul laureaților 1983. 
Absența de la start a dețină
torului titlului. Dezideriu Jenei, 
nerestabilit după o viroză res
piratorie, a facilitat lntr-o 
oarecare măsură drumul celor 
doi poliatloniști spre vîrful pir»- 
midel. 
Lipsei 
cântată 
pare a

dar cauza principală a 
de concurență trebuie 
în insuficienta preocu- 
cadrelor tehnice pentrs

Traian IOANIȚESCU

(Continuare is pag. 2—2)

LOTUL DE JUDO, ÎN FAȚA 

UNUI BOGAT CALENDAR
COMPETIȚIONAL INTERNAȚIONAL

După un sezon competițional 
bun, ultimul an al ciclului o- 
limpic încheiat la Los Angeles, 
judoka români au tras linie, 
cum se zice, cu medaliile de 
bronz, primele din istoria a- 
cestui sport obținute la Jo
curile Olimpice. Au urmat fe
licitări, urări de alte succese 
și... din nou la drum pentru a- 
tacarea frontală a unui nou 
ciclu de pregătire olimpică. Pe 
această temă am purtat o dis
cuție cu Anton Muraru, secre
tarul F.R. Judo.

— Așadar, la început de 
drum în noul ciclu de pregă
tire, care stnt noutățile T

— In primul rlnd, trebuie 
notată retragerea din activita
tea eompetițională de mare 
performantă a doi judoka cu 
merite dintre cele mai mari 
pentru tportul românesc — 

Constantin Nlculae și Mircea 
Frățică — cărora și pe această

cale trebuie sd le mulțumim 
pentru modul in care s-au pre
gătit fi au concurat pentru cu
lorile patriei. In al doilea rind, 
menționez ci Biroul federal 
a încredințat conducerea lotu
lui reprezentativ de seniori 
unui colectiv de antrenori ti
neri, la care experiența fa 
formare este compensată ea 0 
mare dorinfă de afirmare î a»-' 
trenor principal este acum 
Nicolae Marinescu, ajutat de 
Gheorghe Ilie și Constantin 
Nlculae.

— Ded. Constantin Niculae 
este, totuși. In lot—

— Da dar In cu (otul altd 
postură după părerea mea mult 
mai dificilă, dar asa cum fl 
cunosc cred că va face treabă 
buni Af mai adăuga ci din

Mihai) VESA

(Continuare în pag t—S)



Campionatele republicane de orientare pe schiuri

MARAMUREȘENII - CELE MAI MULTE

LOCURI PE PODIUM
stațiune Izvorul 
desfășurat sâDtă- 
sub ediga Da- 

Camplonatclor re- 
«tafetăl 
schiuri 

al oio- 
(pentru

In frumoasa 
Mureșului s-a 
mina trecută 
cladei" finala ___ ._____
publicane (individual sl 
Ia orientare turistică pe 
si Concursul republican 
merilor sl școlarilor ______
concurențl Intre 11—14 ani). Au 
luat narte sDortivi 
care prin tradiție 
pe timp de lamă aoest frumos 
«Dori (Maramureș. Harghita. Bls- 
trita-Năsăud Neamț Suceava. 
Brasov. Prahova. Mures. Ciul. 
Săla.1. Bihor. Sibiu șl Satu Mare) 
cărora 11 s-au adăugat sure 
lauda lor. sl două iudete de 
cîmpie: Olt (care a si clstlgat 
două locuri pe Podium, unul la 
Individual si altul la ștafetă) șl 
Giurgiu. îudet care nu dispune 
precum se știe, de pîrtil de schi, 
dar are o frumoasă activitate la 
orientare turistică Absenta spor
tivilor din unele județe ca Ti
miș. Hunedoara. Covasna si 
Vrancea ca șl slaba participare 
a arădenilor trebuie să dea de 
gîndît comisiilor de turlsm-aloi- 
nîsm din cadrul Consiliilor 1u- 
detene pentru educație fizică 
«1 sport...

Traseele au fost bine alese, 
lungimea lor variind Intre 3150 
m si 12 800 (la individual fete) 
sl între 4 300 s! 15 500 (la Indi
vidual băieți) Ștafetele s-au des
fășurat ne trasee de lungimi re
marcabile — î8 ooo m (ștafeta fe
minină) și 34 500 (băieți). In pri
ma zi de concurs a nins vis
colit. tn timp ce ștafeta s-a des
fășurat pe o vreme frumoasă. 
Însorită, zănada fiind foarte bu
nă pentru concurs.

Ca si tn anii trecuti. cei mai 
buni s-au dovedit snortlvil ma
ramureșeni (de la asociațiile 
sportive Maratex st Voința), bls- 
trftenll (nrln „Cutezătorilm. 
prezentantil ludetulul 
St cel din Olt. cărora 
dăugat tn acest an 
tll din Bihor (care
.atace» în viitor orlmde locuri 

tn clasamentele ne categorii). 
Constantă a fost evoluția bucu- 
restenllor si brașovenilor. eare 
puteau avea. însă mal multi 
câștigători.

din ludete 
dezvoltă si

___ . re- 
Harghita 

Ii s-au a- 
orientaris- 
promlt să

Rezultate tehnice: CAMPIONA
TELE REPUBLICANE DE O- 
RIENTARE PE SCHIURI, eateg. 
13 ani. feminin: 1. EnikO Kris- 
taly (Voința M. Cluc). campioa
nă republicană sl a .Dadadel». 
2. Tunde Dioszegl 'Maratex B. 
Mare) 5. Tilnde Laszlo (Cuteză
torii Bistrița): masculini 1. Cris- 
tlnel Broască (Cutezătorii Bis
trița), campion republican șl al 
„Dacladei”. 2. Constantin Luneu 
(Voința P. Neamț). J. Lucian 
Drâgan (Rulmentul Brasov). Ca- 
teg. 17 ani. feminin: 1. Ileana 
Jeller (Voința B. Mare) cam
pioană republicană si a ..Dacla
dei». 2. Edith AdII (Maratex). 8. 
Marla Nechltl (Voința Bistrița): 
masculin: 1. Peter Csucs (Rapid 
M. duel, campion republican si 
al ..Dadadel”. 2. Ștefan Apli 
(Maratex) 8. Gerhard Gărtner 
(Voința Brașov). Categ. 19 ani. 
feminin: L Irma Pasca (Voința 
B. Mare), campioană republica
nă sl a ..Dadadel». 2. Nlcullna 
Malorescu (București). 2. Vero
nika Blro LSrintz (Metalul Vlă- 
hlta): masculin: 1. Csaba Racz
(Maratex) campion republican 
Sl al „Dacladei”. 2. Norbert ZB1- 
de (Brașov) 3. Mihai Kiss <Te 
Mureș). Categ. 21 ani: 1. Mihal 
Veres (Lam’norul Zalău) cam
pion republican si al .Dadadel». 
2. Romei Pasca (B Mare). 3. 
Gh. Dinu (Brasov). ȘTAFETA, 
oateg. 15—18 ani. feminin: 1.
Jud. Maramureș. 2. Olt (Voința 
Slatina) 3. Blstrlta-Năsărid (Cu
tezătorii Bistrița): masculin: 1. 
Jud. Harghita. 2. Bihor (Liceul 
fald. 5). 3. Brasov. Categ. 19
ani masculin: 1. Maramureș. 2. 
Sălaj. 3. Brasov: feminin: 1. Ma
ramureș (Voința). 2. Maramureș 
(Maratex). 3. Brașov. CON
CURSUL REPUBLICAN AL PIO
NIERILOR si ȘCOLARH.OR. Ca
te g 17 ani: 1. Anorela Mlsovits 
(Maratex) sl Daniel Strolescu 
(Sinaia): categ. 13 ani: 1. Ra
tal! n Kerestes (Bihor) si Itvan 
Chlfirîuc (Bihor). ȘTAFETA, fe
minin. 11—14 ani: L Bihor. 1. 
Olt. 8. Satu Mare: masculin: 1.
Maramureș. 2. Olt. 8. Bihor.

Prefața la sezonul competițional de rugby

După reușita competiție de 
juniori Ia rugby organizată de 
Clubul sportiv școlar „Triumf" 
din București, lată acum o 
nouă întrecere rezervată spe
ranțelor. A inițiat-o clubul 
sportiv Olimpia din Capitală.

Iată rezultatele tehnice : 
Steaua — C.S.S. 2 0—0 (vic
toria a revenit celei mai... ti
nere formații. C.S.Ș. 2) ; C.S.S. 
Triumf — Olimpia 12—0 (8—0).

Pentru locurile I—II. C.S.S.

Triumf — C.S.S. 2 24—4 (12—4). 
Pentru locurile TII-IV. Steaua 
— Olimpia 24—0 (6—0).

S-au jucat două 
cite 20 de minute 
dionul tineretului, 
dențierl : Porojan 
(C.S.S. Triumf). Motoc și Gh. 
Doru (Steaua). Tudoran 
(C.S.S. 2).

De remarcat și prestația unor 
arbitri divizionari A, in frun
te cu FI. Dudu și I. Davidoru.

reprize a 
tot pe Sta- 
Cîteva evî- 
și Toncea

CONCURSURI DE SCHI
• LA BOROVEȚ (Bulgaria) 

a avut loc. zilele trecute. „Con
cursul Prietenia» la blatlon. La 
Întreceri au fost prezcntl tineri 
sportivi din Bulgaria. Cehoslo
vacia R.D. Germană. Polonia. 
România. Uniunea Sovietică s.a. 
Tinerii blatlonlsti români au a- 
vut evoluții mulțumitoare in dto- 
bele de ștafetă. Astfel la lunlori 
mari echipa României s-a clasat 
De locul 3. fiind devansată de 
formațiile U.R.S.S. șl R.D.G. 
CLASAMENT: 1. U.R.S.S. lhl7:08 
(nici o tură de penalizare). 2. 
R.D.G. lh24:01 (5). 3. România
lh25:43 (o tură de penalizare 
făcută de Nicolae Serban. cei
lalți coechipieri fiind Dan Cris
toloveanu sl lancu Diaconescu). 
La lunlori n. a Învins tot echi
pa U.R.S.S.. România clasîn- 
du-se pe locul 5. în cursele In
dividuale. blatlonlsti! noștri au 
avut comportări modeste. La 15 
km a clstlgat I. Stainiger 
(R.D.G.) in 49:42 (1), ...14. D.
Cristoloveanu 58:40 (4) „.17. N.
Serban 59:21 (5). 18. L Diaco
nescu 59:24 (6). La 10 km a în
vins 
28:30 
31:30 
...21. 
„J5.

