
fn prezența tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
feri au continuat

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

I

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, miercuri 
dimineața au continuat lucrări
le sesiunii a II-a a celei de-a 
IX-lea legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

La sosirea in incinta Palatu
lui M.A.N., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
au fost întâmpinați cu aceleași 
sentimente de înaltă prețuire, 
de adincă recunoștință și dra
goste fierbinte cu care întregul 
nostru popor înconjoară pe 
secretarul general al partidului, 
cel -mai iubit fiu al națiunii.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in lojile oficiale 
aul luat loc tovarășa Elena 
CtSușcscu, tovarășii Iosif Banc, 
Ejml Bobu, Virgil Cazacu, Lina 
drobanu. Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Miu 
Dobrescu. Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe, Manea 
Mâneseu, Paul Niculescu, 
Constantin Oltcanu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor- 
ghe Radulescu, Ilie Verdeț.

în cadrul ședinței a continuat 
dezbaterea generală comună 
asupra proiectului Legii Planu
lui național unic de dezvoltare 
cconomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1986, 
proiectului Legii Planului de 
dezvoltare a agriculturii și in
dustriei alimentare al Republi
cii Socialiste România pe anul 
1986 ; proiectului Legii Bugetului 
de stal al Republicii Socialiste 
România pe anul 1986.

S-a trecut apoi Ia discuția pe 
articole a fiecărui proiect de 
lege in parte, după care Marea 
Adunare Națională a adoptai, 
in unanimitate. Legea Planului 
național unic de dezvoltare 
econoraico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 
1986 ; Legea Planului de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare al Republicii 
Socialiste România pe anul 
1986 ; Legea Bugetului de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1986. Aceste docu
mente de deosebită importan
ță. elaborate pe baze profund 
științifice și realiste, sub direc
ta îndrumare a secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fac parte integran
ti din prevederile cincinalului 
1986—1990, menit să asigure 
transpunerea neabătută în via
ță a istoricelor
Congresului al _______
partidului, realizarea obiective
lor și sarcinilor noii etape, ce 
deschide tării noastre perspec
tiva unui stadiu superior in 
procesul înfăptuirii programului

hotărîri ale 
XIII-lea al

Marginalii la încheierea campionatului pe echipe

DIVIZIA DE JUDO-LA NIVELUL UNEI REALE ÎNTRECERI!
Deci la cele patru etape au 
fost perfecționate 16 procedee 
tehnioe ceea ce, să recunoaș
tem, nu-i puțin.

Competiția divizionară din 
acest an a avut, însă, și unele 
carențe. Intervalele dintre eta
pe — mult prea mari — sînt 
un prim aspect. în acest timp 
unii tineri au plecat de la 
echipe să-și satisfacă stagiul 
militar, alții au devenit indis
ponibili etc., etc. Dar, mai 
mult ca sigur, aceste intervale 
au dat prilejul unor antrenori 
să... acopere lipsa lor de pre
ocupare pentru creșterea schim
bului de mîine, a unor tineri 
capabili să-i înlocuiască cu 
succes pe cei care, dintr-un 
motiv sau altul, nu pot să se 
alinieze la întrecerile etapelor 
divizionare. Și atunci antreno
rii respectivi au apelat la so
luția cea mai comodă — soli
citarea unor judoka retrași de 
mult timp din activitatea eom-

La sfîrșitul săptăminii trecu
te divizionarele „A“ de judo 
au susținut întrecerile ultimei 
etape. Ediția din acest an, a 
XIII-a, a avut, să recunoaștem, 
multe reușite. Situăm in prim- 
ptan programarea judicioasă a 
întâlnirilor din cadrul etapelor, 
aspect în aparență minor, dar, 
după opinia noastră, deosebit 
de important. Nu mai depar
te decit la ediția precedentă, 
interesul în jurul competiției 
divizionare s-a oprit la jumă
tatea aoesteia, atunci cînd a 
avut loc meciul derby Steaua 
— Dinamo București. O dată 
cu finalul acestei partide, care 
a decis, practic, noua campi
oană, totul s-a rezumat, în 
următoarele etape, la disputa 
pentru ieșirea din zona retro
gradării. De astă dată, însă, 
derbyul a avut loc la momen
tul cel mai potrivit, în ultima 
etapă.

Un alt 
sporirea 
valoroase- 
București 
drea șl Constantin 
Steaua (Gheorghe Iile și loan 
Petrof). Niiramonia Făgăraș

„cîștig" însemnat — 
numărului echipelor 

Pe lîngă Dinamo 
^antrenori Iacob Co- 

Niculae),

Ide edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, 
tovarășul Maxim Berghianu, 
ministrul muncii, a prezentat 
expunerea asupra proiectului 
Legii cu privire la creșterea 
productivității muncii, perfec
ționarea organizării și normării 
producției șl a muncii.

După discuția pe articole. 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, Legea 
cu privire la creșterea produc
tivității muncii, perfecționarea 
organizării și normării produc
ției și a muncii, care pune un 
accent deosebit pe laturile ca
litative ale dezvoltării econo
miei românești, valorificarea 
superioară a muncii sociale, 
creșterea productivității muncii 
în toate sectoarele de activita
te, în vederea sporirii venitului 
național, și, pe această bază, a 
nivelului de trai material și 
spiritual al poporului.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, tovarășul Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial . 
și al Consiliului de Stat, a pre- 
zentat proiectele de legi pentru sg ___ 3 ___  J___ 1..I_____ __O

s

8

co-
favorabil

articole a 
legi cu- 
a! ordinei

decre- 
emise

sesiu-
cuvîntul tovarășul 

președintele

aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat, iar tovarășul loan Sălăjan, 
președintele Comisiei constitu
ționale și juridice a M.A.N., a 
prezentat raportul acestei 
misii care a avizat 
proiectele de legi.

