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semnare, șefii de stat 
două țări și-au strins 

cu căldură, s-au îm- 
cu prietenie, manifes- 
satisfactia pentru ea- 
rodnic al dialogului la

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, și colonelul 
Moammer El Geddafi, condu
cătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei A- 
rabe Libiene Populare Socia
liste, au semnat, miercuri, 6 
martie, în cadrul unei solem
nități, Acordul general de co
operare economică, științifică 
și tehnică intre Republica So
cialistă România și Jamahiria 
Arabă Libiană Populară So
cialistă.

La ceremonie a participat 
tovarășa Elena Ceaușescu.

După 
ai celor 
miiniie 
brățișat 
tindu-și 
racterul 
nivel înalt româno-libian.

In prezenta președintelui 
Nicoiae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu si a colonelu
lui Moammer El Geddafi. a 
avut loc semnarea altor docu
mente româno-libiene.

încheierea acestor documen
te a constituit o expresie grăi
toare a importanței deosebite 
a dialogului la nivel înalt ro
mâno-libian in dezvoltarea ra
porturilor de colaborare, con
vorbirile care au avut loe eu 
prilejul vizitei oficiale de. prie
tenie a președintelui Nicoiae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu deschizînd noi pers
pective relațiilor de conlucra
re dintre cele două țări.

. ★
Miercuri, 6 martie, a luat 

sfirșit vizita oficială de priete
nie pe care tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
efectuat-o în Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă la 
invitația colonelului Moammer 
El Geddafi, conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie.

Ceremonia plecării, care a 
avut loc pe aeroportul din Tri
poli, onorurile ce au fost acor
date inalților oaspeți au ilus
trat pregnant interesul deosebit 
acordat evenimentului pe care 
l-a reprezentat vizita președin
telui Nicoiae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, sti
ma și prețuirea cu care au 
fost înconjurați, atmosfera cor1 
dială și prietenească, sub sem
nul căreia s-a desfășurat dia
logul la nivel înalt româno- 
libian.

Sint prezentate inalte onoruri 
militare. In timp ce răsună im
nurile de stat ale celor două țări, 
sint trase 21 de salve de tun.

Președintele Nicoiae Ceaușescu, 
însoțit de colonelul Moammer 
El Geddafi, a trecut apoi in 
revistă garda de onoare.

Grupuri de cetățeni libienl, 
precum și de muncitori și spe
cialiști români fac o caldă ma
nifestare de simpatie, aclamă

„Daciada“ ’85 la patinaj" viteză

REUȘITA Șl PROMISIUNILE
ULTIMULUI CONCURS AL JUNIORILOR

Brașoveanca Mihaela Dascălu, 
imbatabilă în prebele poliatlo- 
nului Foto : I. BĂNICA 

pentru prietenia dintre 
două țări și popoare.

Președintele Nicoiae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat apoi un călduros 
rămas bun de la colonelul Mo
ammer El Geddafi și doamna 
Safia Farkash. Șefii de stat ai 
celor două țări s-au îmbrățișat 
cu prietenie, subliniind și cu 
acest prilej satisfacția pentru 
rezultatele rodnice ale vizitei.

La ora 12,30 aeronava pre
zidențială a decolat, indreptîn- 
du-se spre patrie.

★
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, impreună eu to
varășa Elena Ceausescu, a re
venit, miercuri după-amiază, in 
Capitală, după vizita oficială 
de prietenie efectuată in Ja
mahiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă la invitația colo
nelului Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie.

Pe aeroportul Otopeni erau 
arborate drapelele partidului și 
statului, care încadrau portretul 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu. 
Pe mari pancarte se aflau în
scrise urări in cinstea parti
dului și secretarului său gene
ral. a patriei noastre socialiste.

Pe aeroport se aflau nume
roși oameni ai muncii din Ca
pitală, care au aclamat înde
lung pe tovarășul Nicoiae 
Ceausescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Ei scandau cu însu
flețire .Ceaușescu — P.C.R.1”, 
.Ceaușescu și poporul !“, 
.Ceaușescu — Pace!"

Primirea caldă, entuziastă, a 
pus puternic in lumină senti
mentele de nețărmurită dra
goste și recunoștință pe care 
întregul nostru popor le nu
trește față de secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicoiae 

Ceaușescu, ce conduce cu stră
lucire destinele patriei, ale na
țiunii noastre pe calea socia
lismului și comunismului, a 
bunăstării și păcii. In același 
timp, locuitorii Capitalei, aflați 
pe aeroport, au dat expresie 
satisfacției cu care toți cetățenii 
patriei au salutat vizita făcută 
de tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu in 
Jamahiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă, moment impor
tant în dezvoltarea relațiilor 
româno-libiene, spre binele am
belor țări și popoare, al cauzei 
păcii, înțelegerii și 
in întreaga lume.

Un grup de pionieri 
tovarășului Nicoiae 
și tovarășei Elena 
buchete de flori.

Tovarășul Nicoiae 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestări
lor prietenești cu care au fost 
intimpinati de oamenii muncii 
aflați pe aeroport.
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Concursul republican al ju
niorilor mid la patinaj viteză, 
desfășurat sub egida „Dacia- 
dei“ pe pista naturală din 
Miercurea Ciuc. ne-a prilejuit 
o serie de constatări îmbucu
rătoare.

In primul rînd. subliniem 
faptul că la start s-a aliniat 
un număr sporit de fete și 
băieți care, dornici de afirma
re. au îndeplinit haremurile 
impuse, obținînd rezultate mai 
mult decît mulțumitoare. Com
petiția a constituit un frumos 
succes pentru brașoveanca de 
15 ani Mibaela Dascălu (pre
gătită de apreciatul tehnician 
Ernest Ulrich-Petric). care a 
cîștigat toate cele patru pro
be din programul poliatlonu- 
lui. Ea a fost secondată, de 
fiecare dată, de o altă talen
tată alergătoare, constănteanca 
Ileana Cleteșteanu. Multe curse 
au fost viu disputate, mai ales
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Cu sprijinul consiliilor populare țl al deputafilor

AMPLA DEZVOLTARE A SPORTULUI
In cartierele de locuit

• Terenuri de joacă și sport # Cluburile și marile aso
ciații sprijină unități sportive din cartiere • Centre 

de inchiriat material și echipament sportiv
asociații sportive 
străzi, cvartale de 
tiere<
• Noile unități . 

ni te să atragă, să cuprindă un 
număr tot mai mare de cetățeni 
la practicarea exercițiilor fizi
ce, sportului și turismului de 
masă primesc sprijin și din 
partea comitetelor de locatari, 
comisiilor de femei, a deputa- 
ților; de asemenea, din par
tea cluburilor și asociațiilor 
sportive care patronează aceste 
asociații, inițiind diferite acți
uni și concursuri sportive lo
cale, repartizîndu-le antrenori 
și instructori care ajută la or
ganizarea unor manifestări 
sportive programînd o parte din 
întreceri pe bazele sportive pro
prii, contribuind la dotarea

Organizarea și desfășurarea 
activității sportive de masă In 
cartierele de locuit se află 
tot mai mult in atenția fac
torilor cu atribuții in dome
niul educației fizice si spar
tului- O suită de măsuri me
nite să sprijine, să îmbunătă
țească activitatea sportivă din 
cartiere — sarcină desprinsă 
din Programul de dezvoltare a 
mișcării noastre sportive — au 
fost luate de Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare.

• Astfel, consiliile locale 
pentru educație fizică și sport, 
cu sprijinul consiliilor popula
re. al celorlalți factori cu atri
buții. au permanent pe agenda 
lor de lucru constituirea de noi

CAMPIONATELE DE LA ULNA-MOMENT DE REFERINȚA

• Atleții români Intre fruntașii 

competiției • Cursa feminină de

1 500 m

• Citeva
Din multe 

recentele 
penelor" 
Pireu se 
ment de 
acestei competiții de anvergură 
a atletismului continental. In 
primul rînd pentru faptul că 
acum a fost înregistrat un re
cord de participare : 27 de țări 
(din cele 34 de membre 
Asociației europene de 
tism) cu 315 sportivi

la Sofia. în 
de țări au 

— Goteborg, 
1977 — San 
Sindenfingen

ale 
atle- 

___ _ __  _______ (re
cordul anterior, 298 de_ sportivi 
a fost înregistrat 
1971 ; iar cite 25 
luat parte în 1974 
1978 — Munchen, 
Sebastian, 1980 — 
și 1984 — Goteborg), ceea ce 
demonstrează___ amploarea tot
mai mare înregistrată de aces
te campionate europene. In
această privință ni se pare 
edificator faptul că anul aces- 

in proba de sprint unde au 
existat sosiri in același timp, 

întrecerile au constituit și un 
prim test al juniorilor suscep
tibili de a fi selecționați In lo
tul reprezentativ pentru ..Cupa 
Prietenia" — ediția 1986, des
chisă speranțelor olimpice. Au 
intrat în vederile specialiștilor 
federației Mihaela Dascălu, 
Ileana Cleteșteanu. Ramona 
Grigoraș. Emeșe Antal. Angela 
Șeulean, Mihaela Stanciu, Ro- 
dica Abrudan. Eniko Balazs, 
Eugen Popa. Zoltan Laczko. 
Ianos Moldovan. Adrian Smo
chină. DezsS Horvath. Zoltan 
Csiki. Călin Grigoraș și Daniel 
Schwenn. Se pare că. de data 
aceasta, căutările antrenorilor 
— aflați. in procesul de selec
ție și instruire. încă la discre-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2—3) 

pe blocuri, 
locuințe, c*r-

sportive, me-

(Continuare In pag. 1—3)

Primii metri din cursa finală de 800 m. Un arbitru de turnantă mai 
atent ar fi putut remarca 
mânui Harries (nr. 124) tși 
putut aduce descalificarea.

că englezul Harrison (nr. 150) și vest-ger- 
depășesc propriile culoare, ceea ce le-ar fi 
Cu nr. 273 atletul nostru Petru Drâgoescu

scurte notații
__  puncte de vedere, 
întreceri ale „euro- 

de sală de la Atena- 
constituie ca un mo- 
referință în istoria

proba recordurilor

de lata la Jocurile mondiale 
Paris-Bercy au concurat 322 
de atleți din 70 de țări.