78.16 2. Cezar Pavel (C.S.S. Pre
deal) 78.31. 3. “
(C.S.S. Predeal) 
uriaș fete: L
IC.S.S. Odorhei) 74.36 
na Radu 74.39. ’ 
75.32: băieți: 1.
(C.S.S. ~

Mugur 
78.54:

1. Ildlko .. ?
3. Enese 

. Dan
Predeal) 72.73. 2.

Popescu 73.60 . 3. Roland 
(Pionierul Bălan) 74,63.
ZBARCEA — coresp.).
• APROAPE 200 de 

schiori fondisti si-au 
„Cuca Fundata» intr-o

același I. Statnîaer în 
(0) ...15. I. Dlaoonescu

(3). ...18. V. Pelin 31:49 (2). 
D. Cristoloveanu 32:07 (î).

N. Șerban 32:44 (3). ...31. M 
„.45. I. Sen-

.47. C. Dragu
Vornicu 33:35 (4).
chea 37:04 (5). 
37:19 (7).
• PE NOUA 

Sala sporturilor 
disputat o nouă 
Speranțelor» la 
fost prezent! _______ __ ____
schiori si schioare din întreaga 
tară. Au avut loc curse de sla
lom special sl slalom uriaș, re
zultate. slalom soeclal. fete:
1. Cristina Radu (Dlnamo) 67.81.
2. Enese Bogdan (C.S.S B. Ma
re) 70.21. 3. Ecaterlna Dlnlcu 
(Pionierul Lupenl) 77,72: băieți: 
L Mihal Meghea (C.S.S. Sinaia)

c.
pTrtie de lingă 
din Bușteni s-a 
etană în „Cupa 
schi alpin Au 

aproape 300 de

POLIATLONIȘTII AU DOMINAT ÎNTRECERILE
(Urmare din vag 1)

depistarea ți formarea elemen
telor dotate eu calități de 
sprinteri.

Problema dăinuie, deoarece, 
și pe vremea cînd Vasile Coroș, 
primul alergător care a coborlt 
pe 500 m sub 39 sec., era cel 
mai bun sprinter, restul gene
rației lui nu era la fel de va
loroasă. iar acum Dezideriu 
Jenei, autor în luna ianuarie 
1984 a două noi recorduri repu
blicane competitive in arena 
internațională — 38,73 la 500 m 
și 1:18.24 la 1000 m. rămlne 
o... floare rară în promoția sa.

In momentul de față. în pa
tinajul viteză se produce un 
nou schimb de generații. Pre
zent I tn număr sporit la cam
pionatele de sprint, tinerii jxm- 
eurențl au trecut 
eu mai multă sau mal puțină 
dificultate, rițiva _ 1
demonstrînd certe calități pen
tru 
fia 
dă 
da 
recordul juniorilor mari la 500

PRAGUL,

patinatori

probele scurte. Pentru șe- 
«schimbului de mtine” se 

o luptă strlnsă Intre Orlan- 
Cristea (eu 41.0 a doborît

m), Daniei Csata (a stabilit o 
nouă performanță — 166,800 p 
la poliatlonul de sprint al ju
niorilor I, vj. 166,870 p),
Edmond Cseh (41,1 la 500 m), 
Csaba Madarasz (41,3 la 500 m 
și 1:23,7 la 1000 m). cărora li 
s-a alăturat și un reprezen
tant al generației intermediare, 
studentul bucurestean Zsolt 
Madly, învingător cu 40,7 in 
prima manșă a probei de 500 
m. Trebuie să recunoaștem in
să că rezultatele respective 
mențin pe tinerii noștri vite- 
ziști In anticamera marii per
formanțe din arena internațio
nală a juniorilor. în condițiile 
In care patinatorii români con
tinuă să fie pendinte In pro
cesul de instruire de evoluția 
vremii, este situația aceasta 
fără ieșire 7 Deocamdată, da. 
Dar pentru viitorul nu prea 
Îndepărtat, după cum ne spu
nea și maestrul sportului Vasile 
Coroș, acum antrenor la Mu
reșul Tg. Mureș, dacă toate 
cadrele tehnice vor face o se
lecție corespunzătoare, „copiii 
minune” de azi și de mîine vor 
putea progresa la nivelul ce
rințelor printr-o pregătire eșa-

lonată specific pe toată pe
rioada anului in regim de con
curs, întreceri cit mai grele, 
dt mal solicitante. „După mi
ne, ne explică Interlocutorul, 
cine va prinde— caravana con
cursurilor organizate vara pe 
patine cu role, toamna și pri
măvara pe pistele reduse ale 
patinoarelor artificiale va fi 
cel mal favorizat in confrun
tările de pe arenele de dimen
siuni olimpice. Si incă ceva, 
pentru care merită să muncim 
fără menajamente : lansind cit 
mai multe elemente tnzestrate 
eu reacția rapidă, va crește si 
numărul general al patinatorilor 
fruntași ; Iar tinerilor care, 
dintr-un motiv sau altul, nu 
vor ajunge specialiști ai pro
belor scurte, II se pot mări cu 
ușurință forța și rezistența pen
tru a deveni poliatloniști de 
nădejde”.

Intr-adevăr, viteza și lnde- 
mînarea au o însemnată de
terminare genetică și, ca ata
re, aceste calități trebuie să 
aibă prioritate in procesul de 
selecție. Dar. ele dau roade 
numai clnd sînt șlefuite cu mi
gală de căutătorii de talente.

na

LOTUL DE JUDO, lN FATA UNUI BOGAT CALENDAR COMPETIJIONAL
(Urmare din pag. 1)

echipa de tehnicieni care te 
ocupă de pregătirea lotului re
prezentativ mai fac parte me
todistul Petre Voicu, medicul 
Alexandru Toacă și masorul 
Lucian Sîrbu.

— Cum se desfășoară pre
gătirile lotului 7

— După o primă perioadă, in 
eare accentul a fost put pe 
pregătirea tehnico-tactică, ur
mează o perioadă cu accent pe 
pregătirea fizică, fără de care 
•ici na poate fi vorba de re
zultate superioare, urmtnd ca 
apoi antrenamentele să fie mo
delate pe caracteristicile de 
concurs Aceatta eu atit mai 
mult ea dt se apropie .exa
menele'.

— în ordine, care vor 11 ■- 
ceste examene 7

— în luna martie, la Anka- 
rn, se vor desfășura Campiona
tele Balcanice, competiție ta 
er-« trebuie ti ne onorăm car- 
tas da vizită de «nul trecut |

apoi, la Începutul lunii aprilie, 
urmează un serios criteriu de 
verificare — Campionatele in
ternaționale ale României — 
înaintea Campionatelor euro
pene de seniori, din luna mai, 
de la Hammar (Norvegia). Mai 
sînt programate cîteva turnee 
internaționale la care 
parte judoka seniori 
biective de verificare) 
petiții de juniori, care 
mina cu Campionatele 
ne, din luna noiembrie, de la 
Chiosso (Elveția).

— Un calendar competițional 
bogat in care sînt de așteptat 
confirmări din partea judoka 
români. Care este componența 
lotului in momentul de fată 7

— La superușoară, Dani. La- 
zăr ți Țirlea ; Serban, Drînbe, 
Coman și Rusu, la semiușoară; 
Ciuvăț, Nagy și Moldovan — 
ușoară; la semimijiocie vor 
lupta Cîmpeanu, Vega șl Albi- 
șoru ; ta mijlocie — Pollnt și 
Bloju, cărora H te m alătura, 
probabil, și Anlțoale, reținut

ror lua 
(cu o— 

yi com- 
vor etsZ- 
europe-

deocamdată de probleme șco
lare j la categoria semigrea te 
vor întrece pentru titularizare 
Năftică, Clinei, Grozea șl Oi
ței, iar la grea — Cioc, Mariași, 
Bazon și Pușcașu.

Trebuie ti precizez că por
țile lotului reprezentativ tint 
oricînd ți oricui deschise, însă, 
tă fiu bine înțeles, în ambele 
sensuri... Noi nu avem 
tari de drept, pregătirea 
zultatele fiind singurele 
rii pentru titularizarea 
categorie sau alta.

sena
ri re- 
crite- 
într-o

Popescu 
slalom 
Laszlo 
Cr'stl- 

Bosdan 
Popescu 

Mugur 
Kacso 

(Victor

tineri 
disputat 

___ ___ _ organi
zare foarte bună asigurată de 
clubul snortiv Dinamo Brasov. 
Iată cîstieătorU: Ion Rtnea (St. 
roșu). Liliana Babonet 
Dlnamo). Sorin Stoian 
Dinamo). Ionela Băsa ____ _
Dlnamo) Gheorgbe Lutea (Pio
nierul Brasov). Geta Lutea 
(C.S.S Dinamo). La ștafete au 
riști cat: Steagul roșu Dlnamo 
si C.S.S. Dlnamo. (Carol GRU
IA — coresp.).

(C.S.S. 
(C.S.S. 
(C.S.S.