După discutarea pe 
tuturor proiectelor de 
prinse la acest punct _________
de zi. Marea Adunare Naționa
lă a adoptat, in unanimitate, 
legile pentru aprobarea 
telor cu putere de lege 
de Consiliul de Stat.

în încheierea lucrărilor 
nii a luat 
Nicolae Giosan, ... ,
Marii Adunări Naționale.

Cea de-a doua sesiune a ce
lei de-a noua legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale s-a în
cheiat într-o atmosferă entu
ziastă, plină de insuflețire.

întreaga asistență, în picioare, 
a aplaudat indelung, omagiind 
pe secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dînd glas sentimentelor de alea
să stimă și prețuire, de profun
dă recunoștință ale întregii 
noastre națiuni fată de condu
cătorul partidului si stalului, 
care acționează, cu eroism și 
exemplară dăruire, pentru ridi
carea pe noi culmi de progres 
și civilizație a României so
cialiste, pentru creșterea conti
nuă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului român, 
pentru afirmarea aspirațiilor 
sale de pace, destindere și 
largă colaborare internațională.

(Gheorghe Gujbă) și Dinamo 
Brașov (Alexandru Vasile) — 
formații aflate pe podium a- 
proape de fiecare dată înce- 
pînd din 1973, 
ua, înființată 
au urcat in
T.C.I. Oradea 

exceptînd Stea- 
anul trecut — 

elita divizionară 
(Florian V elici) 

— o adevărată revelație, ajun-
gînd surprinzător, dar pe de
plin merit, pe locul III, după 
Dinamo București și Steaua, 
deși a promovat în primul e- 
șalon doar anul trecut — Ra
pid Sinteza Oradea (Alexandru 
Chirilă), C.S.M. Borzești (Flo- 
rică Georgescu), Politehnica 
Iași (Constantin Bordea), Con
structorul Miercurea Ciuc (Io
sif Pall) și Constructorul Alba 
Iulia (Alexandru Filip).

Examenele de tehnicitate 
care s-au dat înaintea fiecărei 
etape au contribuit substanțial 
la ridicarea nivelului ediției 
la care ne referim. La aceste 
examene, toți componenții 
prezentați de antrenori și care 
urmau să concureze au fost 
obligați să execute patru pro
cedee tehnice repetate de 52 
de ori într-un interval de nu
mai două minute și jumătate.
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Secvențe sp.rti.e sibi.ne Qg AR|N| LA M|R$A
„CAPUL DE AFIȘ* al săptăml- 

nli sportive la Sibiu l-a ținut, de 
vineri plnă duminică, înotul, eu 
cele două întreceri, națională șl 
Internațională, desfășurate con
comitent în bazinul Olimpia. Giz- 
dede concursului s-au bucurat de 
toate rezultatele înregistrate la el 
aoasă, dar parcă mal mult de 
cete ale longevivei campioane 
Carmen Bunaciu, plecată de aid 
spre marea performanță. Acum, 
sibienil stau bine la categoriile 
mid de vlrstă. Și, mal mult ca 
sigur vom mal auzi de Liana Co- 
man, ca șl de alții de-o seamă 
cu ea. Așteptăm 1 CEI MAI BUNI 
SĂRITORI ÎN APA, componențl 
al loturilor naționale, îșl finisau 
exercițiile, ei intrind de azi In 
concurs. „Cupa F.R.N.* promite 
un spectacol de ținută al „gim
nasticii tn spațiu", mult Îndrăgită 
la Sibiu. Dar repetițiile de la 
trambulină sau platformă, deși 
dominante, nu epuizau defel pro
gramul zilnic de pregătire al să-

Săptămîna atletismului (III)
RETROSPECTIVE-1985
PERSPECTIVE 1986

„ȘTAFETA" JUNIORILOR,CEL MAI BUN „SCHIMB" ÎN 
ALERGĂTOARELE DE SEMIFOND Șl FOND 

care aveau să devină și cam
pioane europene, cea de a doua 
și recordmană a „Concursului 
Prietenia" prin al treilea suc
ces consecutiv la această corn-

(3 000 m — 
încă o filă 
școlii fcmi- 
alergări pe

Juniorii noștri au avut — 
evident — un an pozitiv, în
cheind astfel primul termen 
din noul ciclu olimpic cu re
zultate dătătoare de speranțe.

La campionatele europene ale 
categoriilor lor de vîrstă — o- 
biectivul nr. 1 al sezonului in
ternațional 1985, în august, la 
Cottbus (R.D.G.) — reprezen
tanții României au cucerit 3 
titluri continentale : Maria Pin
tea (800 m — 2:03,22), Ana 
Pădurean (1 500 m — 4:16,32) și 
Cleopatra Pălăcian 
9:05,52), completând 
in cartea de aur a 
nine românești de 
distanțe medii și lungi. Aceste 
frumoase performanțe, obținute 
la capătul unor curse specta
culoase 
matică, 
noastre 
perioare 
dar și tactic), care au clasat 
România pe locul 4 după nu
mărul medaliilor de aur, în 
urma R.D.G., U.R.S.S. și Ma
rii Britanii — adevărate forțe 
in atletismul european, au 
fost împlinite de bilanțul în
tregii delegații, din cei 14 
competitori înscriși pe listele 
de start, 10 ajungînd în fina
lele probelor respective.

„Concursul Prietenia", compe
tiție internațională pentru spe-

(la 800 m, chiar dra
in celelalte atletele 
dovedindu-se net su- 
ca valoare intrinsecă.