Intre vedetele de primă mî- 
nă ale competiției ateniene s-au 
aflat și reprezentanți ai atle
tismului nostru, care au obți
nut — cu 2 medalii de aur. 2 
de argint și 1 de bronz — bi-

LA „CIRMA"
AMBARCAȚIUNILOR ARĂDENE

TINEREȚEA

Discutăm cu Mihai Petruș, 
antrenor în secția de canotaj a 
clubului U.T.A.. despre ceea ce 
se întreprinde acum. înaintea 
sezonului competițional ’85, pen
tru ca tot mai multe sportive 
— despre sportivi s-a discutat 
mai puțin, și vom vedea de 
ce — sâ obțină rezultate ce 
pot asigura locuri mai multe 
ca in '84. pe podium. Așadar : 
„Cum vă pregătiți

— Am alcătuit grupe de pre
gătire In funcție de programul 
școlar al elevilor tinind seama 
de prioritatea procesului de 
invătămint. Avem acum tine
ret. în urma selecțiilor făcute 
anul trecut in județele Arad. 
Bistrița-Năsăud și Suceava tn 
principiu, elevele noastre fac 
2—3 antrenamente pe zi la bac. 
pentru forță și rezistență. Pen
tru această din urmă caracte
ristică atît de necesară unui 
canotor, eu și colega Rodica 
Herbei le alergăm — canotoa

Joi 7 martie 1985

noilor asociații cu materiale gt 
echipament sportiv.
• Consiliile locale pentru 

educație fizică și sport, cu spri
jinul inspectoratelor școlare, 
vor repartiza profesori de 
educație fizică de la școlile 
din apropiere, spre a ajuta 
asociațiile sportive din cartiere 
la organizarea st desfășurarea 
de întreceri sportive de masă, 
la înființarea unor centre de 
Inițiere $1 de practicare a di
feritelor ramuri sportive cu

Vosile TOFAN

lanțul cel mai valoros al par
ticipării noastre la această 
competiție. Ca și cu alte ase
menea prilejuri, greul l-au dus 
alergătorii de semifond. De

Romeo VILARA

(Continuare in pag. o 4-a) 

rele ca... atlete, noi. antrenorii, 
in postură de... cicliști — pe 
un traseu cu patru laturi, de 
peste 7000 m. format din ma
lurile Mureșului și două po
duri. Soluția ni se pare bună, 
întrucît deplasează limita de 
rezistență psihică — prin va
riația traseului — față de ..în- 
vîrtirea" pe un drum scurt, 
parcurs de multe ori.

— Vorbeați de selecție. Cum 
ați procedat și cu ce rezultate ?

— Am stabilit comandamente 
in comunele cu licee sau școli 
generale Au fost solicitați pro
fesorii de sport de la sate să 
aducă fetele și băieții care co
respund ca dezvoltare fizică, 
adică cu o anumită înălțime, 
anvergură a brațelor și greu
tate, propice practicării canota
jului. Astfel din județul Bls-

Alex. SOLOMONESCU

(Continuare in pag. 2—3)



Campionatul de polo Azi. în Divizia ,,A“ de ha

DINAM0VISTI1 BRASOVEM AU CIȘTIGAT PRIMEIE PROBE IA SCHI.3 3

național — biatloniștii, 
s-au întrecut in clasica 
de 20 km. Concomitent 
desfășurat și competiția inter
națională „Cupa Carpati' 
calendarul 
nului Internațional al Tinere
tului și la care participă biat- 
loniști din Bulgaria. RT). Ger
mană. Polonia și 
Vladimir Todașcă 
Brașov), Intr-o companie valo
roasă. s-a impus clar, intrind 
în posesia titlului de campion 
ai ..Daciadei" și al tării și cîs- 
tigînd totodată „Cupa Car
pati". Principalii săi adversari 
au fost Gerhard Ranch și Hol
ger Wick (ambii din R.D.G.), 
precum și experimentatul Va
sile Bejenaru (A.S A. Brașov). 
Todașcă recunoscut ca un bun 
trăgător de data aceasta a și 
alergat foarte bine, reușind — 
spre lauda lui și a antrenoru
lui său Ștefan Stăienlescu — 
cel mai bun timp 
Deci se poate !

Joi 
uriaș, in timp ce 
au zi de pauză.

REZULTATE TEHNICE. CobO- 
rire: 1. Vili Podaru — campion 
al „Daciadei" si al țării — 
1 3S.M : 2 Mlhal Bâră t □CJg ; 
3. Czaba Portar 1 :M.M ; 4 Dan 
Blescu 1 jrt.u ; s. Rolf Tre-rtscB 
— toil de la Dinamo Brașov —

CRIȘIIL ÎNVINGE PE RAPID UN MECI DE

POIANA BRAȘOV. 6 
telefon). Continuă seria 
lor competiții din 
federativ' de

(prin 
mari- 

calendarul 
_______ specialitate. 
Miercuri au avut loc două fi
nale din cadrul ..Daciadei" 
performantă la schi alpin 
biatlon. Schiorii alpini 
disputat titlul de campion 
..Daciadei" si al tării la cobo- 
rire Pîrtia Lupului, din nou 
foarte rapidă, a supus pe spor
tivi unor serioase eforturi. Pă
cat că în încercarea sa de 
contracara valoarea 
de la Dinamo Brașov. 
Balazs (ASA.
zut la ..Drumul albastru" 
s-a accidentat Schiorii 
moviști — antrenați de 
Gohn — au dominat 
dificilă, dar frumoasă 
care este coborîrea. Azi 
ieri) ei au fost de neîntrecut. 
Vili Podaru — ca și la recen
ta cursă din cadrul „Dinamo- 
viadei internaționale de iarnă* 
— a făcut o cursă curajoasă și 
sigură reușind să se claseze 
pe primul loc și. o dată cu a-» 
ceasta să obțină titlul de cam
pion al „Daciadei" și al tării, 
în imediata apropiere s-a a- 
flat Mihai Bâră.

în Poiana Mică și-au dispu
tat intîietatea — în cadrul 
„Daciadei" și al campionatului

care 
probă 

s-a

ff

de 
și 

și-au 
al

a 
schiorilor 

Zsolt 
Brașov) a că- 

■ șl 
dina- 
Kurt 

această 
probă 

(n.r.

din 
sportiv dedicat A-

are loc cursa

România. 
(Dinamo

la fond.

de slalom 
biatlon iștii

CUPA DUNĂRII- LA TELEGRAFIE - SALĂ
tn Capitală 

(ia a 13-a a 
telegrafie — ___ ___ _________
concursuri : recepție si transmite
re regularitate recepție viteză, 
transmitere viteză. Participă con
curent! din Bulgaria, ‘ Ceho
slovacia R.P.D. Coreeană, lugo-

a început ieri edi- 
.,Cupei Dunării" la 
sală, cu cele trei

slavia. Ungaria. Uniunea Sovietică 
șl România. Reprezentativa 
noastră e alcătuită exclusiv din 
fete : Jeaneta Manea, Valentina 
Varlam ș: Mlhcela Popescu. An
trenori — Radu Bratu șl Vasile 
Căpraru. Competiția e dedicată A- 

nului Internațional al Tineretului.

»

1:39,95 ; 6. Dorin Dinu (Teleferic 
Brașov) 1:40,34. Biatlon. 20 km : 
1. Vladimir Todașcă (Dinamo 
Brașov) — campion al „Daciadei" 
și al țării — lh 00:38,5 (4 min. 
pen.); 2. Vasile Bejenaru (ASA 
Brașov) lh 02:33,7 (3 min.); 3. 
Vasile Marta (Steagul roșu Bra
șov) lh 04:25,4 (3 min.); 4. Imre 
Lestyen (ASA_ Brașov) lh 05:58,5 

Cristoloveanu 
lh 07:30,0 (4
_ ’ (ASA

„Cupa 
1.
2.

(t min.); 5. Dan 
(Dinamo Brașov) 
min.); 4. Sandor Csedo 
Brașov) lh 08:11.7 G min.). .
Carpați- biatlon, 2« km 
Vladimir Todașcă (România). 
Gerhard Rauch (RDG) lh 02:14.0 
(4 min.): 3. Vasile Bejenaru (Ro
mânia) : 4. Holger Wick (RDG) 
lh 04:23.0 <( min.): S. Vasile 
Marta (România); 8. Imre Lestyen 
(România).

Paul IOVAN

PATINAJ [juniori]
fDrrnare din pag. I)

avut

Mi- 
Bra-

L 1:37.2 la 1000 m și 
a 3000 m : Eugen Popa 
11 Ploios* i) 2 22.0 la

$i 4:59.7 la 3000 m ; 
Grigori? (CSM. Clu’-

(Pionierul Con- 
3. Ramona Gri- 

Cluj-Napoca) 
Eugen Pop»1.

ARAD, 6 (prin telefon). 
Miercuri a început cel de-al 
treilea turneu al grupei valo
rice 1—6 a campionatului na
țional de polo. în primul meci 
s-au intilnit STEAUA și “ 
GREȘUL BUCUREȘTI. 
8—8 (1—2, 
Meciul a 
cătorii de 
nînd mai 
conduceau 
Din acest 
revenit, dar nu au reușit să se 
distanțeze. Rezultatul 
tătește ambele echipe, 
marcat : Nuțu 3. Geantă 
Ragea 1. Șerban 1. Alecu 1 
(St). Ivănescu 3. Mușat 
nescu 1.
1. Ncagoe 

în cel 
DINAMO 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
(6—2, - - ‘ * * - 
marcat : 
eu 5. Rus 
Răducanu 2. 
nu 1. Chiru 
(D). Colceriu 
1. Mare 1 (V).

în ultimul meci al 
nil. GRISUL ORADEA 
PID BUCUREȘTI 12—!
3—2. 5—2. 0—3). în derbyul zi
lei. portarul de rezervă al Ra
pidului. Florin Slavei. și-a 
salvat echipa de la o înfrîngere 
severă. Au marcat : Garofca- 
nu 3.
ier 2, 
Gaiță 
Tufan

CONSTRUCTORUL ARAD

3—2. 
fost 
la 

ales 
în 

moment, steliștii

PRO- 
Scor : 
1-2).

ju- 
acțio-

3—2. 
echilibrat. 

Progresul, 
pe contraatac, 

min. 8 cu 4—1.
au

îndrep-
Au

2,

Bărbulescu 1. 
1 (Pr).
de-al doilea 

BUCUREȘTI

1. lo- 
Dingu

meci.

21—6
6—2). Au 

5, Popes- 
Moiceanu 2, 
1. Ungurea- 

Geambașu 1 
3, Ilea 1. ■’

5—1. 4—1.
Hagiu 

3, 
Dan 
1.

Kiss 3.
Gordan 

5. Jianu 
L

Muzsnai

reuniu-
— RĂ

II (4—3.