GALE DE VERIFICARE ALE
Anul acesta pugiliștii noștri 

vor avea de susținut cîteva 
examene deosebit de impor
tante. Cel mai apropiat este 
campionatul european de se
niori care va avea loc la sfîr- 
șitul lunii mai în Ungaria. In 
vederea acestui eveniment, bo
xerii din lot au început un 
stagiu de pregătire, urmînd ca 
în aceste zile să susțină cîteva 
meciuri de verificare. Astfel, 
azi de la ora 17,30, în sala 
Rapid din Capitală, o parte 
dintre membrii lotului națio
nal vor urca în ring în com
pania unor sportivi de la sec
țiile bucureștene. după urmă
torul program (primii 
componenții lotului) — 
mimuscă : V. P. Enceanu 
E. Văduva (Mec. fină) ; mus
că : C. Tițoiu — I. Văcălie 
(Voința) ; pană : C. Stancu — 
I. Baciu (I.M.G.B.) ; seml- 
ușoară ; C. Silitră — V. Du-

sînt
se-

CAMPIONATELE
O dată cu Campionatele națio

nale de seniori și cu „Cupa de 
cristal" — competiții de sală ma
jore In calendarul atletic intern 
— a avut loc. la sftrșitul săptâ- 
mînil trecute, șl Campionatul re
publican de tineret, categorie in 
care intră băieții născuțl in 
1964—65 șl fetele născute in 1965— 
66. Bineînțeles, nu s-au desfășu
rat întreceri independente, ci — 
In cadrul ierarhiilor seniorilor — 
s-au alcătuit clasamente separate.

Cea mai bună comportare a 
avut-o săritorul Daniel Ciobanu 
(Dlnamo), anul trecut încă ju
nior, care s-a impus In două 
probe . triplusalt (unde a „îm
pușcat doi iepuri" dintr-o... să
ritură, devenind campion de se
niori șl de tineret) și lungime 
(cu un rezultat promițător).

Alte evoluții notabile au mai 
avut Livia Simon (18,46 m la 
greutate) și juniorii Galina Asta- 
fel (cu record egalat de juni
oare n In cea mal „tare” dis
pută Intr-un concurs Intern de 
înălțime), Florina Neder (8,65 la 
60 mg — record egalat de juni
oare I și nou record de junioare 
n), Răzvan Enescu (4,80 m la 
prăjină — record egalat 
nlori mari) șl Cristian 
(Viitorul) — 8,49 la 60 mg 
record de juniori n.

de ju- 
Zarcu

— nou

HOCHEIȘTII, LA UN TURNEU 
IN ITALIA

Selecționata de tineret a țării 
noastre va lua parte la un 
turneu de hochei, organizat în
tre 20 și 23 februarie in loca- 
calițatea Varese din Italia. La 
această întrecere. în afară de 
formația română, mai 

te reprezentativele 
ale Italiei, Norvegiei 
slavieL

iau par- 
similare 
și Iugo-

ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU „CUPA PRIETENIA" LA PATINAJ VITEZĂ
După mal multe trlalurl, an

trenorii Adrian Ciobanu și 
Ion Armenciu au selecționat 
următoarele echipe pentru „Cu
pa Prietenia” la patinaj vite
ză : fete — Uliana Coman, 
Mihaela Timiș, Ceraseia Hor- 
dobețiu, Indii Băgăzi, Mihaela 
Dascălu ; băieți — Orlando

Cristea, Nicolae Sandu, Daniel 
Csata, Tibor Becze și Edmond 
Cseh. întrecerile acestei pres
tigioase competiții, rezervate 
speranțelor olimpice, vor avea 
loc ta zilele de 23 șl 24 fe
bruarie pe pista artificială de 
la Karl Marx-Stadt.

(Urm

Iul pentru 
mele două 
tulul. Clas 
astfel :

A<« »>d

Sibiu,

7,67,

ȘAHUL VILCEAN Șl PRJE
TOT MAI NUMEROȘI...

Șahul ișl extinde necontenit 
aria. Faptul este atestat de 
concursurile Inițiate peste tot 
In țară, tn orașe cu precâ- 
dere dar — -ie o vreme În
coace — șl în mediul sătesc.

Sport cu sezon permanent, 
acest sport al minții, impul
sionat puternic de la declanșa
rea .Dacladei». reține atenția 
șl Interesul unul eșalon im
presionant de oameni, de la 
preșcolari la bunici. Ceea ce 
ii asigură succesul, larga răs- 
pîndlre rezidă nu numai In 
caracterul său formatlv-edu- 
catlv (In cazul tinerelor gene
rații). C ș. accesibilitatea.

Tradițional tn cîteva mari 
orașe (Timișoara, Iași. Plo
iești, Oradea. Brașov, Satu 
Mare și bineînțeles Bucu
rești' șahul, lată, capătă di- 
mensiun. tot mal spectacu
loase chiar șl tn zone ale ță
rii tn care era ca și necunos
cut. De pildă. In Vtlcea, a- 
cum prezent atlt In orașul de 
reședință al județului, tn toa
te așezările urbane In multe 
sate șl comune șl mal recent 
In stațiunile balneo-climate- 
rice, cele de la Olăneștl, Go
vora Volneasa Șl Căllmăneștl- 
Căciulata.

De numele ultimei stațiuni 
citat este legat șl Festivalul 
șahului vtlcean, acum la a 
7-a ediție I O competiție care 
se desfășoară tn două etape 
— iarna și vara (caz unic tn 
țară) ș’ reunește, lr) medie, 
cite 400 de concurențl ; numai 
actuala ediție a fost ceva mal 
slab reprezentată (doar 200 
de particlpanțl), sub tnfluența 
condițiilor meteorologic© din

BOXERILOR FRUNTAȘI
chin (Rapid) ; ușoară : G. 
Hudișteanu — FI. Zamfir (Vo
ința) ; semimijiocie : L. Sandu 
— N. Vînătoru (I.M.G.B.) ; mij
locie : FI. Vasile — G. Adafinei 
(I.M.G.B.) ; grea : D. Răcaru

Ianuarie, 
transportu 
eeastă am 
de la spo 
la mae 
întreaga ț 
te hotare. 
Bulgaria, 
Cehoslova 
Germană 
părtate, 
de Sud. t 
Iul șahulu 
a 7-a edlț 
dițle — se 
cele mal 
ții autoh 
tlsfacțle d 
țlator. p 
română. 
Si motiv 
linului pe 
cordă ace 
preună cu 
locale. Mo 
pentru un 
pasionat s 
dr. Eugen 
cui șef a 
nestl-Căci 
căruia fes 
dt in ace 
tate", aslg 
excelente 
desfășurar

Șl tot 1 
lata este 
nizeze act 
neului lnt 
de șah al 
modalitate 
tul acord 
moșilor su 
din județu

— I. Dob 
Preda —

Sîmbătă 
tea fi v 
lalțl 
printre
Rus, N. 
Obreja, N 
CU și M.

TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI
(Urmare din pag I)

Jocurile vor avea loc In sala Li
ceului Industrial M.I.U.

In turneul bucureștean punctul 
de interes II constituie „duelul" 
dintre C.S.M. Libertatea 
conducătoarea plutonului, și ur
măritoarele sale — Flacăra roșie șl 
Calculatorul —, ambele la numai 
un punct distantă.

In subsolul clasamentului. Ra
pid și Chimpex Constanța, cu un 
punct mal mult decît Explormln 
Caransebeș, vor face tot posibi-

7. C.S.M.
8. Flacăra 
*. Calculat
10. Rapid
11. Chimpe
11. Explor

In ambel 
cep la ora 
de dumlnlc 
programate

DE ATLETISM ALE TI
Rezultate tehnice : BĂIEȚI; 

«0 in : FI. Florea (Steaua) 6,96. I. 
Nagy (,,U“ Cluj-Napoca) 7,03, V. 
Suclu (Constr. Arad) 7.08 ; 60 mg: 
Gh. Borol (A.S.A. Sibiu) 8,39, L. 
Vlad (Dlnamo) 8,35, Ad. Radu 
(Steaua) 8,46 (ultimii doi tn fi
nala a n-a) : lungime : D. Cio
banu (Dlnamo) 7,30 m, T. Szabo 
(Poli. Timișoara) 7,18 m, C. Con- 
stantlnescu (Steaua) 7,05 m ; tri
plusalt : Ciobanu 16,70 m, T. Ba
llot (Steaua) 15.49 m, C. Barbu 
(Viitorul) 14,51 m ; Înălțime : Gh. 
Elade (Steaua) 2,10 m, M. Bra- 
dacs (Dlnamo) 2,05 m. T. Prăj es
eu (Rapid) 2,00 m ; prăjină : R. 
Enescn (Steaua) 4,80 m, C. Dra- 
gomlr (C.S.Ș. 4) 4,20 m, M. Pău
na (C.S.S. 4) 4,00 m ; greutate : 
C. Grasu (C.S.Ș. C-lung. Muscel) 
16.08 m. S Turbă (Steaua) 14.98 
m, M. Târle (C.S.M. Zalău) 
14,02 m ; FETE : 60 m : Maria 
Lazăr (Rapid) 7,62, Corina Roșloru 
(C.S.Ș. 2 Galați) 7,63. Ramona 
Stelei (C.S.S. Poli. Timiș) 
Mariana Onlță (Viitorul) 7,67 ; 
60 mg : Daniela Btzbac 8,67, Ga
briela Zaharia 8,81, Florina Neder 
(toate de la Viitorul) 8,63 (In 
finala a n-a) ; lungime : Maria 
Ionescu (Rapid) 6.00 m, Iolanda 
Oanță (Rapid) 5,98 m. Henriette 
Nedelcu (Viitorul) 5,90 m; Înălți
me: Galina Astafel (C.S.Ș. 3. Stea-

ua) 1,81 m. 
Brăila) 1 
(C.S.M. 
greutate 
Craiova) 1
molia (Dac 
Jeana Căp 

— Dlnamo)

concurează 
locurile 1 
chiar la un 

In discuții 
rii de sen
președintele 
Grigore Olt 
ne factorii 
evidențierea 
bulul băcă 
si la în
noastre, tre 
tul că oa 
sportul si s