Costin CHIRIAC

(Continuare in pap 2—5) 

ritorllor. Dls-de-dimlneață, spre 
pildă. In parcul „Sub Arini* se 
alerga de zor, glodurile rămi- 
nlnd, ce-i drept la dublu salt șl 
jumătate răsturnat sau triplu 
salt și jumătate Înainte... în ce 
privește secțiile locale, C.S.Ș. și 
C.S.M., care nl se spune, „se 
luptau Intre ele*, au devenit... 
una, cu grupe pe niveluri șl ani. 
TRADIȚIONALA FESTIVITATE 
DE PREMIERE a fruntașilor Clu
bului sportiv școlar a avut loc 
duminică, in sala din Plata .1 
Mal*. De aoeistă dată, ea a avut 
și semnificația celor 30 de ani 
de la înființarea unei unități care 
a dat, de-a lungul deceniilor, 
circa trei sute de sportivi dife
ritelor loturi naționale (20 tn 
acest an), mîndrindu-se cu patru 
medalii olimpice, zece Ia mon
dialele sau europenele seniorilor 
și destule altele la mari Întreceri 
Internaționale. Nume ca Mellta 
Ruhn, Marilena Neacșu, Mihaela 
Stănulcț sau Simona șl Camelia

ranțele primei discipline olim
pice din țări socialiste, desfă
șurată in (ara noastră, la Pi
tești, înaintea „europenelor" de 
la Cottbus, a cunoscut un 

în linia
(300 m)

Pîntea (224), intrarea
de campioană europeană

Reprezentanta României, Maria 
dreaptă care avea s-o ducă la titlul

dcvărat succes, sportiv și or
ganizatoric, pentru atletismul 
românesc. Pe pista stadionului 
din Trivale, într-o ambianță 
entuziastă (ce mult contează 
pentru tinerii atleți un stadion 
plin, cum aveam să constatăm 
și la „europene"), delegația 
atletismului nostru juvenil a- 
vea să adune la a XlX-a edi
ție un buchet-record de meda
lii : 24, din care 7 de aur, 8 
de argint și 9 de bronz. Prin
tre învingătoare s-au aflat Ana 
Pădurean 
Deva, 
Scheible) 
(17 ani. 
antrenoare

(16 ani, C.S.Ș. Cetate 
antrenoare Vasilica 
și Cleopatra Pălăcian 
C.S.Ș. Cetate Deva, 

Mariana Mladin),

Turneele Diviziei ,,A“ de volei [mj

La Suceava și Piatra Neamț 
tn cadrul primului turneu al 
campionatului Diviziei „A“ de 
volei masculin s-au disputat 
alte șase partide.

SUCEAVA, 18 (prin telefon), 
fn sala sporturilor „Unirea" din 
localitate au continuat întrece
rile turneului pentru grupa va
lorică 1—6 în deschiderea reu
niunii s-au întâlnit Steaua Bucu
rești si Explorări Știința B. 
Mare: 3—1 (—2. 6. 7. 7). După 
cum a început partida se părea 
că vom asista ia o surpriză de 
proporții, militarilor nereușin- 
du-le nimic, în timp ce băimă- 
renii punctau nestingherlțl.

Renciu nu mal au nevoie da 
nld o prezentare. LA M1RȘA R* 
TAPA DECISIVA tn campionatul 
echipelor de judo. Mari emoții 
pentru formația locală CarpațL 
mare bucurie tn final, elevii Iul 
P. Patridian reușind să-șl asigu
re. pe linia de sosire a camplo» 
natului locul pe... tataml de Di
vizia „A*. ÎN PĂLTINIȘ NU ERA 
ZAPADA, amatorii de schi (șl ei 
multi slnt el M lăstnd „tot mun
tele* la dispoziția alplnlstilor. Sa 
disputa .Trofeul Aspro* la to- 
rlsm-alpinlsm, pe unul din cela 
șapte trasee asigurate, această 
activitate avtnd o mare amploare 
In județ, cu multi Iubitori la a- 
soetațtt precum I.P.A., Mătasea 
Roșie Cisnădie, Automecanica Me* 
dlaș, Cindretul, „Amicii munților*.

Geo RAETCHI

(Continuare in pag î—J) 

m, 1984petiție (1983 — 1 500 
și 1985 — 3 000 m).

Recordul celor 24 de locuri 
pe podium a fost doborît cu— 
unul, la Jocurile Balcanice, de 
la Ilanya (Turcia), unde ju
niorii români s-au comportat 
pe linia ascendentă din acest 
an. Lidera echipei a fost tot 
Pălăcian care, la 3 000 m, cu 
9:01,81, a înregistrat cel mai 
bun timp din lume în respec
tiva probă juvenilă în 1985. 
Aici, revelația a fost sprintera

Paul SLAVESCU

(Centinuare in pag 2-3)

Bucureștenii terminindu-șl „în
călzirea" la finele primului set 
șl-au intrat, apoi, în rol in ur
mătoarele, dominînd chiar mal 
copios decît arată scorul. lones- 
cu a împărțit pase din ce in ce 
mai exacte, Pralea — cel mal 
bun de pe teren — a atacat 
năpraznic, Șoica și Constantin 
au ridicat blocaje excelente, iar 
Pentelescu s a remarcat in Li
nia a II-a. De partea cealaltă 
echipa băi măr ea nă a „căzut* 
după acel debut excelent, doar

Mihail VESA

{Continuare In oag 2—3)



Dujă turneul clujean al Diviziei Se baschet (0

„COLECȚIONARI" DE LOCURI I
în multe privințe, Liceul in

dustrial de construcții nr. 7 
din lași pare In planul acti- 
vității sportive, o unitate șea- 
lari ta toate celelalte. Cine î> 
trece însă pragul, așa cum am 
făcut-o noi deunăzi, are sur
priza să descopere că există 
totuși cite ceva care il deose
bește de altele. „O sală cum 
nu se află multe la fel ...Și 
gimnastica ritmică modernă 
care i-a adus deja faima..." — 
—■ ne spunea președintele 
CJțE.F.S., V. Paraschiv. Aveam 
să-i dăm deplină dreptate în
dată ce am intrat in sală, unde 
am putut admira un interior 
curat, dotat cu tot ce trebuie, 
aranjat cu mult gust, cu suges
tiv» desene și înscrisuri ce îm
podobesc pereții deasupra «- 
glinzilor și spalierelor. Cum să 
nu aștepte fiecare dintre vii
torii constructori 
dare erele 
*au pe cele 
five ?