Costrăs 3. Fe-
1. respectiv
3. Ioneseu 2,

Jci se dispută 
sul — Progresul, 
ința și Dinamo
O. BERBECARU

jocurile : Crl- 
Steaua — Vo- 

— Rapid.
ccrcsp.

• Un nou semnal de alarmă pentru fondițti 
9 Zăpadă din belșug $ Bravo, drumarilor I @ Im
portanța lucrului mărunt 9 «Cupa Caraiman"
• Sportivi români in concursuri internaționale

® SCHI FOND

de 
aș-

se 
pe

De foarte multă vreme antrenorii de la 
schi-fond promit rezultate cît de cit com- 
peti'tee în arena Internațională. De foarte 
multă vreme. C.N.E.F.S.. federația. Iubito
rii acestui sport așteaptă confirmarea aces
tor promisiuni. Dar tot de atit amar 
vreme schiorii șl antrenorii lor înșeală 
teptările.

Iată, sezonul concursurilor de schi 
apropie de sfîrșit. dar performanțele
care le pretindem (în virtutea condițiilor 
de pregătire asigurate) nu se întrezăresc la 
orizont. Ultimele două exemple vor fl edi
ficatoare. La ..Balcaniada" de schi din Gre
cia. fondiștii și fondistele noastre na au 
reușit să se claseze în nici o cursă printre 
fruntași. Și trebuie să avem în vedere, că 
Ia startul diferitelor probe nu au fost pre- 
zenți schiori cu renume ; dar. șl în aceste 
condiții, reprezentanții noștri s-au prezen
tat mai mult decît modest.

A trecut ..Balcaniada" și a venit „Dinamo- 
viada internațională de iarnă", la noi acasă, 
în Poiana Brașov. Din nou speranțe și. din 
nou. deziluzii. Este adevărat, de data a- 
ceasfa oaspeții au avut valoare, sînt bine 
cotati în arena internațională Dar de aici 
și pînă a te clasa Ia toate cele patru curse 
disnutate (5 și 10 km pentru femei. 15 și 
30 km pentru bărbați) pe ultimele locuri — 
cu rezultate separate prin diferențe de timp 
greu de imaginat — este cu totul altceva ! 
La 5 km feminin, schioarele noastre au o- 
cupat ultimele 4 locuri, fiind întrecute de 
toate sportivele din Uniunea Sovietică, Ce
hoslovacia și R.D. Germană. La 15 și 30 km. 
masculin, fondiștii 
nici un alt snorti.v 
mai bune fondiste 
Iuliana Degan nici __________
în concurg, dar s-au emis, în schimb, pre
tenții dew a fi prezente la startul curselor 
din cadrul „Universiadei" de iarnă! Ileana 
Han^an. o speranță acum 3—4 ani. în acest 
sezon nu a reușit nici o performanță care 
să-i mențină acest statut. La băieți, aceeași 
situație : nici o perspectivă de a 
anon’mat.

Federația, antrenorii și secțiile 
din întreaga țară au datoria să 
tul pentru a readuce pe linia de 
schiul de fond. Acum, pînă nu va fi prea 
tîrziu....

români nu au devansat 
străin. Considerate cele 
ale tării. Elena Reît și 
nu au mai fost înscrise

ieși din

de fond 
facă to- 

plutire

I. PAUL

Stratul de zăpadă se menține la un 
nivel corespunzător in toate stațiu
nii -. Deci, se poate schia In bune 
ccndiUunl Ia Poiana Brașov. Predeal, 
Sinaia. Semenic. Muntele Mic, Pa
rin’:, Izvoarele, Păltinlș-Sibiu, Borța, 
Stina de Vale, Vatra Dornel ș a.

• PATINAJ VITEZA
Buna organizare a unul concurs de pa

tinaj viteză necesită nu numai un corp 
numeros de oficiali, d și o aparatură spe
cială care să marcheze pista sau să ajute 
la desfășurarea ritmică a diferitelor probe 
«lin cadrul poliatiocului. laxă cîteva din 
aceste materiale : cupe și bile numerotate 
pentru tragerile la sorți ; cuburi din cau
ciuc pentru delimitarea turnantelor ; pupi
tru la start pentru lista concurenților : 
bănci mini-dulapuri pentru adăpostirea e- 
chipamentului sportivilor pe vreme nefavo
rabilă ; unelte pentru curățirea gheții etc. 
Din păcate, aceste obiecte — ușor de reali
zat șl de procurat — au cam dispărut din 
inventarul strict necesar al organizai 
întrecerilor de pe pista naturală dir. Mier
curea Cine, La fiecare concurs desfășurat 
aici multe din aceste materiale au lipcit 
aproape cu desăvîrșire. iar tragerile la 
sorți continuă să se facă în... căciulile par
tid panților la ședințele tehnice.

Importanța acestor lucruri — mărunte în 
aparență — se simte pregnant cînd se pier
de timp prețios cu scrisul bilețelelor pen
tru tragerile la sorți și, mai ales, pe vreme 
nefavorabilă, cînd se duce zăpada de pc 
coama turnantelor, alergătorii nu au ur.de 
să-și depună echipamentul, iar starter i 
abia își pot îndeplini atribuțiile. Ce părere 
au tovarășii de la S.C. Miercurea Cine, în 
administrarea cărora se afiă această bază 
sportivă de iarnă T

Troian IOANÎȚESCU

□oi

• SCHI ALPIN
Feste 100 de tineri schiori alpini și-au dis

putat zilele trecute la Bușteni „Cupa Caral- 
manul". Pe pîrtia Kallnderu au avut loc 
curse de slalom special șl slalom uriaș. In 
cite două manșe. REZULTATE, slalom spe
cial, fete : I. Anamaria Toma (ClS.Ș. Pre
deal) 03.83. 2. Maria Alml (IMUAS -----
Mare) 89.23. 3. Claudia Marcu (C.S.Ș. Pre
deal) 89.52 : băieți : 1. Ticu Mărtoiu (Bra- 
șovia) 81.39. 2. Cătălin Benașic (C.S.Ș. Si
naia) 02.19. 3. Dan Focșeneanu (A.S.A. Bra
șov) 82.54 : slalom uriaș, tete : 1. Claudia 
Marco 2:»4.4». t. Anamaria Toma 2:04.72, X 
Marta Alml l iUS ; băieți : 1. D. Focșe- 
neanu IzSl-M. i. C. Benașic 1:55.24. X Ion 
Pestrea (Steagul roșu Brașov) 1:58.38.

Combinata alpină a fost cistleatâ de Ana
maria Toma si Dan Focșeneanu. (Victor 
ZBARCEA — coresp.).

i.

★

Baia

Pe pîrtia de schi din Predeal s-a desfă
șurat cea de a 34-a ediție a popularei com
petiții de schi “ “ ------
34 
W 
Iri
n

aoe&s-a au fost prezent! aproape 300 
competitori d? toate vîrsteîe.

Dintre sportivi s-au evidențiat Oana 
povlț (câștigătoare a două probe de 
lom). ■ 
iar d 
calitățile

,Cupa Drumurilor". Iată, de 
de ani. schiorii grupați tn 20 de asocia- 
din institutele de proiectări bucureștene 
dau Intilnir- anual pentru a se întrece 
atractiv concursuri de schL De data

de

Po- 
sla- 

Radu Snlgbelscbi și Octavian Baia, 
itre eonii s-au făcut remarcați, prin 

demonstrate. Alexandra Popescu, 
Araa- 

Dan
Ani Maria Popa. Irina Toma. Elena 
Hei. Bordan Cojan. Stefan Steblea, 
Constantineseu șl Andrei Fotescu.

Bravo drumarilor și_ la cit mal
ediții !

multe

SĂNIERI Șl PATINATORI ROMÂNI LA ÎNTRECERI PESTE HOTARE
• In continuarea activită

ții competiționaie. un lot de 
sănieri din țara noastră va 
participa, sîmbătă șl dumi
nică. la un important con
curs Inclus tn calendarul 
„Cupei mondiale". Competi
ția se va desfășura in R.D. 
Germană pe pîrtia de la 
Oberhof. Botul român este 
alcătuit din : loan Anostol, 
Laurențiu Bălănoiu, Alexan
dra și Virgil Comța, Livia

Ia-Cheorghițâ ; antrenor, 
cob Ispas.

Tot sîmbâiă și duminică, 
la Bratsk, în UJLS.S.. se va 
disputa „Cupa Prietenia", 
competiție rezervată juniori
lor Au făcut deplasarea : 
Lucretia ștefan. Carmen 
Șandor Ier.elia Dută. Ion 
Bâîânlcâ, Silviu Barteș. Li- 
viu Cepoi. Cristi Sudu ; an
trenori : Carmen Popovici- 
Barna și Ion Galescu.

• între 8 și 15 martie se 
va disputa la Berlin ..Con
cursul Prietenia” la patinaj 
artistic, destinat juniorilor. 
Lotul tării noastre are ur
mătoarea alcătuire : Marina 
Bellu. Nicoleta Cimpoiesu. 
Codruța Moiseanu. Greti 
Marten, Cornel Gheorghe, 
Istvan Lang, Zsolt Kerekeș, 
Marian Prisecaru. Antrenori: 
Gabriela $i Cornel Mun- 
teanu

IN PREGĂTIREA DESCHIDERII NOULUI SEZON
Un vechi deziderat al sportivi

lor și amatorilor de spectacole 
hipice se împlinește o dată cu 
deschiderea stagiunii 1985. prin 
darea în folosință a noii tribune 
a hipodromului din Ploiești, con
strucție modernă, cu locuri tn 
amfiteatru, posibilități de închi
dere.cu geamuri, turn pentru ar
bitri. sector pentru presă, instala
ții de fotografiere a alergărilor. 
Se încheie astfel o nouă și im
portantă etapă a acțiunii de re
novare și dezvoltare a acestui hi
podrom începută din 1981 prin 
construirea unor grajduri moder
ne. cu instalații sanitare și boxe 
special amenajate pentru mate-

rialul cabalin, care asigură pregă
tirea cailor pentru performanțe 
superioare. De altfel, in aceste 
condiții s-a și realizat doborirea 
tuturor recordurilor naționale, 
mersi nd pînă la marile perfor
manțe ale lui Talion (l:19,9/km) 
și Perj ar (1:20,0/km).

Referitor la noua construcție 
este, de asemenea, de semnalat 
că în incinta tribunei a fost ame
najat un restaurant, care va asi
gura gustările șl băuturile răcori
toare solicitate de publicul spec
tator (așteptăm acum ca T.A.P.L. 
Ploiești să-și spună cuvîntul).