A APĂRUT REVISTA „EDUCAȚIE HLIC
In cuprins : • EDITORIAL — „Adtnca pr 

recunoștință ale întregului nostru popor, tov 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului 
publici!" • CONSULTAȚII — „Probleme de 
gle" (autor : Mlhai Epuran) • TEORIE-STU
„Antrenamentul cu greutăți — mijloc ajutător 
feritelor ramuri sportive" (autor : Lazăr Baro 
FIZICA ȘI SPORTUL IN INVAȚĂMINT — „ 
tențialul biomotric al populației școlare gl 
Alexandru Zota, Ștefan Senie); „Jocuri de 
clasele I—IV șl metodica de învățare" (autori 
Leonida Pop) • TEHNICA-METODICA- 
„Contribuțll privind raționalizarea mljloacelo 
antrenamentului schiorului alpin (II)" (auto 
Vasile Ctrstocea) ; „Aspecte psihologice impl 
faze ale cobortril cu bobul sau sania" 
MEDICINA SPORTIVA — ..Aspecte el 
scrimă" (autori : Eugen Avramoff, Ana Iosa 
Nn-CONSULTAȚU — „Newton sportiv" (aut

Acest număr al revistei „Educație fizică și 
de vtnzare la chioșcurile de difuzare a preș 
provincie. Dar cea mal sigură modalitate de 
ABONAMENTUL, recomandarea aceasta adre 
profesorilor de educație rizlcă ce Ișl dau ext 
dactic, pentru eare sint publicate ta fiecare 
LECȚII-CONSULTAȚIL
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Reflecții in preajma returului Diviziei „A“
I
I CELE PATRU „EUROPENE" Șl RESTUL CAMPIONATULUI
I Cîteva din cauzele unui mare decalai 
I Săptămina trecută am publi

cat un material pe marginea 
campionatului Diviziei „A*.  al 
cărui retur va Începe la 8 
martie. Am scris pe larg des
pre DECALAJUL VALORIC 
dintre eele patra formații 
fruntașe — Steaua, Dinamo. 
Sportul studențesc și Univer
sitatea Craiova (aceleași echi
pe care ne-au reprezentat In 
actuala ediție a cupelor euro
pene) — și restul plutonului, 
contribuția minoră a celor mai 
multe dintre cele 14 formații la 
creșterea valorică a campio
natului nostru.

Sigur, nimeni nu așteaptă (nu 
ar fi posibil) ca toate echipe
le să joace ca fruntașele fot
balului nostru, dar prestațiile 
multora (din punctul de ve
dere al calității fotbalului 
practicat) Iasă foarte mult de 
dorit. Mal mult de jumătate 
din divizionarele „A" Iși trec 
în plan cel mult un egal-două 
cu cele patru „europene" și 
principalul obiectiv rămîne.» 
salvarea de Ia retrogradare.

De ce această optică 7
Decalajul valoric dintre cele 

patru și restul are explicații 
obiective și subiective. Ne vom 
opri Ia cîteva dintre ele :

1. Cele patru echipe — mai 
puțin Universitatea — au be
neficiat de cele mai bune (și 
valoric, și numeric) transferări 
de jucători. Universitatea șl-a 
crescut in curtea proprie, sau 
pe raza orașului și județului, 
o pleiadă de jucători valoroși 
(Ncgrilă, Ungureanu. Donose, 
Țicleanu, Bălăci, Irimescu, Că- 
mătaru, Cîrțu), la care a mai 
adăugat, prin transfer, cîteva 
„piese" care s-au format șl 
s-au afirmat aici (Lung, Ște- 
fănescu, Crișan, Tilihoi). Și, 
astfel, Universitatea a făcut o 
echipă excelentă pentru mal 
mulți ani, ajungînd in semifi- 
nala Cupei U.E.F.A., ceea ce 
a Însemnat un mare serviciu 
făcut fotbalului românesc. Ceea 
ce a făcut și Dlnamo în C.C.E., 
ceea ce se așteaptă șl de la 
noua echipă a Stelei, și de la 
Sportul studențesc, care a be-

ȘTIRI • MECIURI
• DE LA F.R. FOTBAL. Ședin

ța Biroului federal din ziua de 
22 februarie se amină pentru 
data de 1 martie (ora 14), la se
diul F.R. Fotbal.
• GAZ METAN MEDIAȘ —

GLORIA BISTRIȚA 1—0 (0—0).

CLUBUL ȘTIINȚA BACĂU

Iulian 
împreună cu antre- 

Ioan

Mo-
Bu- 
ală- 

două

clubului Stiinta au acceptat să 
activeze in organismele ob
ștești, fără sprijinul lor orice 
rezultat cît de cît de valoare 
nefiind posibil. Dumitra Bon- 
tas. Vasile Pulnea si 
Florescu, 1_______ 1
norii Dorin Melinte si 
Butucaru, au contribuit deci
siv la Dronulsarea atletismului 
in rândul disciplinelor de va
loare competitivă internaționa
lă. Neculal Comis. Lazăr 
raru. Mihai Suditu. loan 
turcă au fost oermament 
turi de antrenori de cele 
echipe de handbal, deerevîn- 
du-i pe tehnicieni si conduce
rea clubului de multe proble
me oe cane ei. activiștii ob
ștești. le-au rezolvat. Astfel au 
muncit si Nicolae Machedon, 
Valentin Catană, loan Mocanu 
si Pomniliu Stan pentru ca 
voleiul feminin să-si consoli
deze an de an pozițiile în nri- 
mul eșalon valoric.

Desigur, conferința de dare 
de seamă si alegeri a eviden
țiat si o seamă de tinsuri e- 
xistente în activitatea clubu
lui. „Noi înșine — spunea conf. 
univ. dr. Raluca Mocanu. de
can al Institutului de subin- 
gineri din Bacău. Dresedinte 
de onoare al clubului — avem 
forțe să înlăturăm neajunsurile 
din munca noastră. Ne vom 
strinse si mai mult rindurile 
și în 1985 vom obține rezul
tate care să situeze clubul ne 
aceleași ridicate coordonate va
lorice".

Președinte al clubului Știin
ța Bacău a fost reales orofv 
Grigore Olteana.

neficiat și ea de valoroase 
transferări (Coraș și Hagî, da 
pildă).

2. Celelalte echipe nu au be
neficiat de asemenea fortifi
cări. Cele mai handicapate au 
fost, an de an, noile promova
te, cărora le-a fost greu să ți
nă pasul chiar cu echipele de 
nivel mediu ale primului eșa
lon. De aici meciuri slabe, fot
balul fiind sacrificat sub Impe
riul luptei oarbe pentru punc
tele... salvării.

S. Sistemul transferărilor 
funcționează cu mari carențe. 
Sigur, atîtea transferări au 
constituit un fericit prilej de 
relansare a unor jucători care 
erau considerați ca și termi
nați sau fără perspectivă t 
Hălmăgeanu și Grozea, eu ani 
In urmă, s-au relansat — plnă 
ta echipa națională — la Pe
trolul, Ștefănescu — la Univer
sitatea Craiova. Grosu — la 
F.C. Bihor, ca să dăm doar 
cîteva exemple. Sint destul ju
cători care din „rezerve de me
serie" au ajuns titulari la alte 
formații. Transferări, deci, uti
le, pentru jucătorii tn cauză, 
pentru fotbal. Acum. Insă, s-a 
ajuns în extrema cealaltă. Se 
transferă jucători la Începutul 
campionatului (NORMAL), se 
transferă între tur și retur, dar 
și in timpul disputării acestora, 
și, astfel, sint destui jucători 
care într-un sezon au evoluat 
la două echipe și au jucat 
chiar împotriva fostei lor echi
pe. Un tînăr jucător ca Soare 
(nu a împlinit 21 de ani), 
sau fără voia lui. a fost, pe 
rînd, la Steaua (clubul care l-a 
format) — Buzău — Iași — 
Galați — a revenit pentru cîte
va săptămini iar la Buzău — 
apoi la Steaua — și acum, se 
pare, la Tg. Mureș. Ctad și 
unde să se afirme acest talen
tat fotbalist 7 Un alt caz : oră- 
deanul Filip. De la F.C. Bi
hor a fost transferat — eu sau 
fără voia Iul — la Politehnica 
Iași, in schimb cu Florean, tn 
toamnă, a jucat două meciuri 
la Politehnica, In vacanța de 
Iarnă s-a dus la Oradea și a

CV

AMICALE • ȘTIRI
Unicul gol a fost marcat de Că
lugării (mln. 52). (M. TAC AL, 
coresp.).
• C.S.M. DROBETA TE. SEVE

RIN — F.K. KLADOVO (IUGO
SLAVIA) 0—0.
• F.C. BAIA MARE tN CEHO

SLOVACIA. Echipa băimăreană a 
susținut patru meciuri : eu Tesla 
Stropkov 1—1 (a marcat D. Mol-' 
dovan), cu Z.T.S. Kosice 1—5 
(Mureșan 2), cu Lokomotive 
Ceand 3—1 (Roznai, Sabău și 
Sepi) și cu Zemplin Nlkotovoe
4—3 (D. Moldovan șl Roznai, cite 
2).
• TURNEUL DE LA SLOBO

ZIA a fost elștigat de Autobuzul 
București, oare, ta finală, a dis
pus de Oțelul Galafl cu scorul 
de 5—3 (1—0, 1—1) după executa
rea loviturilor de la 11 m. In 
partida pentru locurile »—4. Uni
rea Slobozia a Întrecut pe Rapid 
București — speranțe, cu »—S 
(1—0, 1—1), de asemenea după 
executarea loviturilor de la 11 m. 
tn prima zi s-au Înregistrat re
zultatele : Autobuzul — Unirea 
3—0 (0—0). Oțelul — Rapid 2—0 
(2-0).