Dar nota

sportive — îndeosebi atletism, 
handbal, șah și tenis de masă 
— precum ji Ia acțiuni de se
lecție pentru promovarea in 
secfiile cluburilor de perfor
mantă (intre alții au fost des- 
coperiți aici doi boxeri : G. 
Gogol și V. Maxim, care au 
devenit și campioni naționali), 
dar mai ales la gimnastica rit
mică, care cuprinde aproape 
100 de practicante de la clasa 
I la a Xll-a, este cea mai 
bună dovadă.

Cu ce realizări se mîndrește, 
in primul rind, liceul dnmnea-

însemnări ieșene

••I

determină pe 
ne spună fără 

de

succese care-l 
prof. C. Radu să 
ezitare : „Și în' sportul 
masă, ca si în cel de perfor
manță, trebuie să se munceas
că cu pasiune și dăruire. Dru
mul spre succes este același. 
Multe dintre fruntașele in 
gimnastica ritmică la nivel 
de masă sint aproape la fel de 
bune ca și cele din marea per
formanță... Motiv pentru care 

de la anul, să ne a- 
să

OLIMPIA, NOUA FRUNTAȘĂ A CLASAMENTULUI

cu nerăb-
de educație fizică, 
de activități spor-

aparte e dă mai 
ales respectul deosebit al ca
drelor didactice de specialitate 
(profesorii C. Radu, I, Turcu 
fi Lili Vartic) și elevilor de 
aici pentru tot ceea ce înseam
nă mișcare, sport. „Din cei 
1450 de elevi cit numără liceul 
nostru — ne spunea prof. Con
stantin Radu — numai 18 au 
scutire medicală, dar și aceștia 
participă permanent ia ore. 
făcind mișcare atit eît le 
Îngăduie starea lor de sănăta
te". O notă care nu putea să 
nu se oglindească și în activi
tatea desfășurată in afara ore
lor de educație fizică. Parti
ciparea numeroasă la toate ac
țiunile din cadrul „Daciadei", 
la crosurile de masă, la „Ziua 
sportului". la concursurile or
ganizate la diferite ramuri

voastră ? — l-am mai întrebat 
pe prof. C. Radu. „Socotim că 
izbinda noastră de seamă este 
că am reușit să-i facem pe co
pii să iubească exercițiul fi
zic și că, fără a avea încă sec
ții de performanță, putem to
tuși să ne mîndrim, deocam
dată, in sportul de masă. mai 
ales cu gimnastica ritmică, cu 
care am cucerit inimile multor 
fete și-ale

Si - 
nu numai 
cest sport, 
lauri în 
De asemenea, 
în edițiile de 
„Festivalului 
ritmică" al 
competifie 
C.N.O.P., cele 
lui national al școlilor 
rale In ultimele șase ediții și 
— totodată — opt victorii con
secutive tn ..Festivalul de gim
nastică ritmică" organizat de 
C.C. al U.T.C.

Un buchet impresionant de

părinților lor". 
am adăuga noi — 
dragostea pentru a- 
ci și nouă cununi de 
finalele ~ 

toate 
pînă 
de 
claselor 

organizată de 
ale campionatu- 

gene-

„Daciadei". 
locurile 1 

acum ale 
gimnastică 

II—IV,
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SECVENȚE SPORTIVE SIBIENE
(Urmare din pag. 1)

Carpațl Mirșa. „AM ÎNTOCMIT 
REGULAMENTE PROPRII, pentru 
campionatele județene, ne spune 
loan Biriș, președintele C.J.E.FJS., 
tn baza celor ale federațiilor de 
special>Ute, pleetnd de la Ideea 
eâ rolul acestora este de a ciștl- 
ga noi talente pentru performan
ță". Aflăm astfel că la handbal 
«au volei formația clasată pe pri
mul loc In Întrecerea județeană 
nu merge automat în barajele di
vizionare. Se organizează două 
turnee (după sistemul fiecare cu 
flecare) cu primele patru echipe 
Ia volei și cu primele două din 
cele patru serii la handbal mas
culin, pentru a o desemna în- 
tr-adevăr pe cea mai bună, mal 
reprezentativă formație. Hjntl ba
ll știi de la A.S.A. Sibiu, Balanța 
Sibiu. Automecanica șl Voința 
din Mediaș au jucat deja un a- 
semenea turneu la Mirșa, în vre
me ce voleibalistele au încheiat 
turul competiției, cu C.S.Ș. steî- 
ua Roșie și Carpați in frunte. 
In aceste campionate sint înscri
se echipele de vlrstă mică, care 
astfel joacă, avînd. deci, asigurat 
un sistem competițlonal. La fot
bal, de pildă, formațiile necu
prinse tn întrecerea republicană 
reprezintă diverse asociații din 
județ (garnitura a doua de la 
C.S.Ș. Șoimii pe Construcții, 
nltura a treia pe Cibinul 
ttan). BAZA MATERIALA 
ÎMBUNĂTĂȚIT. Intrăm in 
oală de gimnastică a C.S.Ș., 
tă în stadiul finisărilor, una din 
oale mal bune pentru pregătire 
din țară. Intrăm șl tn cea veche, 
de unde au ieșit mari campioni, 
chiar dacă elanul se ia din... 
vestiare; e normal să așteptăm 
acum „ia mal mare". Stadionul 
Șoimii are și el haină nouă, care 
va fl șl mal frumoasă, cu mul-

gar- 
Cris-
S-A 

noua 
afia-

vrem, ca 
fiîiem și 
cadru".