înaintea deschiderii sezonului 
hipic, care se va produce spre

sflrșitul lunii In curs, sîntem în 
măsură să anunțăm și unele mo
dificări în componența formații
lor. Astfel. G. Tănase, campionul 
anului 1984. are acum ca ajutor 
de antrenor pe foarte talentatul 
V. Pătrașcu. M. Ștefănescu pe I. 
Crăciun, M. Dumitru pe I. Florea, 
D. Toduță pe R. Costică, S. Io- 
nescu pe V. Moise. Au fost, de 
asemenea, promovați ca ajutori 
de antrenori valorosul C. Dumi
trescu, la formația I. Oană, și 
I.T. Nicolae. la R. I. Nicolae.

99

A. MOSCU

»

Divizionarele ,.A" ale hand
balului nostru se prezintă as
tăzi la startul unei noi runde 
a campionatului masculin Eta
pa a IV-a a returului nu pro
gramează derbyuri (așa cum o 
vor face următoarele două sec
vențe ale întrecerii pentru tit
lul național). în capul afișului 
aflindu-se însă un meci 
promite o dispută dîrză. 
dintre Constructorul Arad 
Politehnica Timișoara. Arăde
nii aflați în zona fierbinte a 
luptei pentru evitarea retrogra
dării. vor încerca — desigur — 
să-și apere, pe teren propriu, 
șansele, să iasă. cu ajutorul 
unei victorii din învolburatul 
subsol al clasamentului. Poli-

București

Mîrșa : 
Brașov : 
Bacău ! 
Baia Mare 
Arad :

care 
cel 
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— după 
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șl Steaua 
la 10 și. 
astfel că 
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gur fieca 
din aceas 
terese me 
tiga. sînt 
aprig, sp 
Steaua s
București, 
„soliști".
plet al et

STEAUA
(sala Florcasca, de

INDEP. CARTAȚI 
DINAMO 
ȘTIINTA 
H.C. MINAUR 
CONSTRUCTORUL

Următoarea etapă, a V-a, 
care programează și derbyul 
Politehnica Timișoara — H.C. 
Minaur. se desfășoară dumini
că 10 martie.

Etapa din 17 martie a fost 
reprogramată. La băieți, me-

— MI 
la ora 1

ciurile Di 
Minaur și 
— Știinfa 
sîmbătă 1 
4 vor ave
tie; la fe 
va desfă

CU SPRIJINUL CONSILIILO
(Urmare din vag 1}

largă accesibilitate, in funcție 
de solicitări, pe baza materială 
existentă.

• Un accent deosebit se pu
ne pe organizarea de acțiuni 
recreative : drumeții la sfîrșit 
de săptămînă. ori in zilele de 
sărbătoare, spre locurile de a- 
grement din apropierea cartie
relor. cu desfășurarea de con
cursuri simple de inițiere, de 
orientare turistică, plimbări, 
acțiuni cicloturistice.
• în parcurile din apropierea 

cartierelor, pe aleile special 
amenajate și marcate, se prac
tică diferite forme de aler
gare sub îndemnul „Aleargă 
pentru sănătatea ta !“, concur
suri de biciclete, triciclete, pa
tinaj cu role, jocuri distractive.

• In asociațiile de blocuri, 
de grupe de blocuri sau străzi, 
copiii și cetățenii sînt invitați, 
la sfîrșit de săptămînă. Ia în-

trecerile 
volei, fot 
șah. badm 
de 
de 
din
• 

populare, 
blocuri, se 
muncă pa 
renuri si 
desfășoare 
de masă 
are în ve 
confecționa 
tenis și șa 
mozaic, ce 
spatiile di 
curile de 
înființarea 
chiriat ma 
sportiv.

în cârti 
cetățeni do 
ei acasă 
constituie 
se program 
tive de ma

TINEREȚEA LA „CiRMA“
rt’nwri din oao I)

trița-Năsăud am selecționat 3 
fete — Mariana Eremei, Da
niela Pop, Elisabeta Răzvanță, 
și un băiat. Florin Tămășan. 
Felele au și fost „lansate" pe 
apă. Florin nu. încă. Din Su
ceava le avem pe ___
Haidău și Crîstîna Toma< 
fine, din 
selecționat 
pe Elena __
și Elena Zbîrcea. Primele re
zultate ale selecției : Cristina 
Toma. Elena Stan și Daniela 
Pod sînt la pregătire, acum, în 
cadrul . lotului național de ju
nioare. Restul fetelor sînt an
trenate pentru începutul sezo
nului comoetițional. Ca plani
ficare — fără să afirm o dată 
cu acestea că mergem la si
gur cu succesele, dar oricum, 
de dorit rezultate bune, dorim, 
asta este altceva — vă pot 
s?uPe Vali Răcilă rămîne. 
fără discuție favorita concursu
rilor de simplu, eventualul du
blu Veronica Coșeanu—Cristina 
Toma ponte spera la un loc pe 
podiumurile concursurilor se
zonului ’85 și. m rest, sperăm 
ca eșalonul de schimb al ca
notoarelor fruntașe să devină, 
chinr din acest an. fruntaș.

Două concluzii, după această 
discuite cu un antrenor inimos 
și realist, se impun :

• Deși s-au făcut selecții, cu 
tot cortegiul de eforturi implî- 

——l dc
nu este sa-

Valentina 
în 

județul nostru am 
în toamna trecută. 

Stan, Carmen Path

cafe. „recolta", din punct 
vedere cantitativ, t; 
tisfăcătoare. Doi antrenori

Premierâ la Suceava

CUPA 8 MARTIE" LA ÎNOT
La Suceava a avut 

competiție de înot din 
centru a’ natației noastre, dotată 
cu ,,Cupa 8 Martie". Pe bloc-star- 
turile cochetului bazin (25 m) de 
la Școala generală 3 au urcat 
peste 80 de înotătoare și înotători 
de la C.S.M. șl C.S.Ș. Suceava, 
întrecerea s-a bucurat de interes, 
cu această ocazie fiind acordate 
primele titluri de campioni al ju
dețului, pe categorii de vîrstă.

loc prima 
acest tînăr

f
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Dintre participanțl, s-au afirmat 
în mod deosebit Ovidiu Tănase 
(12 ani), cîștigător a nouă probe, 
Iuliana Pantelimon (10 ani). în
vingătoare în șapte probe. Marius 
Doroftei (10 ani) care a termi
nat victorios de cinci ori șl Do
rin Vinia.-schi (11 ani), de trei 
ori pe primul loc. De remarcat 
că toți acești patru foarte tineri 
sportivi activează în secția de 
înot a C.S.M Suceava.

I. MINDRESCU, coresp.

ur.de


sint antrenorii de Privind „clasamentul adevărului"

9 ECHIPE [din 18]
SOSIT, ION DUMITRULA CEL MAI NOU LA MINUS!

...dar o singură victorie

de

In
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4DMINKJRATIA Dt SIM LOTO PRONOSPORT INTORMfAlA

a -Il-a

Ion GAVRIIESCU

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXTRAORDINARA PRO- 
NOEXPRES DIN 6 MARTIE 1985

MECIUL 
TURCIA 
se știe, 
U.E.F.A.

LA GORNA 
fata a 15.000 
discutat me- 
prima repre-

--■.3 25%
2 variante

91 a 1.050 tei: cat. E : 1.066,25 
100 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ 
fost obținut de George 
din Oltenița, tar cîștlgurile

decide totul
in deplasare poaic

DE LA ANTRENORUL EMERIT TRAIAN IONESCU,

I : 1 variantă 25% — 
„Dacia 1300“ (70.000

: 2 variante 100% a

OFENSIVĂ!

naur

La ordinea zilei

MERtIJ MAI MULTĂ MIȘCARE

Să poposim astăzi in mijlo
cul antrenorilor principali ai 
primei divizii figuri bine cu
noscute dv.. deoarece cu toții 
fac parte de ani și ani. din 
viața activă a fotbalului nostru.

Steaua — Emericb Jenei 
(antrenor categoria a Il-a ; fost 
jucător de Divizia ,A“, fost 
internațional) : Dinamo — Cor
nel Dinu (cat. a Il-a; Divizia 
„A" internațional); Sportul 
studențesc — Constantin Ar- 
deleanu (cat. I ; Divizia ,,B“); 
Universitatea Craiova — Flo
rin Halagian (cat. I ;• Di
vizia „A") ; Gloria Buzău — 
Gheorghe Constantin (cat. a 
Il-a ; Divizia „A" interna
țional) : Corvinul — Ion Nun- 
weiller (cat. I ; Divizia „A", 
internațional) : F.C. Argeș — 
N. Dobrin (cat. a Il-a ; Divi
zia „A". internațional) ; A.S.A. 
Tg. Mureș — I. Czako (cat. a 
Il-a ; Divizia „A"). Chimia Rm. 
Vilcea — Ion Oblemeneo (cat. 
a Il-a ; Divizia „A"), F.C.M. 
Brașov — Ștefan Coidum (cat. 
I. Divizia „A") : Rapid — 
Viorel Kraus (cat. I ; Divizia 
„A"), F.C. Bihor — Victor 
Stănculescu (cat. I) Politehni
ca Timișoara — Ion Dumitru 
(cat. a III-a : Divizia „A". in
ternațional). Politehnica .Iași — 
Constantin Oțet (cat. I ; Divi
zia ,,B“) F.C. Baia Mare — 
Constantin Frățilă (cat. I ; Di
vizia „A“. internațional). Jiul 
— Viorel Mateianu (cat. a Il-a ; 
Divizia ,.A“, internațional), F.C. 
Olt — Traian Ionescu (antre
nor emerit ; Divizia „A", in
ternațional), S.C. Bacău — D. 
Nîcolae-Nicușor (cat. I ; Divi
zia „A". internațional).