ADMINISTRAȚIA di stat loto pronosport intormiazA
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi. 20 februarie 
a.c., va avea loc în sala clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. Dr. Stalcovlci nr. «2. 
Cu Inoeoere da la ora 17.15. Nu
merele cistlgătoare vor fi radio
difuzate după cum urmează : la 
ora 19 ne programul II la ora 
23 pe programul I. precum si a 
doua zi. tot pe programul I. la 
ora 8,55.

si mline. ultimele 
procurarea biletelor 
obișnuită LOTO de

• Astăzi 
zile pentru 
la tragerea ______
vineri 22 februarie a.c.

■ Asa cum am mal informat, 
la sflrsltul acestei sămămlnl. 
respectiv duminică 24 februarie 
a.c., se va organiza prima tra
gere excepțională Loto din acest 
am, care atribuie autoturisme 
..Dacia 1300*  la ambele faze ale 
tragerii importante sume de 
bani si excursii tn B.P Polonă. 
Se efectuează 7 extrageri tn 
două faze, cu un total de CT nu-

ieșenii 
(șl nu nu
de-a trans- 
aceste plim-

valoric din-

produc- 
este sla- 
valoarea 
de echi-

rămas acolo, iar F.C Bihor l-a 
folosit in meciul din „Cupa Cri- 
șana TS*.  ta timp ce 
așteaptă. Iar Filip 
mal el) se joacă 
ferul. Cui folosesc 
bări 1

4. La decalajul 
tre echipele fruntașe și res
tul divizionarelor „A*  a con
tribuit șl penuria de jucători 
și, mai ales, inactivitatea — 
lucrul ta gol — a celor mal 
multe centre de copii și ju
niori. Avem multe centre de 
juniori și copii, mai multe ca 
acum 10—15 ani. există nume
roși antrenori plătiți pentru a- 
ceastă activitate, dar 
Ha lor e slabă, și că 
bă ne-o demonstrează 
și rezultatele obținute 
pole naționale de juniori.

5. Decalajul mare dintre 
echipele fruntașe ale Diviziei 
„A" și restul plutonului, „fi
gurația*  pe care unele echipe 
o fac în tntîlnirile cu „cele 
patru" se datorează și unei 
optici greșite a unor antrenori 
sau conducători de cluburi care 
iși văd echipa dinainte Învin
să. stare 
transmite 
echipe se 
călduț ta 
supără pe 
fie supărate — chiar dacă pierd 
acasă cu Steaua. Dinamo. Uni
versitatea 
calcule „la 
recupereze 
Ia fel de 
de zona retrogradării sint mul
țumite. fără să-si dea seama 
eă fotbalul nostru suferă.

Un campionat cu mai multe 
echipe bune, eu multe echipe 
ambițioase, duce Ia ridicarea 
nivelului general al fotbalului. 
Trebuie însă schimbată concep
ția unora, aflati pe diferite 
trepte ale „piramidei" fotbalu
lui nostru.

Constantin ALEXE

de spirit care se 
$1 jucătorilor. Multe 
mulțumesc cu un loc 

prima divizie, na 
nimeni si na vor să

sau Sportul —, fac 
adevăr*.  încearcă să 
punctele de la alții, 
slabi, si dacă scapă

EXEMPLUL BĂCĂUAN Șl PROBLEMELE CLUBURILOR ȘCOLARE...
Există, la ora actuală, in vasta 

rețea a tavățămlntulul, ISO de 
„școli sportive*.  M dintre ele au șl 
secții de fotbal. Iar n cluburi 
școlare sînt de mare performan
tă, fapt care Implică... „O organi
zare exemplară, o bază materială 
corespunzătoare, o preocupare 
permanentă pentru selecție, o Îm
binare armonioasă a pregătirii 
fotbalistice cu cea școlară, o a- 
tențle deosebită fată de proble
mele disciplinare, competiții a- 
decvate categoriilor de vîrstă șl 
Încă multe altele. Mal concret 7 
Clubul nostru are legitimați 412 
jucători : 9 grupe de începători, 
( grupe de avansați, 3 grupe de 
performanță. Avem trei echipe ta 
Campionatul republican I, o 
grupă ta Campionatul republican 
n, patru ta cel județean, tn 1984 
am elștigat titlul la republicani 
I. ne-am clasat cu republicanii n 
pe locul 1 ta serie. Iar la Între
cerea C.S.Ș.-urflor am venit pe 
tocul 2. Clubul dă selecționatelor 
naționale cinci jupători : Avast- 
cel, Condurache, Pascal, Bondor 
șl Popoviei. ta ultimul an, GM- 
oane șl Manase au fost promovați 
la divizionara „A*  din orașul 
nostru. Sport club...*.

Această prezentare succintă, 
tăcută de cel mal vechi director 
al unul C.S.Ș.. băcăuanul Dumi
tru Varodln, este absolut nece
sară tn acest loc ta care vrem 
să scriem, de fapt, despre cursul 
de perfecționare ce se desfășoară 
ta prezent la „23 August*  ; curs 

mere. Extrageri ..legate*.  două 
cite două, atit la faza I. cit si 
la faza a n-a. Se ctstigă sd eu 
3 numere din 18 sau 24 extrase. 
Biletele de 25 lei varianta oarti- 
dpâ la ambele faze ale trage
rii Implicit la toate eele 7 ex
trageri. Agențiile Loto-Pronosnort 
Si vlnzătorll volantl din Întreaga 
tară vă stau la dlsDOzltie cen
tru nrocurarea biletelor cină 
slmbătă 23 februarie a.a

• CTȘTTGURILE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
H FEBRUARIE 1985. Cat 1 
<13 rezultate) : 9 variante 100% 
a 5.219 
a 1.305 
tate) :
330 lei și 3.977 variante 25% 
a 83 lei; cat. 3 (11 rezultate) : 
1.266 variante 100% a 72 lei și 
39.465 variante 25% a 18 leL

lel șl 253 variante 25% 
lei; cat. 2. (12 rezul- 

141 variante 100% a

SĂ NU UITĂM
AL 12-LEA JUCĂTOR!

Timi- 
12-lea 
la o 

însuși, 
dove- 

că-și pot ln- 
echipa favo- 

să fie gazde 
învingătorii, 

întîf „bîrna"

„.Erau ultimele minute da 
joc. Scor egal. Med pe 
muchie de cutit. Arbitrul 
dictează penalty pentru— 
formația oaspete 1 Un Ju
cător al localnicilor pro
testează. folosește „cuvinte 
nepotrivite" și arbitrul II 
elimină. Spectatorii 11 apos
trofează pe jucătorul elimi
nat 11 ceartă pentru lipsa 
lui de cumpătare. Oaspeții 
transformă lovitura de pe
deapsă și dștigă partida. 
Publicul Ii aplaudă pe În
vingători și pe- arbitri 1—

Scena aceasta s-a petre
cut ta... returul care va În
cepe. Sigur, am căutat o 
scenă ideală, de sportivitate 
totală. E o privire in viitor, 
care vizează, firesc. Publi- 
euL Pentru că Intră și el 
ta competiție. Dincolo de 
clasamentul Trofeului Pet- 
sehovschi (unde lider este 
publicul din Slatina._  iar
„lanternă" cel din... 
șoara), el, cel de al 
jucător, este chemat 
Întrecere cu sine 
Spectatorii noștri au 
dlt nu o dată 
curaja sportiv 
rită. că știu 
adevărate cu 
să vadă mai 
din ochiul propriei echipe și 
apoi „paiul" altora. Din pă
cate, au existat prin tri
bune și „uscături". falși 
suporteri, cei care nu pot 
fi numiți iubitori ai fot
balului. cei care nu pot 
reprezenta dimensiunea in
dispensabilă oricărui spec
tacol fotbalistic. Pentru că, 
fără o atmosferă de fair- 
play în tribune, cu greu se 
poate juca un fotbal ade
vărat. acolo, pe gazon, un
de lupta este aspră, pentru 
„puncte grele", dar și pen
tru 
eă 
că 
că 
de 
pregătit 
exact nu știm cite echipe 
din cele trei eșaloane și-an 
chemat suporterii la o in- 
tilnire deschisă. Înainte de

morala sportului. Știm 
s-au pregătit jucători, 
s-au reciclat antrenori, 
arbitrii sint șl ei gata 
start Nu știm cum s-au 

spectatorii, mal

rezervat In exclusivitate profeso
rilor din cluburile școlare, din 
cele M care au, printre altele, *1  
menirea de a forma fotbaliști. De 
ee spunem absolut necesară 1 In 
primul rfnd. pentru a avea o 
imagine clară despre ce înseam
nă o astfel de unitate-model, 
despre cum trebuie ea să se pre
zinte la un eventual bilanț In 
al doilea rfnd, pentru a sugera 
organizatorilor cursului ieșirea 
din niște tipare nu atit învechite, 
cît mal ales teoretice șl ancora
rea dezbaterilor în realitatea 
noastră fotbalistică de astăzi. Si
gur că □ discuție despre selec
ție — cum a fost eea de ieri — 
poate fi orlcînd interesantă, si
gur că despre necesarele diferen
țieri de instruire la anumite ca
tegorii de vîrstă se poate vorbi 
șl mult, șl frumos, sigur că pro
movarea jucătorului tînăr consti
tuie șl ea un subiect mereu ar
zător ș1 cu multiple implicații. 
Dar una e cum dorim să fie șl 
alta e ee s« poate face in mod

CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din t>aa. I)

cui... opt în Divizia a treia 
guglfiză.