înainte 
dustrial nr. 
nou, o privire in frumoasa sală 
de sport. Un grup de fetite 
lucrau grațios pe covorul de 
culoarea ierbii, conștiincioase, 
după fisele de pregătire dina
inte cunoscute, i 
pierea intrării. 
cu ghiozdanele in 
grăbeau să se alinieze pentru 
cotidianul antrenament.

concurăm în acest

de a părăsi liceul in-
7 am aruncat, din

iar in apro- 
alte eleve, 

i spate, se

Aureltan BREBEANU

tipie anexe — cabinete metodice, 
medicale, săli de proiecție, spa
tii de cazare, sală de atletism de 
10S m cu șase culoare (se turna 
betonul pentru eoritan). La bazin 
s-au făcut o serie de îmbunătă
țiri, ce au dus la reducerea con
sumului de combustibil cu circa 
30 la sută șl la eliminarea con
densului. Vor mal fi și altele. 
Totul, tn regie proprie, prin 
munca angijaților bazei. In frun
te cu șeful acesteia. Valeriu Ra
du Giurgiu. Pentru marii amatori 

‘ ‘ ' cunoscuta lntre-
Roșle — șl nu 
— șase terenuri 
finalizare lingă 

O m are proble- 
sala de jocuri,

de tenis de la 
prindere Steaua 
numai pentru ei 
sint In fază de 
piscina Olimpia, 
mă rămlne Insă 
cea a C.S.Ș. fiind prea mică pen
tru a putea organiza In condiții 
optime turnee divizionare de _A“ 
la baschet, handbal sau volei, 
ceea ce influențează comportare» 
reprezentantelor Sibiului In cam
pionatele de elită. A REVENIT 
DE MAI MULTE ORI NUMELE 
Carpațl Mirșa. Firește, fiindcă 
sportul are prieteni adevărati la 
întreprinderea Mecanică, tnce- 
plnd cu conducerea unității, așa 
cum ne-am convins la Intîlnire» 
de stmbătă a echipei de rugby, 
una din fruntașele eșalonului se
cund, cu unii dintre susținătorii 
săi, intre care Mlhal Florea, pre
ședintele Comitetului sindicatului, 
sau Nloolae Crișan, președintele 
secției de rugby. „Și cite nume 
ar mal trebui trecute !*, sublinia 
tinărul antrenor Marian Zamfir, 
fostul cunoscut Jucător care șl-a 
Indhelat recent activitatea la 
C.S.M. Sibiu. Apropo de rugby, 
să reținem că acest sport are o 
autentică piramidă aici (despre 
care vom vorbi cu altă ocazie), 
faptul că Steaua a suferit in 
toamnă unica Infrlngere la Sibiu 
nefiind de loc Intlmplător...

ÎNOT. CEA MAI ACTIVA „galerie" din 
bazinul siblan a fost, la întrecerile de 
săptămina trecută, cea dinamovistă. In... 
prim-plan, ca și în apă, s-au aflat, în
tre alții, Carmen Bunaciu șl lonuț Mușai 
(firește, atunci cînd programul le per
mitea postura de spectatori). Dar cel mai 
semnificativ gest din tribună nl s-a pă
rut a fl fost făcut de antrenorul (plo
ieștean) Mihail Gotbe, care a susținut-o 
frenetic, cu vocea-i puternică, pe (băi- 
măreanca) Stela Pura în cursa de record 
la 200 m fluture. • DOUA rezultate — 
2:14,532 șl 2:14,536. intre ele, „distanță" de 
patru milmi. sesizabilă doar de... simțu
rile electronicii 1 Necesară însă, spre a-i 
putea departaja, la 200 mixt, pe Mădălin 
Iliescu șl Dan Drăgulcț. Citeodată, lată, 
sutimile sînt... neputincioase, « FOARTE 
UTIL Instrument pentru tehnicieni, tabela 
internațională de punctaj nu mai cores
punde însă, in unele cazuri, eu evoluția 
rezultatelor într-un procedeu sau altul. Și 
aflăm cu satisfacție, de la antrenorul fe
deral Dan lonescu (căruia îl făceam re
marca de mai înainte), că o nouă tabelă 
se află sub tipar. « „CIT DE UȘOR lnoa-

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin te
lefon). în ultimul meci al celui 
de al patrulea turneu divizio
nar „A“ de baschet feminin, 
echipa locală Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul a dispus de Mo
bila C.S.Ș. Salu Mare cu 
110—79 (59—43). Au înscris :
l’opa 30, Jerebie 19, Kiss 16. 
Sandor 10, Czegledi 8, Misăilă 
9, Enyetli 3, Constznașiu 2, Dra- 
goș 7, V'igb 6, respectiv Aște- 
leanu 24, Leitner 13, Grigoraș 
9, Banc 8, Fabian 7, Bura 8. 
Totb 2, Tudoran 2, Vădan 6. 
Au arbitrat bine C. Pop (Salu 
Mare) și V. CoBStantineseu 
(Cluj-Napoca). (Mircea RADU — 
corcsp.).

• în urma rezultatelor înre
gistrate in turneul clujean, in 
fruntea clasamentului a trecut 
formația Olimpia București, a- 
flală Ia egalitate de puncte cu 
„U“, dar avînd victorie directa 
aeiipra acesteia. Clasamentul la 
zi :

CEL MAI BUN „SCHIMB *
(Urmare din pag. 1)

Corina Roșioru (17 ani, C.S.Ș.
2 Galați, antrenor Gh. Ples
nii»), dublă învingătoare (ca 
și la „Prietenia", de altfel), cu 
rezultate excelente : 11,48 la
100 m și 23,61 la 200 m, care 
o acreditau cu mari șanse la 
întrecerea continentală. Iată, 
însă, că Ia Cottbus, timpii rea
lizați au fost departe de spe
ranțe, performanța limitîn- 
du-se la locuri periferice in 
cele două finale (7 la 100 m, 
cu 11,81, și 6 la 200 m, cu 
24,15). Dacă sprintera gălățeană 
și-ar fi păstrat doar forma de 
la Balcaniadă, la C.E. ar fi 
urcat pe treapta a doua a po
diumului, scoțind, în sfirșit, 
din anonimat alergările pe 
distanțe scurte...