Un corp tehnic cu o ridica-

; N. Gogoașă 
din Buzău) și Gh. Cons- 
(Rm. Vilcea) ;
Petroșani — Rapid i I. 
D. Buciuman și I. Fe- 
(toți din Timișoara) ;
Bihor — A.S.A. Tg. Mu- 

Ad. Nico-

Politehnica Iași — Sportul 
studențesc : N. Dinescu (Hm. 
Vilcea) ; Fl. Popescu și Ad. Mo- 
roianu (ambii din Ploiești) ;

F.C.M. Brașov — F.C. Argeș: 
C. Teodorescu 
(ambii 
tantin

Jiu] 
Igna ; 
renezi

F.C. 
reș : Al. Mustățca ; 
lescu (ambii din Pitești) și Ad. 
Porumboiu (Vaslui) ;

Steaua — Chimia Rm. Vflcea: 
V. Curt (Medgidia) ; I. Velea 
(Craiova) și Gr. Macavei (De
va) ;

Univ. Craiova — F. C. Baia 
Mare : I. Crăciunescu (Rm. Vil
cea) ; N. Voinea și R. Matei 
(ambii din București) ;

eva- 
ungi, 
și-a 
di-

e 16 
tată, 
nu- 

hotă- 
i nu 
erită
fede- 
du-i 

rea 
Itate.

un 
nu

tele- 
en ft 
meci 
ungi

cam- 
avea 
cate- 

16 si

17—18 ani și a ajuns pînă 
in semifinală la prima ei 
participare peste Ocean, in 
compania citorva dintre cele 
mai bune junioare ale lu
mii. Mai de curînd, prind 
să ne arate că stăpînește 
limbajul tenisului, a scris 
că antrenorul emerit Alexe 
Bardan a făcut „dublu" cu 
colega noastră de la „Spor
tul", Doina Stănescu, cei 
doi tehnicieni reafirmind că 
Diane Samungl este o te- 
nismană talentată, căreia i 
te întrevăd frumoase pers
pective. Pentru edificare, 
cititorul trebuie să știe că- 
Alexe Bardan obișnuiește 
foarte rar — si numai după 
ce este pe deplin convins — 
să vorbească la modul su
perlativ despre un tînăr sau 
o tînără jucătoare. La fel, 
putem să avem încredere și 
in „ochiul" Doinei Stănescu. 
absolventă de 1 E.F.S.. cu 
specializarea tenis, la vre
mea junioratului una dintre 
apreciatele „rachete" de la 
clubul Dinamo București, 
unde a fost îndrumată de 
antrenorul emerit Aurel Se- 
gărceanu. Așa stînd lucru
rile, să le dăm crezare celor 
doi OAMENI DE TENIS, șt 
nu lui mp., care, ca și in
tr-un comentariu al său la 
un meci de fotbal la t.v., nu 
face vreo afirmație corectă 
nici măcar din greșeală I

Si
Pe 
cu
In 

arată 
si aceeași

tă calificare profesională : un 
antrenor emerit, nouă tehni
cieni care dețin categoria I 
de calificare, șapte cu catego
ria a Il-a și unul cu categoria 
a III-a. Dintre cei 18 condu
cători tehnici principali, 15 au 
evoluat în prima divizie. Iar 10 
au îmbrăcat tricoul național. 
Multi dintre antrenorii aflați 
astăzi la pupitrele principale 
dețin o îndelungată activitate 
profesională, unii sint cadre 
universitare. Alții se bucură de 
palmaresul onorant al unor 
fotbaliști de mare renume. In
tr-un euvînt. se poate spune că 
atît cei cu experiență, cit 
cei veniți mai de curînd 
„banca tehnică" se prezintă 
reale și solide argumente 
fața elevilor lor. Toți 
același entuziasm .1 
iubire pentru fotbal ; de la de
canul actualului grup de an
trenori divizionari „A“. Traian 
Ionescu, și pînă la ultimul so
sit in acest grup. Ion Dumitru.

Pentru o mică operație de 
selecție efectuată chiar cu cei 
care sint ei astăzi in postura 
de selecționeri ai formațiilor 
divizionare ,.A“. Iată și un 
„11“ compus din foști interna
ționali aflați actualmente la 
conducerile echipelor de _A“ : 
Traian Ionescu — Jenei, Nun- 
weiller Dinu. Dumitru — Ni- 
cușor. Constantin. Dobrin, Ma- 
teianu — Oblemeneo. Frățilă. 
tn completarea formației noas
tre l-am solicitat și pe Oble- 
menco ; fostul ..tunar* craio- 
vean n-a jucat niciodată In 
echipa națională, dar. s-a aflat 
mereu atît de aproape de ea. 
îneît ne-am gîndit să-i oferim 
această satisfacție.

Dinamo—F.C. Olt : A. Gheor
ghe (P. Neamț) t V. Antohi și 
Șt. Rotărăscu (ambii din Iași);

Politehnica Timișoara — Cor- 
vinul : M. Constantinescu ; M. 
Niculescu (ambii din București) 
și V. Titorov (Drobeta Tr. Se
verin) ;

Gloria Buzău — S.C. Bacău : 
M. Neșu ; C. Pădurăriței (ambii 
din Oradea) și C. Gheorghe 
(Suceava).

ȘTIRI • ȘTIRI
• MIERCURI, 

OREAIIOVIȚA, în 
de spectatori, s-a 
ciul amical dintre 
zentativă a Bulgariei și o se
lecționată divizionară din Româ
nia. Echipa gazdă și-a adju
decat victoria cu scorul de 3—1 
(2—0). Pentru formația învin
gătoare au marcat Sadîkov 
(min. 6). Mladenov (min. 19) și 
Iliev (min. 57). Unicul goi al 
echipei române a fost înscris 
de Văidean (min. 76).
• ASTAZI. LA MIZIL, 

REVANȘA ROMANIA — 
(juniori). După cum 
marți, la Slobozia, lotul 
’87 a susținut un 1oc amical cu 
selecționata similară a Turciei, 
de care a dispus cu 3—2. Revan
șa acestei Intîlniri va avea loc 
astăzi la Mlzil, cu Începere de 
la ora. 16.

FAZA I S
Extragerea I : 36 27 26 33 40 22 ; 

extragerea a Il-a : 16 27 10 30 26 2. 
FAZA a n-a :

Extragerea a m-a : 2 40 8 20 
11 6 ; extragerea a IV-a : 29 28 
9 14 38 44 ; extragerea a V-a : 
16 35 29 1 11 4 ; extragerea a 
Vl-a : 33 45 5 29 10 14 ; extragerea
a VlI-a : 27 40 39 25 3 41 ; ex-
tragerea a VIII -a : 41 21 35 2 39
34 ; extragerea a IX -a : 42 33
35 11 23 34.
FAZA a III-a :

Extragerea a x-a 19 30 16 32
15 2.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI t 
3.983.086 lei.
C1ȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN >4 FEBRUA

RIE 1985
FAZA I :

Categoria 
autoturism 
lei) ; cat. 2 
50.000 lei. în cadrul căreia o ex
cursie de 2 locuri în R.P. Polonă 
și diferența în numerar și 11 va
riante 25% a 12.500 lei; cat. 3 :

„Treimea* de puncte agonisită 
de echipele care s-au deplasat 
In prima etapă a returului (două 
victorii șl două remizei a operat 
decisiv asupra configurației 
samentulul adevărului^ * 
tea lui superioară. i 
candidate ta titlu — 
Dlnamo 
„bronzul* 
studențesc, 
fiind acum asaltată de craioveni. 
Dar cele mal importante modifi
cări s-au orodus tn zona fierbin
te. acolo unde .hora* Începe să 
se lărgească. Au alunecat pericu
los F.C. Argeș si A.S.A. Tg. Mu
reș, mărind Ia trei numărul e- 
chipelor cu ..—<*. To-, trei forma
ții Sin» CU ..—3* astfel Că Poli
tehnica Iași si S.C. Bacău (a 
mal cobori) cu un punct) trag cu 
ochiul la vecini, cu gindul la o 
nouă „clacare* a acestora și vi- 
zind o Îmbunătățire a propriei 
zestre.

Tată configurația acestui clasa
ment. după 18 etape (intre paran
teze este trecută diferența 
golaveraj).

_____
l“. în par- 
prlnclpalele 
Steaua și 

se distanțează de 
podiumului. Sportul

poziția acesteia

poate desprinde din cer- 
acestui clasament este că

1. Dinamo +13
2. Steaua +«
3. Sportul stud. + 1
4. Univ. Craiova + 4
5. Corvinul + 1 (+ »)
4. Gloria Buz^j + 1 (— «
7. Chimia 6
8. F.C Bihor — I
9. Rapid -11 •>

19. „Poli- Timiș. — 2 (-121
11. F.C.M. Brașov - 3 (— 4)
12. F.C Baia Mare - 3 (- 5)
13. Jiul — 3 (-17)
14. F.C. Areeș — 4 (+ 3)
15. A.S.A. Tg. M. - 4 (- 3)
19. F.C. on. - 4 (- 9)
17. Polit. Iași — 5
18. S.C. Bacău - 6

...Dar concluzia cea mal netă
care se 
ce ta rea------------------------„-----
lupta pentru evitarea retrogradă
rii are șl un... adevăr care poate 
da speranțe tuturor echipelor. O 
echipă de minus patru care joacă 
pe terenul uneia de zero și CÎȘ- 
TIGA schimbă imediat raportul 
de forțe, în sensul că ambele a- 
jung la un minus doi, un minus 
de pe platforma căruia se poate 
evita spectrul diviziei secunde.

Deși zăpada și gerul — la co
tele din acest an — au cam 
ocolit (și de data aceasta) 

municipiu! de pe litoral, în su
fletele suporterilor lui F.C. Con
stanța este... iarnă de-a binelea. 
Greu încercați, de o bună bu
cată de vreme, de contraperfor- 
manțele echipei locale, așa cum 
îl vezi, stațlonînd grupuri-grupuri 
pe porțiunea dintre ..Continental* 
șl sediul clubului el au Împru
mutat parcă ceva din alura în 
piatră a poetului care a scris 
„Tristele" în exilul lui pe melea
gurile tomltane.

4 variante 100% a 11.382 lei, în 
cadrul căreia o excursie de. 1 loc 
în R.P. Polonă șl diferența în 
numerar și 57 variante 25% a 
2.845 led; cat. 4 : 76,25 variante 
a 2.252 lei ; cat. 5 : 204,50 a 840 
lei; cat. 6 : 357,50 a 480 lei ; cat. 7:
582.25 a 200 lei: cat. 8 : 3.762,75 a 
100 lei.

FAZA
Categoria A : 2 variante 

a 47.762 lei; cat. B : 2 
100% a 17.368 lei. tn cadrul căreia 
o excursie de 2 locuri în R. P. 
Polon? șl diferența în numerar și 
14 variante 27% a .4.342 lei; cat. C:
17.25 variante a 5.538 lei; cat. D: ..... . _ . . — a

a
Cercel 

__ a 
50 000 lei fiecare, de la categoria 
2, au revenit lui Petre Gusas 
dii. Mangalia și respectiv Elisa- 
beta Chimpan 'din Satu-Mare.
• Pentru participanții care încă 

nu și-au procurat bilete la tra
gerea obișnuită LOTO de rnîine. 
vineri 8 martie a.c., le reamintim 
că ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 
cînd își mai pot juca numerele 
preferate !