La Sibiu, un oraș mereu în
drăgostit de fotbal apariția 
Sportului studențesc este aș
teptată cu o deosebită curio
zitate. In primul rînd pentru 
faptul eă studenții au realizat 
bune rezultate tn turneul din 
Italia — unul dintre cele mai 
serioase din ultimii ani. ei În
scriind două goluri de meci — 
iar in al doilea rînd pentru că 
F.C. Baia Mare e o echipă 
care are in palmares un joc 
de Cupă cu... Real Madrid.

La Galați, Steaua ar trebui 
să ciștige detașat, judecind du
pă startul său „exploziv" (5—0 
la Oradea, in compania echi
pei clasate pe locul doi ta 
campionatul Ungariei). Abia 
atunci ii vom „ierta" genero
zitatea cu care a oferit gălă- 
țenilor avantajul terenului 
propriu.

La Pitești, Rapid are de par
tea sa tradiția marii sale spe
cialități din Cupă din deceniul 
al patrulea — e destul de mult 
de atunci 1 — Iar Chimia lui 
Oblemenco păstrează amintirea 
unei Cupe care i-a asigurat 
un voiaj ta Marea Britanie. 

retur. Ia o dezbatere des
pre ceea ce așteaptă, ei. ju- 
lătorli, și antrenorii, de la 
„galerie*  și de la nevoia 
de maturitate a suporteri
lor. Credem că oină la În
ceperea returului, chiar dacă 
orele au Început să se nu
mere. se mai poate face 
ceva. Se poate explica dio 
nou regulamentul si in spe
cial eel de organizare s ac
tivității fotbalistice, pentru 
• se ști cu precizie cit va
lorează, eit de scump „cos
tă" • sticlă aruncată In te
ren, eă o echipă poate fi 
sancționată și pentru ceea 
ee nn face ea. ci pentru ce 
fae cel din tribună, pretin
șii suporteri, pentru a ști 
eit răn fac acele „petarde 
de ocazie", aruncate pe pis
tă, lingă copiii de mingi, 
lingă arbitri, lingă jucători, 
lingă banca antrenorilor. Si 
nu este lipsit de interes ca 
ta aceste dialoguri eu spec
tatorii conducerile cluburi
lor, ale asociațiilor sportive 
să amintească si de severele 
sancțiuni date de U.E.F.A.. 
In cazul unor spectatori tur
bulent! care au ajuns pină 
acolo incit, pe lingă amen
zile usturătoare, să-și „con
damne" echipa de suflet să 
joace cu porțile închise în- 
tr-ui stadion pustiu !

„.A sosit si ..ora publi
cului". Sperăm ca opinia 
sportivă din tribune, care 
a dovedit de atîtea ori com
petență și civilizație, 
ȘTI ~ ---------- ~~
CEI 
LA 
VE. 
aici „ 
autoeducare. La ceea ce se 
cere jucătorilor din ambele 
echipe, fotbal bun. curat, 
la ce se solicită arbitrilor, 
prestații obiective, tn spiri
tul regulamentului, și el. 
cel de al 12-lea jucător, 
trebuie să ofere aceleași ca
lități. PENTRU CA UN A- 
DEVARAT SPECTACOL 
FOTBALISTIC NU POATE 
AVEA LOC FARA UN PU
BLIC DE ÎNALTA ȚINU
TA I

Mircea M. IONESCU

r ................ , va
SA-I EDUCE ȘI PE 
CERTAȚI CU MORA- 
ÎNTRECERII SPORTI- 
în fond, este vorba 
și de o problemă de

practic. De aceea Înclinăm să-t 
dăm dreptate antrenorului Mircea 
Rădulescu, cel care, cu cîteva 
zile Înainte de deschiderea cursu
lui, afirma că „e absolut necesa
ră o dezbatere deschisă eu toți 
acești oameni pentru ca federa
ția, noi toți să ne putem forma 
o imagine completă despre aceste 
pepiniere, despre ce stat ele la 
ora actuală șl mai ales despre ce 
pot oferi fotbalului nostru do 
mline...".

Că pot oferi mult o demonstrea
ză exemplul Clubului sportiv 
școlar „Luceafărul*  Bacău, de 
la care am pornit aceste rânduri. 
Ca șl cel plteștean „Aripi", des
pre care am scris nu de mult. 
Două din cele 11 C.S.S.-uri de 
mare performanță. Să ne imagi
năm Insă ce s-ar putea realiza 
dacă ta fiecare din cele 94 s-ar 
materializa cite ceva din PA- 
BIUNEA șl SPIRITUL ORGANI
ZATORIC al acestor două unității

Laurențiu DUMITRESCU

Cert e că majoritatea spec
tatorilor vor fi din București 
și Rm. Vîlcea.

La Craiova. Politehnica Iași 
a făcut o lungă călătorie, de 
800 de kilometri, ca să-1 in- 
tilnească pe Dobrin. Poate că 
Tică Oțet a tinut să ca
pete forte noi. pe terenul care

l-a  propulsat atit de sus. Să 
vedem... ,

La Rm. Sărat, o echipă de 
LA" cu griji deosebite (S.C. 
Bacău) și una (de ,,B“) care 
urcă mereu (A.S. Mizil). Cine 
știe ce mai poate să iasă din 
această deosebire de stări de 
spirit 7 x, „T •In sfirșit, la București, Uni
versitatea Craiova, după ami
calul de la Tîrgoviște, e fa
vorită ta meciul cu F.C.M. 
Brașov. Șl cum Craiova prefe
ră să joace in Cupa cupelor 
decît ta Cupa U.E.F.A.. șanse
le sînt de partea ei.

Acesta e tabloul „optimilor", 
adică al unei faze ta care Cu
pa României iși dă seama, prin 
echilibrul forțelor, că este, ori
cum, o mare competiție. Să 
sperăm că saltul de la „șais- 
prezecimi", adică de la toam
nă la.„ primăvara (ta pofida 
terenurilor înghețate) va adu
ce saltul mult așteptat.



JUNIOARELE NOASTRE AU CÎȘTIGAT 
ÎNTÎLNIREA DE TENIS CU UNGARIA

Sala de tenia de la complexul 
sportiv .,23 August* * din Capita
li a găzduit, la sfîrșitul săptă- 
minii trecute, Intllnlrea amica
lă pentru junioare dintre echi
pele României ji Ungariei, în
cheiată cu victoria categorică a 
tenismanelor noastre la toate 
eele trei categorii de virstă:

min Zurbriggen, la Bormio. 
El a concurat dc schiuri pro
duse de firma austriacă 
„Kăstle*. care — încă de 
acum un an I — a detașat 
pe lingă acest schior o echi
pă de 16 ingineri, maiștri si 
tehnicieni, oare au studiat, tn 
acest interval de timp. ne 
Dtrtfl vedne celei oe care 
s-a desfășurat ooborirea. re
gimul vlnturilor. a stabilit 
media temperaturii, a anali
zat cristalele de gheată din 
diferite Derloade. a alcătuit 
o statistică a aDaritlel soare
lui si a gradului de umidi
tate din atmosferă etc. Ni
mic nu a fost lăsat La întlm- 
nlare. Anol au (ost testate 
diferite formule de produse 
blastice Dentru echlDament sl 
diferite sortimente de lemn 
oentru schiuri S-au făcut 
probe de alunecare In Voral- 
berg. In locuri „năzlte- cu 
strlctete. Echipa de tehnicieni 
a fost condusă de inginerul 
Elans Pieber. iar conducăto
rul întregii operații, ingine
rul JOrgen Schenkenback, de
clara dună victoria Iul Pir- 
mln Zurbriggen, la Bormio: 
„Sint satisfăcut. Am muncit 
mult, dar a meritat 1—*

Credem sl noi că a me
ritat I Sigur că cifra de e- 
facerl a firmei va creste acum 
datorită succeselor Iul Pir- 
mln. care a cobortt ca un 
txdld. cu Dește 100 km oe 
oră. spre victorie

Călin ANTONESCU

— Bolivia 3—0 (2—0). prin puna- 
tele marcate de Franco Navarro 
(min. 30, 42 și 76).
• La 27 februarie va avea loc 

la Belfast tn preliminariile C.M. 
din 1986 meciul dintre echipele 
Angliei și Irlandei de Nord, din 
cadrul grupei a 3-a europeană. 
Din formația engleză, va lipsi 
Bryan Robson (clavicula fractu
rată), tn schimb vor fi prezențl 
cel trei jucători care activează In 
Italia : Wilkins. Hateley sl Fran
cis. Antrenorul Bobby Robson a 
selecționat 21 de jucători. In ce 
privește formația irlandeză este 
de semnalat faptul că nu va 
lipsi atacantul John McCaughey 
(locul 2 tn clasamentul european 
al golgeterilor).

schel (R.D.G.) — 100 kg, Ros-
torskl (U.R.S.S.) — peste 100 kg.

TENIS • Turneul demonstrativ 
de la Punta del Este a revenit 
argentinianului Jaite, care, in fț- 
nâlâ. a dispus de CSrhpatriotul 
său, Jose Luis Clerq cu 6—3, 
6—0 ; In medul pentru locul III: 
Ganzabal — Iile Năstase 7—5,
6— 1 • Rezultate din primul tur 
al turneului de la Qulnta 
(S,U,A). i Seguso \— Moor 6—4,
7— 6, Tulasne — Forget î—6. 1—6. 
7—6, Westphal — Lapidus 6—4. 
6—4, Mitchell — Taroczy 5—î, 
6—3. Zlvojinovld — Arraya 6—4. 
6—3, Lutz — Davis 7—6. 6—3. Nel
son — GUCksteln 6—4. 6—2 • In 
turneul de la Heston (AngJJ.a) : 
Lundgren — Wernet 6—3. 2—6. 
6—1, Oosting — Bale 7—6. 7—5.