Cu acest exemplu am ajuns 
la o problemă importantă a 
atletismului nostru : virful de 
formă la momentul oportun. 
Iată-1 pe fondistul Victor Barbu 
(18 ani, Știinta Moreni — Cen
trul de pregătire olimpică Sf. 
Gheorghe, antrenor 
Santa), care la J.B. a
3 000 m în 8:12,00, cifră 
ar fi intrat în lupta 
primele locuri la C.E., 
ca apoi, la „Prietenia"

Caro) 
cîștigat 
cu care 
pentru 
pentru 
să fie 

în coada plutonului („oboseala**, 
ni s-a spus), iar la Cottbus să 
fie un anonim in finală, cu un 
timp mai slab decît in serii 
(8:17,03). Iat-o pe săritoarea în 
lungime Carmen Sirbu (18 ani. 
C.S.Ș. 4 București) care, eu 
6,79 m, conducea topul euro
pean 1985 al junioarelor, înaintea - - - - - —
(6,55 m),
Germane, Bile (6,48 m), și vest- 
germanei Horms (6,40 m). După

bulgăroaicei Bosanova 
reprezentantei R.D.

SP!
CEL

1. OJim. Buc. 14 12 2 986: 817 26
2. ,U- Cj.-N. 14 12 2 1145: 898 26:< Voința Buc. 13 11 2 1009: 836 24
4. Prog. Buc. 14 9 5 975:1032 23
5. Poli. Buc. 8 5 881: 837 21
«. „Poli" Tîm. M 5 9 895: 987 19
7. Chim. Rm.V 14 5 9 927: 948 19
». Mobila S. M. 13 5 8 88611001 18
9. Com. Tg. M. 14 4 10 927: 996 18

10. Crișul Or. 14 2 12 940 .1087 16
11. Rapid Buc. 13 2 11 810: 942 16

A1 cincilea turneu se va des
fășura la Timișoara, între 18 
fi 21 ianuarie.
• Magdalena Jerebie („U“ 

Cluj-Napoca) a revenit în frun
tea clasamentului „Trofeului 
Sportul*' pentru eficacitate, ea 
avînd un total de 292 puncte. 
O urmează : 2. Marcela Bodes 
(„Poli" Timișoara) 283 p, 3. 
Emilia Alixandru (Progresul) 
282 p, 4. Gabriela Petre (Chi
mistul) 271 p, 5. Edith 
(Comerțul) 257 p, 
Așteleanu (Mobila) 250 p, 
Mariana Andreescu _____
216 p, 8. Rodica Jugănâru (Vo
ința) 215 p, 9. Antoaneta Bar
bu (Chimistul) 205 p, 10. Maria 
Rosianiu (Politehnica Buc.) 
202 p

Mathe
6. Monica

J. 7. 
(Olimpia)

„ȘTAFETA" JUNIORILOR
6,42 la Balcaniadă, Ia ora 
ropenelor, atleta noastră a 
rit, în finala probei, doar 
m, ocupînd un modest loc 6, 
în timp ce principalele sale ad
versare și-au 
performanțele 
podium urcind Bosanova (6,68 
m), Horms (6,56 m) și Davi
dova (6,55 m)... Bineînțeles că 
nu întotdeauna curba formei 
sportive poale fi mereu ascen
dentă, conform unei planificări 
riguroase, în vederea obiecti
vului nr.
nici oscilațiile prea mari 
pot fi trecute cu 
să nu mai vorbim 
curbă descendentă, 
mai poate fi vorba 
simplu plan de pregătire, al
cătuit și urmărit în secția res
pectivă, de antrenorul și elevul 
său, ci și de responsabilitatea 
forului dc specialitate (prin 
antrenorii săi federali) pentru 
tinerii candidați olimpici.

Obiectivul
1986, 
Iul ui 
tuie 
ielor 
(16—20 iulie, Atena). Acum, Ia 
startul pregătirilor se află 35 
de candidați (din care 13 vor 
mai fi juniori și în anul 1987). 
fiecare dintre ei cu sarcini 
înalte de performanță, cum ar 
fi cele 
(1:58,50 Ia 800 m), Cleopatrei 
Pălăcian 
Cristinei 
1 500 m), Galinei Astafei (1,95 
m la înălțime), Danielei Gheor- 

a 
la

IN
eu- 
să- 
6,23

depășit, toate, 
anterioare, pe

în
1 al sezonului. Dar 

nu 
vederea, ca 
de o clară 
Și aici nu 
doar de un

cel de
ciclu 

prima 
mondiale

principal al anului 
la cumpăna actua- 
olimpic, il consti- 
ediție a campiona- 

de juniori

ale Anei

(8:58.00 la
Misaroș

Pădurean

3 000 m). 
(4:08,50 la

ghe (57,50 m la disc), cea 
lui Victor Barbu (8:00,00
3 000 m), toate fiind perfor
manțe superioare celor cu care 
s-au cîștigat titlurile eontinen-

In cadrul acțiunilor organizate de Cabinetul municipal pen
tru activitatea ideologică și politico-educatlvă cu activul spor
tiv de bază al Capitalei, vineri, 20 decembrie, la orele 12, va 
avea loc dezbaterea pe tema: „Strategia politică internă și in
ternațională a Partidului Comunist Român in consens cu in
teresele poporului, cu dezvoltarea multilaterală vertiginoasă eco
nomică și socială a patriei, contribuție de excepțională însemnă
tate la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane**.