Este îmbucurător faptul 
că în ultima vreme croni
carii încep sâ aibă dificul
tăți cu așezarea „celor 11“ 
în cadrul unei formații. 
Asta înseamnă că un plus 
de dinamism se instaurea
ză in jocul eehipelor noas
tre. îmbucurător este și 
faptul că pe zi ce trece 
fundașii — și mai ales cei 
de margine — se integrea
ză în jocul mijlocașilor, a- 
runeînd departe sărăcăcioa
sa haină tehnică a fostu
lui paznic al extremei. Din 
aceasta treptată metamor
foză a apărut ...mijlocașul 
Rednic ; din aceeași schim
bare am înregistrat o fru
moasă trecere a fundașului 
buzoian Comănescu spre ro
lul de mijlocaș in majori
tatea timpului de ioc.

Astăzi, in mod normal, o 
echipă de fotbal ar trebui 
să fie prezentată în ordi
nea numerelor de ne tricou, 
deoarece plasările De com
partimente sint deseori ar
bitrare.

Se simte în cadrul echi
pelor noastre o interesantă 
frămîntare. care e direct 
proporțională cu dificultă
țile... cronicarilor. Pînă nu 
de mult. Steaua avea un 
vîrf de profesie — acesta 
fiind Cimpeanu II și. ul
terior. Radu II. Astăzi, nici 
cei mai înflăcărați partizani 
ai formulei cu trei vîrfuri 
nu par dispuși să renunțe 
la „dublul" Lăcătuș-Piturcă. 
a cărui mobilitate permite 
rostogolirea unei întregi li
nii de mijloc spre poarta 
adversă.

De la Dudu Georgescu,. 
Dinamo a căutat o formulă 
de vîrf. in amintirea super
bului gol al lui Dudu din 
partida memorabilă cu In- 
ternazionale. la București. 
Aceste încercări au născut 
nenumărate variante. în 
care prezența avansată a lui 
Augustin (un timp), apoi 
insinuarea lui Drag nea. cu 
concursul extremelor de bu
zunar (Țălnar și Orac) sau 
tentativa cu Tulba au fost 
tot atitea încercări de auto- 
•depășire care l-au adus, 
iată, in prim plan, pe tină- 
rul atlet Sorin Răducanu. 
ceea ce înseamnă o nouă 
redistribuire de sarcini.

Universitatea Craiova a 
fost și ea teatrul unor în
cercări de creștere a poli
valenței. Cu ani în urmă

vizor, eșalonul secund

In derivă, f. c. constanța 
ȚĂRMURILE DIVIZIEI „A"
Intr-adevăr, cum să fii liniștit 

cînd știi că echipa de inimă, al
tădată o abonată la un loc în 
Divizia „A". hibernează acum în 
condiții deloc de invidiat, la multe 
puncte distanță de candidatele 
la promovare pe prima scenă a 
țării, Dunărea C.S.U. șl Petrolul 
Ploiești ?

Din puține cuvinte schimbate cu 
acești aprigi susținători ai echi
pei, înțelegi că el nu le iartă nici 
astăzi acelora care au consimțit 
să se despartă atît de ușor de ju
cători valoroși ca Hagi, Mănăilă, 
Ignat, Petcu, Dorel Zamfir ș.a., 
crescuți cu toții pe meleagurile 
constănțene. Ia centrul de juniori 
și copii sub grija și îndrumarea 
pricepuților antrenori Biikossi, 
Tîlvescu și Marcș. „Dacă am fi 
știut să-i păstrăm, făcînd ceva 
mai mult pentru fiecare în parte, 
F.C. Constanța s-ar fi aflat con
stant între primele șase echipe 
ale Diviziei „A", apreciază unul 
dintre ocazionalii noștri interlo
cutori, Dan Șeuleanu, șl opinia 
lui este susținută cu... nostalgie 
și de alți colegi de „suferință" 
din grupul suporterilor dispuși 
să-ți vorbească, cu lux de amă
nunte, și de alți jucători constăn- 
țeni, tineri și talentați. plecați 
astăzi care încotro : Mihale, Ma- 
tache șl Rădulcscu, la Gloria Re
șița C. Aurel, la Șoimii Sibiu, 
Voicilă și Năstasc. la Luceafărul.

La cîțiva pași de „agora su
porterilor". în birourile clu- 
bu.ui constănțean. discuțiile 

pe care le purtăm conduc la ace
eași cauză principală — dezinte
res față de valorile proprii — 
care a generat. Intre altele, alu
necarea pe tobogan. Dar sosirea 
în aceeași zi a echipei dintr-un 
turneu de pregătire și jocuri e- 
fectuat în Polonia comută aten
ția și... discuțiile de la trecut la 
timpul prezent, cu noutățile lui; 
înregistrate atît în conducerea 
tehnică a echipei, unde Ioan 
Voica l-a înlocuit, de curînd. pe 
antrenorul Petre Moldoveanu. cit 
și în cadrul lotului, care i-a in
corporat nu de mult pe Udrică,

Craiova era echipa „săge
ții" numite Marcu. „acope
rită" de „artileristul" Oble- 
menco. Apoi a venit rîndul 
cavaleriei ușoare conduse de 
Bălăci, din care s-a născut 
pivotul Cămătaru în um
bra căruia au început „să-și 
facă de cap" (în sensul bun 
al cuvîntului) un Cirtu sau 
un Geolgău. Astăzi craio- 
venii încearcă să clarifice 
rolul lui Cămătaru. pentru 
a valorifica si mai bine o 
forță ofensivă (de cîțiva ani) 
redutabilă.

Cert este că echipele 
noastre caută cu insistență 
formule mai suple și în
cearcă să se desprindă de 
notația rigidă a WM-ului. 
în care stoperul și vîrful 
(nr. 9). erau piese fixe, iar 
cei patru de la mijloc (cele
brul careu magic) aveau un 
plus de mișcare.

Cronicarii Italieni, sensi
bili Ia modificările rapide 
care intervin in viata fot
balului. au optat pentru 
formula anterioară WM-ului. 
scriind cu litere precise 
Sarti — Burgnich. Facchetti
— Bedin. Guarncri. Picchi
— Jair, Suarez, Mazzolla, 
Corso. Peiro. Acest 1—2—3— 
5 era de fapt expresia ideii 
că fotbalul aleargă cu o vi
teză pe care e greu să o 
surprinzi in toate intimită
țile ei. Așa se face că cea 
mai recentă formulă euro
peană 1—3—6—1 (cazul 
Franței) e și ea doar o e- 
tapă. ea presupunînd mereu 
alte modificări.

Ca să luăm un exemplu 
din fotbalul nostru, se poa
te spune că la Sportul stu
dențesc. de pildă, se joacă 
de cel puțin un an acest 3—6— 
1, in care ultimul „unu" se 
datorează tenacității deose
bite a lui Mircea Sandu, 
vameșul tuturor acțiunilor 
întreprinse de (doar) mij
locașii Hagi și Coraș (mii- 
locași travestiți, desigur), 
care trag după ei mijlocași 
clasici.

Să sperăm că acum, la în
ceput de sezon, cînd fotba
liștii noștri duc dorul ga
zonului de mătase, pe care 
toate rafinamentele sînt po
sibile. cronicarii vor întîm- 
pina tot mai multe dificul
tăți întru prinderea în tipa
re a nnei echipe care să 
fie numai și numai mișcare.

loon CHIRILA

Cămui, Turcu. Spier, Balaur, Ră- 
u(ă, R. Manea, Popovici și Vol- 
nilă. „împreună cu cei vechi — 
ne spuneau ceilalți doi antrenori 
aflați în conducerea tehnică. D. 
Antonescu și L Constantinescu, 
și medicul Ovidiu Dinu —, 
Zahiu. Gache, Panait, Dinu, Cî- 
ric și Girjoabă, sperăm să rea
ducem echipa pe linia de plutire, 
in așa fel Incit, intr-un viitor nu 
prea Îndepărtat, să revenim pe 
prima scenă fotbalistică a țării".

...Un punct de vedere susținut 
șl de noul venit, antrenorul I. 
Voica, șl argumentat de acesta 
pe mai multe puncte și cu expli
cațiile de rigoare : 1. Tinerețea 
lotului (a cărui medie de vtrstă, 
prin plecarea lui Belu șl Preda, 
a ajuns la 22 de ani) ; 2. Omo
genitate psihică (dornici să ur
nească carul din loc. jucătorii au 
tratat cu toată seriozitatea peri
oada pregătitoare) ; 3. Cunoștințe 
fotbalistice demne de luat tn 
seamă și cu frumoase perspec
tive de dezvoltare (în turneul din 
Polonia, F.C. Constanța a jucat 
de la egal cu Eger, Gornik Za- 
brze și F.C. Magdeburg, echipa 
lui Pommerenke și Streich. In 
fața căreia a pierdut cu 2—1, 
printr-un gol primit în ultimul 
minut) ; 4. Timpul necesar acu
mulărilor care să permită saltul 
pină la Divizia „A" (scutită din 
cauza punctajului actual de un 
obiectiv competițlonal onorant, 
echipa își poate permite, tn pri
măvară. un traseu fără emoții 
de concurs, prielnic, deci unor 
experiențe din mers, cu rezultate 
In viitoarea campanie — ediția 
1985—86 a Diviziei „B").

Afară, tn stradă, grupurile de 
suporteri continuă să anali
zeze pe toate fețele, situația 

șl perspectivele echipei de inlmă- 
Mai vîrstnicli. oare cunosc prea 
bine ce înseamnă „produsul lo
cal", pun mare preț, de pe a- 
cum, pe juniorii iul BUkossi, cei 
care, nu de mult, la Buhuși. au 
ocupat un loc pe podium In 
„Cupa speranțelor".

Gheorghe NICOLAESCU



SPORTUL u ATLETISMUL SE... DIVERSIFICĂ!
TURNEUL DE BOX DE LA SOFIA

Ion Stan — o primă victorie
SOFIA, 6 (Agerpres). — In 

turneul internațional de box 
„Cupa Strandjata", care se des
fășoară în aceste zile la Sofia, 
pugillstul român Ion Stan (ca
tegoria semiușoară) l-a învins 
la puncte cu o decizie de 5—0 
pe Hohn (R.D. Germană). La 
aceeași categorie. . Kevorkian 
(U.R.S.S.) a dispus la puncte

de Min Ham Ken (R.P.D. Co
reeană), iar Orta (Cuba) l-a 
învins prin k.o. tehnic pe Si- 
meonov (Bulgaria).