5—0 (18 ani) și 4—1. atît la 18, 
rit șt la 14 ani. In general, 
meciurile au oferit dispute 
•trinse. chiar dacă In unele ca
zuri scorul nu indică acest lu
au. Sportivele noastre s-au de
tașat, însă, datorită tehnicii su
perioare. în special cele de 18 
șl 10 ani. Tenismanele ungare 
«-au remarcat prin tenacitate și 
o mare putere de luptă, ele 
fiind deficitare la capitolele 
tehnică și tactică, cu o singu
ră excepție : Ildiko Guba (16 
ani, cea mai valoroasă jucătoa
re din echipa oaspete), care. în 
ciuda gabaritului, are o Inde- 
mînare și o orientare în teren 
demne de invidiat Gabriela 
Milrică și Claudia Peța (am
bele de 14 ani) s-au comportat 
mai slab. Acest lucru este cu 
atît mai îngrijorător cu cît ele 
reprezintă generația care ..vi
ne*.  Gabriela Mitrică este po
sesoarea unui joc din spatele 
terenului cu lovituri puterni
ce de pe ambele părți (este 
stîngace). Ea se bazează 
exclusiv pe returnarea mingii 
In terenul advers, dar fără nici 
o concepție, fără o tactică, pe 
care, chiar dacă antrenorul de 
pe margine l-ar fi „suflat-o*,  
nu ar fi putut-o aplica pen
tru simplul motiv că nu o stă- 
pînește. A dovedit, totuși, mare 
ambiție și dorință de victorie, 
ceea ce, să recunoaștem, în
seamnă mult, dar nu ajunge... 
Claudia Peța nici măcar atît nu 
a arătat. în al doilea meci de 
simplu, de exemplu, a fost atît 
de inertă pe teren îneît. la un 
moment dat, nici măcar nu s-a 
mai deranjat să-și ia cea 
de-a doua minge pentru 
serviciu... Ca să nu mai vorbim 
de lipsa loviturilor puternice si

PE GHEAȚĂ ȘI PE
BELLUNO (Italia). Proba de 

«lalom uriaș din cadrul Univer
siadei de iarnă care se dispu
tă in această localitate • fost 
cîștigată de Iugoslavul Jure 
Franko, tar cea de combinată 
nordică de laponezul Uchide Kl- 
roki cu 213,5 p. Rezultate din 
turneul de hochei: Finlanda — 
Janonla 10—5. Cenoslovacla — 
R.P. Chineză 6—2. UJÎ.S.S. — 
Iugoslavia 5—0.

SOFIA. Cursa de schi fond 15 
km. disputată pe nirtia de De 
muntele Vitosa si eontînd cen
tru „Cupa Mondială" a avut ca 
Învingător oe suedezul Gunde 
Svan. oare a acoperit distanta 
In 41:06.5. fiind urmat de Ha- 
kon Holte (Norvegia) 41:15.1 si 
Gunnar Mikkelsplass (Norvegia) 
41:27.0. în clasamentul general 
al „Cupei Mondiale*.  Gunde 
Svan se află D nrimul loc cu 
97 p. urmat de Mikkelsplass cu 
84 n

BREVIAR OLIMPIC
• Cantonul Berna 

dorește să fie gazdă 
a Jocurilor Olim
pice de Iarnă din 
1996 sau chiar— 
2000 J In acest sena 
a început să fie 
pregătită documen
tarea tehnică, pre- 
cîzîndu-se că loca
litatea Interlaken 
n fi. în fapt cen
trul uneia dintre a- 
ceste ediții ale »O- 
Umpladeî Albe*.

• Comitetul natio
nal olimpie șl spor
tiv francei (CNOSF) 
a organizat, la Pa
ris, vizionarea unul 
film Intitulat -Miș
carea olimpiei". In 
prezența lui Juan 
Antonio Samaranch 
președintele forului 
olimpie Internatio
nal. Filmul, de 20 
minute, tratează to 
imagini frumoase 

structurile C.I.O. și, 
după opinia lui Nel
son Paillou, pre
ședintele CNOSF, 
este o excelentă pe
liculă pedagogică, 
didactică, foarte u- 
tilă pentru a fi pro
iectată în școli.

• La recentul său 
Congres, de la Roma, 
Federația interna
țională de canotaj 
a decis să propună 
C.I.O. admiterea la 
viitoarea ediție a 
J.O. din 1988 a două 
bărci masculine de 
categorie ușoară (2 
vîsle si 4 Le.). Ur
mează ca G.I.O. să 
decidă în cadrul se
siunii sale din luna 
iunie, din capitala 
R. D. Germane. Din 
cercuri bine Infor
mate se spune că 
forul olimpic ar fi 
de acord eu intro

plasate. Peța fiind mai tot 
timpul surprinsă de mingile 
care-i soseau in teren ceva mai 
repede. Categoria de 18 ani a 
fost reprezentată de Diane Sa
mungi și Corina Taloș, ambele 
prezentîndu-se sub valoarea lor, 
nefiind complet refăcute după 
un accident la genunchi (pri
ma) și o gripă rebelă (a doua). 
Junioarele mari Ileana Troean 
șl Otilia Pop au jucat bine, 
obținind victorii facile.

Așadar, o problemă care ră- 
mine actuală : eine vine din 
urmă 7

Cîteva REZULTATE : cat. 18 
ani : Troean — Lilla Buza 7—6,
6—1, Pop — Monika Jobbagy 
6—2. 6—0, Troean, Pop — Buza, 
Jobbagy 6—4, 6—0 ; cat. 16 ani: 
Samungi — Guba 6—2, 7—6,
Taloș — Antonia Homolya 4—8,
2— 6. Samungi — Homolya 7—5, 
6—3. Taloș — Guba 6—4, 7—5, 
Samungi, Taloș — Guba, Ho
molya 5—7, 6—2, 7—5 ; cat 14 
ani : Mitrică — Nora Koves 
6—4, 6—4, Peța — Barbara Far
kas 6—3, 6—3, Mitrică — Farkaș
3— 6, 7—5, 7—6, Peța — K3ves 
2—6, 7—5, 3—6, Mitrică, Peța— 
Koves, Farkas 7—8, 6—3.

Doina STANESCU

A ÎNCEPUT CRUPA „B“
Ieri, în mai multe orașe din 

Norvegia, a început una dintre 
cele mai importante ediții ale 
grupei „B“ a Campionatului 
mondial masculin de handbal. 
Iau parte 16 echipe care au 
fost împărțite în patru serii 
preliminare, în cadrul cărora 
se joacă sistem turneu (fiecare 
cu fiecare), după care primele 
trei clasate din aceste patru 
serii se califică pentru semi
finale.

Iată componenta celor patru 
serii preliminare : Italia, Ce
hoslovacia, Norvegia, Spania

nove MESTO (Cehoslovacia), 
în localitate s-a disputat o cursă 
de schi fond (5 km) din oadrul 
„Cupei Mondiale*  pentru femei. 
Victoria a revenit cunoscutei 
campioane Anette Boe (Norve
gia) cu timpul de 14:06,20. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 
a. A. Romanova (U.R.S.S.) 
14:20.80 si 3. V. Klimova (Ceho
slovacia) 14:30,60. Ia clasamen
tul general al oomDetltlei pe 
primul loo se află finlandeza 
Grete Nykkelmo 120 p. 
urmată de Anette Boe 110 p 
si de Brit Petersen (Norvegia) 
81 p.

OSLO. Meci de hochei între 
selecționatele olimpice: Finlan
da — Norvegia 3—1 (1—Ș. 0—0,
2—1).

EXGEI.BEHG (Elveția). Con
cursul de sărituri cu schlurile 
din localitate a fost clstigat de 
Jens Welssflog (R.D.G.) cu un

ducerea celor două 
probe de categorie 
ușoară, chiar la vi
itoarele J.O., cu con
diția, Insă, ca FISA 
să renunțe la două 
din cele opt probe 
care figurează, to 
prezent, ta progra
mul olimpic, cerere 
cu care Federația 
internațională, deo
camdată. nu este, 
însă, de acord...

• Președintele Co
mitetului Internațio
nal Olimpie. Juan 
Antonio Samaranch, a 
primit medalia de aur a Clubului Inter
național al drumeți
lor. Distincția l-a fost 
acordată pentru fap
tul că în anul 1983 a 
vizitat 150 de țări, vi
zite ta cadrul cărora 
a militat pentru nobi
lele idealuri olimpice, 
de înțelegere și co
operare între popoare.

• Regrupară in fruntea clasamentului • O rundă dificilă pentru 
reprezentanții noștri • Puternicul asalt al jucătorilor din eșalonul 

secund TREI LOCURI I
Turneul zonal de șah de la 

Praga se desfășoară sub sem
nul unui finiș foarte agitat 
Tensiunea concursului a ajuns 
la maximum, se joacă nervoa 
șl — inevitabil — M greșește 
mult în ultimele runde am 
asistat la o veritabili ofensivă 
a Jucătorilor care se aflau ha 
partea a doua a clasamentului. 
Șl astfel, pe distanța a numai 
două reuniuni, s-a mărit nu
mărul candldaților la califica
re, Iar pozițiile fruntașilor ae 
devenit destul de șubrede, le 
primul eșalon an Intrat acum 
bulgarul Ermenkov (care a 
dștigat Întrerupta cu FL Gheor
ghiu), polonezii Schmidt șt 
Sznapik, ultimul avtnd două 
întrerupte pe care le poate 
clștlga.