Participă activiști al C.M.B E.F.S., conducători de cluburi 
și asociații sportive, metodiști. instructori, antrenori, membri 
al birourilor organizațiilor de bază F.C.R. din unitățile spor
tive din Capitală.

tă băiatul ăsta !“, exclama, în răstimp, 
un oficial, privind alunecarea lui J. Bart. 
Iar altcineva — mai exact, secretarul res
ponsabil al F.R.N., Lucian Dumitrescu — 
se arăta entuziasmat de un alt băiat cu 
calități asemănătoare lui Bart, mal tină- 
rul (14 ani) Teodor Irimia. Intr-adevăr, 
brăileanul este foarte bine făcut. El a 
reușit să-și înscrie numele in tabela re
cordurilor, iar la întrebarea „Cum mergi 
cu școala ?“ a răspuns simplu : „Sint pri
mul din clasă**... (G. R.).

a Diviziei „A" 14 meciuri, obtinind 9 vic
torii. • NICI UN MECI pierdut la recent 
încheiata competiție divizionară — acesta 
este bilanțul lui Cosiel Naftică (Politeh
nica Iași). Asemenea succese au repurtat 
șl alți Judoka — Mircca Frățică (Nitra- 
monia Făgăraș), de pildă, și-a învins toți 
adversarii prin ippon —, dar ieșeanul are 
meritul de a îl terminat în această toam
nă și Facultatea de științe economice. • 
CAMPIONUL EUROPEAN al categoriei 
semlușoare Iile Șerban (Dinamo București), 
privea consternat cum pierdeau colegii săi 
derbyul cu Steaua. „Boboc** la I-E.F.S., el 
șl-a trecut cu succes toate examenele, dar 
colegii J-au simțit lipsa din echipă. Șer
ban ne-a mărturisit că era și 
la un umăr. (C. Ch).

accidentat

JUDO. DINAMOVISTUL BRAȘOVEAN 
Constantin Gotcă, fost campion republi
can (de trei ori) la categoriile semigrea 
șl open, acum în virstă de 30 de ani, se 
retrăsese cu doi ar.l în urmă din acti
vitatea competlțională. Dar echipa brașo- 
veană, In care el a activat multă vreme, 
s-a aflat în situația — de ce oare ? — 
de a nu putea prezenta concurent la ca
tegoria mijlocie. Și... a apelat la Gotcă 1 
El depășea însă limitele acestei categorii 
cu nu mal puțin de 10 kilograme. După 
admirabile eforturi, Gotcă a ajuns totuși 
„mijlociu" și a susținut la această ediție

taie la C.E. 1985. Pentru a- 
ceasta, însă, se cere o reală 
continuitate in pregătire, o a- 
devărată simbioză pe planul 
urmăririi obiectivelor intentae- 
diare, între sportîv-antrelor- 
federație.

în clasamentul întocmit de 
F.R.A., privind contribuția ju
niorilor la realizarea obiective
lor anului 1985, au punctat 42 
de tineri atleți din aproape 30 
de secții din țară. Pe primul 
loc, sprintera Corina Roșioru, 
beneficiara „eventului" de la 
„Prietenia" și J.B., în timp ce 
Cleopatra Pălăcian se află doar 
pe locul 4 (dacă alerga și la 
Crosul Balcanic mai urca pu
țin..) ! Poate că la anul vom 
consemna in bilanțul 1986 (la 
unison, dc această dată, cu ce
rințele majore ale federației 
care, de altfel, se ocupă cu 
grijă și competență de „schim
bul de mîine") pe locurile de 
frunte cei mai valoroși sportivi, 
cu adevărat competitivi pe plan 
internațional, primii campioni 
și medaliați mondiali de ju
niori, viitori candidați olimpic: 
ai atletismului romanesc.

T1MI. ' 
(spec ta cui 
nala șah 
pe tinăru 
bnlescu, i 
Șubă a 1 
samentuli 
puncte. I 
lider se t 
locurile 
Iui, nu i 
curenți: 
Gheorghii 
Stanciu, 1 
geseu. Ci 
(eseu și 
zultate d 
orghiu - 
— C. Ia 
— Stoica 
1—0, Pav 
Foișor — 
— Joița 
Oltean 0- 
cu 1—0, 
Ghițescu, 
nescu, S;

BĂILE 
in finala 
clasament 
de o ne 
runda a 
(cu albei 
marea m; 
reșan, 
mul lc 
lăturat Și 
junioara 
vingătoar» 
Dana Nv 
cu piesei 
ta pentru 
a tării de 
să, așa ci 
melor loc 
șan, Ga 
Smaranda 
Dana Nu 
“iade-Rus 
Eugenia 1 
na Pogor 
zultate: . 
ade 1—0. 
dă 0—r, 
0—1, Nec 
Stroe — 
Stanca 1 
cu — Ni 
și Cabar: 
Olteanu 
treruptă

TURNEELE DIVIZIEI „A" D
(Urmare din pag. 1) De la rr 

Sanislav 
două 
IIRUC — 
—6.15, 1 
C.S.U. Or

Partide 
bine de 
— C. Gi 
O. Drag 
Costin.
14) : Ele
Traetoru 
Calculați 

Nicol;

Manele și Coreheș fiind mai a- 
proape de valoarea lor.

în ccl 
Dinamo 
Craiova 
Primul ! 
proape 1 _______ ___
pioni, care și in următorul au 
dominat categoric cu 11—3, dar 
s-au relaxat prea devreme și 
craiovenii... în setul IV, dis
putat. a fost egalitate la 9, la 
12 și victoria dinamovistă a 
fost obținută în prelungiri, 
înti-un final palpitant. Evi- 
dențiați : Enescu, Ion, Gheorghe 
(D), Pascu, Stoian, Mătusoiu 
(U). In ultima partidă : C.9.M.U. 
Suceava — Politehnica Timi
șoara 3—0 (6 8, 5).

Jocurile au fost conduse bine 
de cuplurile : V. Valentin 
Pop, C.
ru, Ai. 
țiu. Joi, 
rări — 
Steaua, 
tatea.