în limitele catgoriei cocoș. 
Alshava (Siria) a dispus la 
puncte de Filcev (Bulgaria), iar 
Ledon (Cuba) l-a întrecut, tot 
la puncte, pe Kolev (Bulgaria).

C.M. DE PATINAJ ARTISTIC
La Tokio au continuat cam

pionatele mondiale de patinaj 
artistic. După probele impuse, 
pe primele locuri la perechi se 
află sovieticii Larisa Seiezenova
— Oleg Makarov cu 0,4 p, ur
mați de Elena Valova — Oleg 
Vasiliev (0,8 p), iar în cea de 
dans lidere sînt tot cupluri din 
U.R.S.S : Natalia Bestemianova
— Andrei Bukin (0,6 p), urmați 
de Marina Klimova — Serghei 
Ponomarenko (1,2 p).

C.£ DE ATLETISM (sală) DE LA ATENA
(Urmare din pag. 1)

altfel, din totalul de 39 de 
medalii cucerite de atleții 
români la cele 14 participări la 
C.E. de sală, alergătorii au 
obținut 23 de medalii (7+9+7) 
față de cele 16 (3+6+7) reali
zate de sprinteri, hurdleri, să
ritori si aruncători de greu
tate, luați la un loc 1 Este 
foarte interesant, desigur, amă
nuntul că semifondiștii își pre
gătesc, în aer liber, participa
rea la competițiile indoor !...
• Noile noastre campioane. 

Doina Melinte și Ella Kovacs, 
au avut prestații excelente, 
pentru care au primit aplau
zele călduroase ale spectatori
lor greci, fini cunoscători ai 
atletismului, ele impunîndu-se 
net în întrecerile de la 1500 
m, și respectiv. 800 m. Cursa 
de 1500 m a fost o probă a 
recordurilor, bilanțul european 
fiind, în acest sens, pe de-a-n- 
tregul edificator : lată-1 : 4:02,54 
Doina Melinte (România) 1985. 
4:03,0 Natalia Andrei-Betini 
(România) 1979. 4:03,46 Fița 
Lovin (România) 1985, 4:03.64
Brigitte Kraus (R.F.G.) 1985.
4:03,9 Zamira Zaițeva (U.R.S.S.) 
1979, 4:04.01 Gabriella Dcrio 
(Italia) 1982. 4:05,34 Nikolina 
Stereva (Bulgaria) 1985 etc. La 
încheierea cursei. Fița Lovin 
a primit mulțumirile adversa
relor sale, care au putut be
neficia fiecare de tempoul ri
dicat de alergare impus de a- 
ceastă inimoasă sportivă. în 
ceea ce o privește pe Fița, 
consemnăm si faptul că în

acest an ea deține cu 1:59,6 
(rezultat realizat prin scăderea 
celor 0,8 s convertibile din- 
tr-unul obținut pe 880 yarzi) 
cea mai bună performanță mon-

Marita Koch (R.D. Germană) din 
nou campioană europeană la 

200 m.
Telefoto : A.P.—AGERPRES

dială a sezonului, iar Ella Ko
vacs cu 1:59,97 pe cea de a 
doua. Ella Kovacs (în a cărei 
victorie am crezut), a însemnat 
pentru mulți dintre cei pre- 
zenți o surpriză, dacă nu pen
tru altceva, măcar pentru fap
tul că, atît în serii, cît și în

finală, a întrecut-o pe repu
tata alergătoare sovietică Na- 
dejda Olizarenko (fosta re
cordmană a lumii în aer li
ber, campioană olimpică în 
1980). ceea ce nu este chiar un 
fapt oarecare.
• O revelație a fost com

portarea lui Petru Drăgoeseti, 
la 800 m, care pînă la a ajun
ge să obțină medalia de argint 
a trebuit să parcurgă de trei 
ori cele opt tururi ale pistei 
sălii de la Atena-Pireu : 1:49.20 
în serie (II), 1:47.21 in semifi
nală (I — record național, al 
patrulea rezultat mondial al 
sezonului) și 1:49,38 in finală 
(II). Alergătorul petroșenean. 
student la Institutul de mine, 
se dovedește un atlet dotat, cu 
reale posibilități.
• Cîteva notații scurte : 

două mari surprize au fost 
înregistrate la 60 m plat femei 
și la greutate bărbați : Marlies 
Gohr, principala favorită a 
fost învinsă de o necunoscută, 
tînăra olandeză Nellie Cooman 
(n. 1964) 7,10 s față de 7,13 s. 
iar recentul recordman mon
dial Ulf Timmerman (22,15 m) 
a fost întrecut de cehoslovacul 
Remigius Machura 21,44 m și 
respectiv 21,74 m. • Proba cea 
mai strînsă a fost săritura în 
lungime bărbați - cu doi concu- 
renți, ungurii Gyula Paloczy și 
Laszlo Szalma egali la 8,15 m, 
iar al treilea, sovieticul Serghei 
Laevski avînd 8,14 m. Cei doi 
au realizat : Paloczy : 7,79 m
— 7,71 m — 7,96 m — 7,94 m
— 8,01 m — 8,15 m ; Szalma :
7,64 m — 7,79 m — 7,94 m —
8,01 m — 8,15 m. • Suedezul
Sjoberg, campionul săriturii în

In ultimii ani atletismul 
s-a îmbogățit cu noi pro
be de concurs, care au fost 
incluse in programul ma
rilor competiții, la campio
natele mondiale și conti
nentale, la Jocurile Olim
pice. Amintim cursele de 
3000 m, maraton, 400 m gar
duri și, in viitor, 10 000 m 
la femei. Și probele mas
culine de.... bob ! Da, de 
bob, căci această disciplină 
căreia, pînă cu cîteva de
cenii in urmă, i se spunea, 
cu ironie, ...sport al berari
lor (se avea in vedere con
formația corporală a mul
tora dintre practicanți, tipi
că marilor băutori de be
re I), a „devenit în ultimii 
ani un sport pur atletic. 
Prin sport atletic se înțele
ge nu doar faptul ci startul 
in fiecare manșă este, in 
mod practic, o cursă de vi

teză, cronometrată fse acor
dă chiar premii speciale 
pentru timpii cei mai buni 
înregistrați pe 30 m), care 
n-ar mai putea fi la in- 
demina... berarilor, ci și 
pentru ci majoritatea hohe
rilor ultimilor ani o dau 
atleții ! Dar nu oricare at- 
leți, ci unii dintre cei mai 
buni performeri ; și uite 
cum, dintr-o dată, bobul a 
devenit o probă atletici I

La ultima ediție a cam
pionatelor mondiale, anul 
acesta, la Breuil Cervinia, 
pe primele locuri ale cla
samentului întrecerii bobu
rilor de 4 s-au clasat cele 
două echipaje ale R.D. Ger
mane. Ei bine, cu excepția 
lui Bernhard Lehmann, pi
lotul bobului R.D.G. I, toți 
ceilalți șapte concurenți, din 
cele două echipaje, sînt at- 
leți. Lehmann i-a avut 
drept coechipieri pe Ingo 
Voge (sprinter de 10,70 s pe 
100 m), Mathias Triibner
(decatlonist) și „frinar" pe 
Steffen Grummt (decatlo
nist, locul 8 la „mondialele" 
de la Helsinki, in 1983, cu 
un record personal de 8 279 
p în 1982).

Echipajul al doilea, sosit 
la 57 de sutimi de primul, 
a fost integral atletic :

U.R.S.S. Peste 15 000 de tineri, băieți și fete, practică sportul 
velelor in cadrul diferitelor competiții cu caracter republican 
sau unional. Inițierea in tainele acestui frumos dar pretențios 
sport care este yachtingul începe încă de ta virsta de opt ani. 
Principalele „școli" ale acestei discipline sportive ființează la 
Moscova. Tallin, Tbilisi și în mai multe localități de pe marele 
fluviu Volga.

SIRIA. Cea de a X-a ediție, jubiliară, a Jocurilor Mediteraneene 
se va desfășura in anul 1987 în localitatea siriană Latakia. 
După aprecierile lui Mikos Filaretos (Grecia), secretarul Comi
tetului internațional al Jocurilor Mediteraneene, competiția „va 
fi un mare succes, in toate domeniile". Mikos Filaretos, membru 
al C.I.O., spunea in cadrul unei conferințe de presă că „instala
țiile sportive sînt foarte moderne șl sportivii vor găsi Ia Lat
akia condiții de cazare superioare celor de la Los Angeles !“.

ANGLIA. Cea de a VIII-a Conferință sportivă internațională a 
Commonwealth-ulul va avea loc tn iulie 1986 la Glasgow, în ace
lași timp cu Jocurile Commonwealthulut. De fapt, conținutul 
acestei Conferințe îl reprezintă sportul, educația fizică, dansul, 
distracțiile și sănătatea. Intre temele principale cităm „Știința 
și medicina sportivă" „Perspectivele sociologice și Istorice ale 
sportului și antrenamentului".

CANADA. î.a intrarea sălii care va adăposti pista de gheață 
pentru concursurile olimpice de patinaj viteză din 1988, la Cal
gary. va fi amplasată o statuie din bronz reprezentind patinatori 
în plină cursă. Este vorba de lucrarea artistului plastic canadian 
Robert Tait McKenzie, care a fost realizată încă in anul... 1925. 
Ea a fost achiziționată, cu prlîeju' unei licitații, la New York. 
McKenzie, un artist recunoscu' pentru lucrările sale cu tematică 
sportivă, a fost recompensat cu un premiu ta- concursul de artă 
la J.O. din 1932, de la Los Angeles. El a decedat în 1938, tn
vlfstă de 71 ani.’

ARGENTINA. Intre 20 martie și 7 aprilie va avea loc la Bue
nos Aires un mare turneu Internațional de hochei pe iarbă. Vor 
lua parte reprezentativele a 12 țări, între care India, Italia, Ja
ponia, Țara Galilor U.R.S.S.. Uruguay, Zimbabwe.

S.U.A. Cea de a X-a ediție a Jocurilor Panamericane va avea 
loc la Indianapolis (statul Indiana) intre 6 și 23 august 1987. Se 
anticipează participarea a peste 5 000 de competitori.