In runda a 14-a. liderul Șubă 
a jucat neinspirat contra Iul 
Schmidt, a refuzat remiza și, 
cum des se Intlmplă, acum, la 
întrerupere, are o poziție in
ferioară. Ca șl Ghindă, de

SCHIOARA CLAUDIA POSTOLACHE 

ÎNVINGĂTOARE IN IUGOSLAVIA
BELGRAD, 19 (Agernres). — 

Printre protagoniștii concursu
lui international de schi txm- 
tru juniori de la Bkofia Loka 
(Iugoslavia) s-a aflat si tînă- 
ra sportivă română Claudia 
Postolache. învingătoare In 
două probe. în concursul mas-

A C.M. DE HANDBAL [m]
(A), Uniunea Sovietică, Fran
ța, Finlanda, R.P. Congo (B), 
Bulgaria, Kuweit, R.D. Germa
nă, Olanda (C), Ungaria, 
S.UJL, Polonia, Israel (D).

Dintre aceste 16 echipe, pri
mele 6 se califică pentru gru
pa „A*  a C.M., care va avea 
loc anul viitor, ta ianuarie, ta 
Elveția, următoarele 3 rămta 
ta grupa B, iar celelalte 7 vor 
evolua la ediția viitoare a gru
pei „C*  a C.M. întrecerea care 
a început ieri ta Norvegia va 
dura pînă în ziua de 3 martie.

ZĂPADĂ
total de 231.5 p. în oadrul aces
tui concurs Învingătorul a stabi
lit si un nou record al trambu
linei. reallzlnd in a doua sări
tură 134 m 1

SAPPORO. Japonezul Aklro 
Sato a clstigat concursul de să
rituri ou 221.9 o. reallzlnd st o 
săritură de 118.5 m.

tograd 2—0. Dlnamo Zagreb — 
Partizan Belgrad 2—0. în clasa
ment : 1. Sarajevo 25 p. 2. Haj
duk Spilt 24 p, 3. Zeleznlcear 
Sarajevo a p etc.

• Campionatul Turdel (et. a 
22-a) : Beslktas — Esklshehlrspor 
1—0, Bursaspor — Fenerbahce 1—4, 
Kocaellspor — Trabzonspor 4—L 
Ankaragucu — Galatasaray 1—4, 
Saryier — Altay 4—1, Antalyaa- 
por — Boluspor 1—0, Zongula- 
dakspor — Genclreblgll 2—4. Ia 
clasament conduce Beslktas 34 p, 
urmată de Fenerbahce 31 p.
• Campionatul Iugoslaviei (et. 

a 18-a) : Sloboda Tuzla — Pris
tina 5—1, Vojvodlna Novi Sad — 
Hajduk Spilt 1—1, Vardar Skoplje 
— Iskra Bugojno 4—0, Rijeka — 
Radnickl Nlș 3—0, Dlnamo Vln- 
kovlcl — Osljek 1—0, Sutjeska — 
Sarajevo 2—0, Steaua roșie Bel
grad — Velez Mostar 3—0, Zelez- 
nloear Sarajevo — Buducnost Ti

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Rezultate din ul

tima zi a campionatelor unionale 
pe teren acoperit: bărbați, prăjini 
— Krupski 5,70 m ; lungime — 
Lalevski 8,09 m ; Înălțime — 
Paklln 2,31 m ; triplusalt — Va- 
Uukevicl 17,32 ț femei, 800 m — 
Ollzarenko 2:02,21 ț 60 m — Jl- 
rova 7,17 ; 60 m.g. — Korșunova 
7,92.

AUTO • Cursa de 500 de mile 
de la Daytona Bacb (Florida) a 
fost ctștlgată de americanul Bill 
Elliot pe o mașină „Ford Thun
derbird*.

CICLISM « Turul Meditera
nean s-a încheiat cu victoria 
australianului Phil Anderson ou 
un total de 16 h 14:55. urmat de 
francezul Erie Caritoux — 16 ti 
15:03 șl de Irlandezul Stephen Ro

altfel, care l-a întîtalt pe ul
timul clasat, Gheorghiev. După 
eșecul suferit ta partida cu 
Ermenkov, Florin Gheorghiu a 
jucat atent și energic contra 
tai Slempin șt are la întreru
pere avantaj, probabil, decisiv. 
Partidele Prandstetter — Er
menkov, Farago — Ftaenlk. 
Adorjaa —- Jansa, Gheorghiev 
— Pinter și Csom — Doncev 
au fost remize. Sznapik deține 
o poziție superioară la Mokry. 
In partidele întrerupte ta run
da a 13-a : Slempin — Doa- 
•ev 1—8, Grigorov — Gheor- 
ghlev */,-*/>

Clasamentul înaintea ultime
lor 1 runde și a partidelor în
trerupte : Șubă 8<A (1), Jansa, 
Pinter 8*4.  Ermenkov 8, Pran
dstetter (1), Adorjan, Fa
rage, Ftaenlk 7, Gheorghiu, 
Schmidt (1), Gheorghiev,
Csom 6*4,  Sznapik 6 (2), Ghin
dă, Doncev 8 (1), Mokry, Stem- 
Pln (1). Grigorov 4 (1).

culta a-a remarcat Iugoslavul 
Gregar GrllcL clasat, de ase
menea. de două ori oe locul 1.

La competiție au participat 
180 de juniori si junioare din 
11 țări.

-------  Carnet extern

CONTRIBUȚII LA UN SUCCES!
Martie victorii sportive sus

cită. dlntotdeauna. un mare 
interes. Iubitorii sportului, 
pentru care „amănuntul*  sau. 
dacă vreți. Intimitatea obține
rii unei mari performante re
prezintă mult, clteso cu avi
ditate tot ceea ce mass-me
dia oferă cu generozitate. 
<Hn culisele competițiilor si 
din aoroDlerea marilor cam
pioni. I

Succesul net al schiorului 
elvețian Plrmln Zurbriggen 
in proba de coborîre a C.M. 
de la Bormto a stîmit nu 
numai admirație, d și o 
firească curiozitate. Cu ce 
viteză a zburat peste zăpada 
ea de sticlă de pe Dantele 
amețitoare T Ce echipament 
avea I Cum s-a pregătit 7 SI 
multe asemenea lucruri... în 
afara unul curaj deosebit, 
marii campioni al ooborirll 
au nevoie sl de un material 
sportiv bine pus la punct. 
Tocmai de aceea ne-am pro
pus să vă oferim clteva a- 
mănunte neobișnuite legate 
de efortul pe care-1 fac (bine
înțeles că nu dezinteresat I) 
marile firme comerciale spe
cializate in producția de ma
terial si echipament de schi. 
Obttntad, In primul rtnd. un 
mllloo eficient de reclamă 
prin echiparea unul schior 
(mal ales dnd iese victorios), 
aceste firme fac totul pen
tru a-1 aluta pe sportiv să 
se impună.

lată, de pildă, ce a stat tn 
.«petele*  victoriei Iul Pir-

• Campionatul Spaniel (et. a 
25-a) : Atletico Madrid — Va
lencia 2—8, Murcia — Hercules 
0—Ș, Espanol Barcelona — Sevil
la 1—4, Malaga — Real Madrid 
1—4. Elcbe — Athletic Bilbao 
1—4, Zaragoza — Santander 0—4, 
Betia — Sporting Gljon I—8, Real 
Sodedad — C.F. Barcelona 0—0, 
Osasuna — Valladolid 3—0. In 
clasament I 1. C.F. Barcelona 
M (25 de jocuri), 1. Atletico Ma
drid M (24), 3. Sporting Gljon 
2» (25) etc.
• Meci amical la Lima : Pern 

che — 16 h 55:09. Ultima etapă 
(Montpellier — Bezlers) a revenit 
olandezului G. Solleved, care a 
acoperit distanța (105,3 km) In 
1 h 10:57 • S-a terminat șl „Tu
rul Cubei*  (1.854 km in 12 etape), 
victorios fiind sovieticul Al. Zino
viev ou 44 h 37:55, urmat de cu
banezul E. Alonso la 2:04 și de 
H. Groeger (R.D.G.) la 3:08.

LUPTE • Turneul „Maelar*  
disputat la Vaesteras (Suedia) a 
avut următorii Învingători pe ca
tegorii : Hmasiev (U.R.S.S.) — 48
kg, Tasetdlnov (U.R.S.S.) — 51
kg, Șlgde (Norvegia) — 57 kg, 
MShukîan (U.R.S.S.) - 02 kg.
Glulfalakian (U.R.3.S.1 — 68 kg, 
Mamlașvili (U.R.S.S.) — 74 kg. 
Apșasava (U.R.S.S.) — 82 kg.
Popov (U.R.S.S.) — 90 kg. HST*

PENTRU 
SPORTIVII ROMÂNI

Zilele trecute s-a desfășurat 
ediția 1985 a campionatelor bal
canice la arme cu aer compri
mat, la care au participat tră
gători din Bulgaria, Iugoslavia» 
România. Turcia și Grecia. Re
prezentanții țării noastre au a- 
vut o comportare bună la pro
bele de pistol, unde au cuce
rit trei locuri intii : la senioa
ra, prin Elena Taciuc — 381 p, 
nou record balcanic, cu echi
pa formată din Elena Tacius 
(381), Silvia Kaposztai (372) și 
Ana Ciobanu (371) — total
1124 p, și ia seniori echipa 
(1726 p), cu formația alâtuită 
din Ilie Petru (579 p) — lo
cul doi la individual. Liviu 
Stan (574) și Sorin Babii (573). 
La pușcă, cele mai bune po
ziții au fost locul secund o- 
cupat de echipa de seniori ca 
1723 p (a dștigat Iugoslavia 
cu 1729 — record balcanic) $i 
cele două locuri trei prin ju
nioara Olimpia Rus — 379 p 
(s-a câștigat cu 380 p) și echi
pa de junioare — 1106 p.

Competiția a fost dominată 
de către țintașii bulgari care 
au obținut 10 locuri întîi, iar 
sportivii Iugoslavi s-au clasai 
pe primele locuri in trei probe.
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