înălțime, și-a efectuat încercă
rile la 2,24 m, 2,30 m, 2,33 m 
(a trecut din prima săritură) 
și 2,35 m (din a treia), după 
care a încercat la 2,40 m. • 
Olandeza Els Vader (locul 5 
în finală la 60 m) a realizat 
de trei ori 7,25 s, în serii, se
mifinală și finală. Asta da 
constanță ! • Următoarea edi
ție a C.E. va avea loc în 1986, 
la Madrid.

Detlef Richter (săritor cu 
prăjina), Bodo Feri (arun
cător de disc de 59,70 m), 
Dietmar Jerke (sprinter de 
10,80 s pe 100 fti) și Mathias 
Legler (aruncător de disc 
de peste 55 m).

In concurs au mai fost 
prezenți insă și alți... atleți, 
cel mai cunoscut fiind Sil
vio Giobellina, pilotul bo
bului Elvăția I (clasat pe 
locul trei), sprinter în echi
pa reprezentativă a „țării 
cantoanelor". Recent, el a 
clștigat titlul european la 
bob 4.

Să consemnăm că „atle- 
tizarea" bobului a fost și 
este actuală și in țara noas
tră (anul acesta, la C.M., a 
fost prezent sprinterul craio- 
vean Gildo Tudor), ghiar ți 
secretarul federației, Horia 
Ilieșu, fiind cu ani in urmă 
atlet !

Deci, bobul — 
probă atletică ! Dar 
el nu este singura 
disciplină sportivă 
care-și recrutează

practicanții dintre atleții de 
virf. Pentru a nu mai lungi 
„povestea", iată și un exemplu 
din faimosul fotbal ame
rican, poate cel mai atletic 
dintre toate jocurile sporti
ve : din echipa „San Fran
cisco 49“. recenta ciștigă- 
toare a iui „Super Bowl", 
competiția cea mai impor
tantă a acestui sport, au 
făcut parte, intre alții, Rey
naldo Nehemiah — record
man mondial, actual, la 
110 mg (12,93 in 1981 ; sin
gurul atlet care a alergat 
distanța tub 13,00 s !), Mi
chael Carter — de șapte ori 
campion al S.U.A., la arun
carea greutății (record 21,25 
m — 1981), Jeff Stover și 
Randy Cross — aruncători 
de greutate de 20,84 m — 
1980 și 20,43 — 1981), Russ 
Francis — la 18 ani a arun
cat sulița la 79,17 m, sta
bilind un record școlar al 
S.U.A., care a vlețuit 14 
ani etc.

Sint doar cîteva exemple 
de ceea ce înseamnă spor
tul zilelor noastre și, in a- 
celași timp, o dovadă pe
remptorie că atletismul se... 
diversifică tot mai mult !

Romeo VIIARA

PUNCT FINAL lN „ZONALUL" DE ȘAH DE LA PRAGA
La Praga s-a încheiat turneul de baraj pentru desemna

rea a încă doi concurenți calificați pentru „Interzonalele" 
de șah. A cîștigat, E. Ermenkov (Bulgaria) cu 2,5 p (din 
4), urmat de E. Prandstetter (Cehoslovacia) 2 p și W. 
Schmidt (Polonia) 1,5 p. Primii doi se alătură, astfel, clș- 
tigătorilor turneului zonal, M. Șubă (România), J. Pinter 
(Ungaria), și V. Jansa (Cehoslovacia).

• Meciuri restante tn campio
nate. U.R.S.S. (din etapa 1) : E- 
revan — Vilnius 3—3. R.F. Germa
nia : V.f.L. Bochum — Borussia 
Monchengladbach 2—0, Leverku
sen — Eintracht Frankfurt 
Olanda : Den Bosch — Ajax 
Excelsior Rotterdam — Breda 
Deventer — Haarlem 0—4 1. 
primele locuri : Ajax 33 p, Eind
hoven 31 p (ambele cu " “ 
yenoord 26 p (17 j).

3—1.

Pe

19 j). Fe-

sferturilor
Belgiei" ;

• în meciuri tur ale 
de finală ale „Cupei 
La Gantoise — Beveren 0—3, F.C. 
Llâge — Anderleeht 0—1. Ware- 
gem — Seraing 0—2, Haelbeke 
(liga a doua) — Cercle Bruges 
1—2. Returul, la 13 martie.
• In campionatul cehoslovac 

(et. 16) : Sparta Praga — Vltko- 
vice 6—0. Cheb — Bohemians 
1—4, Slavia Praga — Kosice 2—0, 
Ostrava — Dukla Praga I—0,

Olomouc — Petrzalka 2—0, 
șov — Banska Bystrica 1—0, Spar
tak Tmava — Inter Bratislava 
2—0, Slovan — Zilina 2—0. Pe 
primele locuri : Bohemians 26 p, 
Slavia șl Ostrava cu cite 23 p. 
Pe ultimele : 13—16. Inter, Kosice, 
Zilina, Slovan
• In Franța 

etapa a 22-a, 
aibă loc la 19 
Germain _____  _ _______
— Toulouse 2—0, Marseille — 
Brest 3—2. Metz — Monaco 1—1, 
Sochaux — Strasnourg 3—1, Rouen
— R.C. Paris 1—1, Tours — 
Nancy 1—3, Lens — Laval 3—0, 
Bastla — Lille 2—1, Bordeaux — 
Toulon 2—0 (disputat la 12 fe
bruarie). După 27 de etape pe 
primele locuri se află : Bordeaux 
45 p, Nar-tes 40 p. Auxerre 34 p. 
Pe ultimele : 18. Strasbourg 17 p 
(24 j), 19. Tours 17 p (27 j), 20. 
R.C. Paris 16 p (26 j).

O REZOLUȚIE A COMISIEI 
DE ARBITRI A F.I.F.A.

cu cite 11 p.
s-a disputat, marți, 
care trebuia să 

ianuarie : Paris St. 
Nantes 2—3. Auxerre 

2—0, —

ZURICH (Agerpres). — întru
nită la ZUrich, Comisia de arbitri 
F.I.F.A. a adoptat o rezoluție In 
care se pronunță „împotriva ori
cărei discriminări față de femei 
ta materie de arbitraj", urmtad 
ca forul fotbalistic mondial să 
evalueze experiența federațiilor 
naționale care au promovat pînă 
în prezent, arbltre în meciuri 
oficiale. Ccmisla a acceptat ce
rerea echipelor care alcătuleso 
grupa Oceania ca meciurile lor 
din preliminariile C.M. să fie ar
bitrate de europeni, s-a mal a- 
nunțat că la turneul final al C.M. 
din Mexic. 1986. vor fl delegați 38 
de arbitri, dintre care doi vor 
evolua exclusiv la tușă.

T£L£X • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Campionatul de 

cros a! Angliei, disputat la Mil
ton Keynes, a fost clștigat de 
Dave Lewis, care a parcurs 14 
km ta 44:30.0 • ta Portugalia, 
tot ta campionatul de cros, vic
toria a revenit lui Fernando Ma- 
mede — 34:10,0 pe 12 km.

CICLISM • Cea de a doua e- 
tapă a cursei Paris — Nisa, dis
putată pe distanța Dole — Saint 
Trlvler (181 km) a revenit fran
cezului Marc Madiot, cu timpul 
de * h 43:00. El l-a Învins la 
sprint pe olandezul Bert Oester- 
bosch. Acesta din urmă a trecut 
Pe primul loc In clasamentul ge
neral. cu 10 h 34:40 urmat de 
Alan Peiper (Australia) cu 10 h

34:52 și de Laurent Fignon (Fran
ța) cu 10 h 35:03.

SCRIMA • Concursul Interna
țional de sabie de la Hanovra a 
fost clștigat de Joszef Varga 
(Ungaria), care a fost urmat In 
clasamentul general de Nikolai 
Marincevski (Bulgaria) șl Mas
simo Cavaliere (Italia).

schi • proba feminină de sla
lom special din cadrul concursu
lui de la Zakopane a revenit 
schloarei Malgorzata TIalka (Po
lonia) cu 1:30,41. urmată de A- 
leksandra Marasova (Cehoslova
cia) cu 1:37,97 • In concursul de 
sărituri de la Travnik (Iugosla
via), pe primul loc a terminat 
iugoslavul Vasla Bajlcl cu 216 p 
(sărituri de <1 m șl 85,5 m). •

La Ornskoldsvik (Suedia) s-a 
disputat un concurs de sărituri 
ta care victoria a revenit ceho
slovacului Jiri Parma, cu 314,4 p 
(două sărituri de 79 m). urmat 
de iugoslavul Miron Tepes, cu 
213,3 p.

TENIS • ta ziua a doua a tur
neului de la Viena s Beutel — 
Simonsson 6—3, 6—4. Moir — Tur
pin 3—6. 6—4, 6—3. Svensson — 
Vajda 6—0, 6—1. Skoff — Ostert- 
hun 6—3, 6—4. • In finală la 
Toulouse : Potler — Nljssen 6—2. 
6—3.

VOLEI • Selecționata masculi
nă a Austriei a tntîlnit. la Bu
dapesta, echipa locală Tungsram 
de care a fost învinsă cu 3—0 
(8. 8, 11).

MĂSURI ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRII REGULAMENTULUI
Federația scoțiană de fotbal 

a luat în ultimul timp o serie 
de măsuri pentru a elimina 
unele încălcări ale regulamen
tului care, aparent minore, 
considerate ceva tolerabil, se 
înmulțiseră nepermis. Este vor
ba de trimiterea deliberată a 
balonului în afara terenului la 
dictarea unei lovituri libe- 

reținerea mingii în 
situație. sau de

re. de 
aceeași 
refuzul jucătorilor de a se pla
sa la distanța regulamentară 
la executarea unei lovituri li
bere. Pentru a face să dispară 
asemenea atitudini, forul fot
balistic scoțian a recomandat 
arbitrilor să manifeste mal

multă asprime în sancțiuni, 
cerînd totodată și pedepsirea 
cu " ’ — '
ce 
ve
te, _ __ ___ _____
minarea adversarului.

Cu toate că oină acum, jucă
torii nu s-au putut dezbăra 
total de aceste ..obiceiuri", s-a 
constatat o reducere a numă
rului infracțiunilor. Federația 
scoțiană intenționează să 
ționeze. într-o manieră 
aspră Și la alte încălcări 
regulamentului, precum si 
protestele la deciziile arbitri
lor etc.

avertisment a fotbaliștilor 
simulează lovituri mai gra- 
decît cele efectiv întîmpla- 
în scopul de a atrage eli-

ac- 
mal 
ale 
la
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