PIATRA NEAMȚ, 
telefon). Primul meci 
din sala „Ceahlăul" 
drul turneului grupei a doua 
valorice (locurile 7—12) s-a 
disputat intre Rclonul Săvinești 
și A.S.A. Eleetromureș Tg. 
Mures. Gazdele au început slab 
primele două seturi ; 5—11 în 
primul, 5—12 în cel de-al doi
lea. Pe serviciile puternice ale 
lui Buruș ți evoluția excelen
tă a lui Chezan. în linia a Il-a, 
formația Relonul a recuperat 
și, spre satisfacția spectatorilor, 
a învins cu 3—0 (13, 13, 11).

I de-al doilea meci,
— Universitatea C.F.B. 
3—1

set a 
fără

(4, -12, 9, 14).
fost cîștigat a- 
replică de cam-

O. 
Antonovici — C. Pita- 
Dragomir — O. Mani- 
de la ora 14 : Explo- 

Dinamo, Politehnica —- 
C.S.M.U. Univcrsi-

18 (prin 
al zilei — 
— in ca-

DM

IU

petition, 
riență c 
să iasă 
GheorgI 
Borzcști 
Constan 
Brașov), 
toria B 
xantiru 
doar 
doka i 
rerile 
voi ți I 
forturi 
limitele 
late și 
nament» 
prestigii 
urmă. I 
a și ar 
ediție r

d 
r<
a 
si

la Tenis 
în timpul 
secția de

TENIS. DEȘT 
Club București 
prinzulul, mal ales __
performanță, alături de antrenorii lucian 
Vasilescu și Gheorghe Chitan, făcind seri! 
de servicii, exersind loviturile de dreapta 
sau de stingă. Numărindu-1 pe micuții te- 
nlsmani C. Ciucă, R. Vcronc, D. Mun- 
teanu, D. Pcscariu, 54. Rascea, B. Popoviel, 
Cr. Miu, G. Preda și B. Dacca cită pa
siune depun la aceste antrenament in... 
extra-sezon. ne explicăm performanța pe 
care au obținut-o, cîștigind titlul pe e- 
chlpe în vara acestui an. Acumulări fizice 
șl tehnice care, fără îndoială, vor folosi 
și pentru sezonul în aer liber...

In plină Iarnă, 
pot fi văzut! — 

copii din

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI, din Bd. Maghert 

ilrează de urgență, pentru Depozitul M 
Cascadelor nr. Zi, sector c :
• lucrători gestionari subunitate depozit 
0 recepționeri piese auto;
0 primitori mărfuri piese auto.
SolieiianțU trebuie să albă domiciliul
Relații suplimentare la sediul întreprind 

6—8, sector 1, telefon 11.39.50 — interior 161
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UN NOU START SPRE REEDITAREA
FRUMOASELOR PERFORMANȚE...

precum și — se speră 
un plus de ambiție din 

tinerilor (deocamdată 
talentați) Sorin Rădu-

Dinamo, 
pionatului 
finele turului de 
curînd expirat !

Cită diferență, 
pertament și, 
punctaj intre 
toamnă și 
precedat-o ! 
<le decembrie "84, echipa din 
Șoseaua Ștefan cel Mare în
cheia 
cerii 
să fi 
mult 
lunci
„adevăr" (cu+11 față de +10) 
și numai parcursul mai slab 
al dinamoviștilor bucureșteni 
pe cealaltă jumătate a traseu
lui i-a determinat, în cele din 
urmii, să cedeze „eternei ri
vale" supremația.

ABSENȚA
UNOR PIESE DE BAZA, 

DAR Șl ALTCEVA...
Căutind să-și explice nedo

rita scădere a ex-campioanei, 
un observator neutru, și nu 
numai el. nu se poate sustrage 
de la unele modificări interve
nite în de bază.

A fost, mai întîi, încă din 
primăvara lui *85, cînd au ple
cat unii jucători care au trebuit 
să fte înlocuiți din toate cele 
trei compartimente : apărare, 
mijloc și atac, ceea ce nu pu
tea sâ nu-i afecteze — o vre
me — exprimarea în joc, 
coeziunea tehnico-tactică.

Numai că timpul prevăzut 
pentru necesarul rodaj se pre
lungea nepermis de mult și, 
iat-o pe Dinamo, în care fi
gurau, totuși, numeroși jucă
tori internaționali ca Moraru, 
AL Nicolae, Zare, Movilă, An
done, Stăneseu, Rednic, Drag
nea, Orac și Augustin — am 
numit, cum se vede, aproape 
o întreagă formație... — eom- 
portîndu-se mediocru etape în 
șir, în fața unor partenere de 
întrecere care prezentau un e- 
fectiv
S’a„

Și 
destă
aceea ___ ______  ___ . .
propriul teren, în compania lui 
F.C. Argeș (care abia aduna 
11 jucători) și pierdut cu sco
rul de 2—0.

Martor ocular la dubla manșă, 
tur al

Vardar 
acestor 
atunci 

părăseau

I

pe podiumul cam- 
— locul 3 — și la 

campionat de

insă, de com- 
implicit, de 

această ultimă 
celelalte care au 
Nu mai departe

prima jumătate a între- 
pe poziția a doua, fără 
cunoscut infrlngerea. Mai 
chiar, campioana de a- 
o conducea pe Steaua la

cu mult sub valoarea

aceste prestații de mo- 
factură au culminat cu 
din meciul susținut, pe

disputată in primul 
Cupei U.E.F.A., cu 
Skoplje, semnatarul 
rînduri a văzut 
cum dinamoviștii 
competiția, fiind eliminați de 
o echipă despre care Europa 
fotbalistică, de elită, aproape 
că nu auzise ; o formație si
tuată, oricum, cu mult sub 
cota puternicelor team-uri

JDO-LA NIVELUL 
IE ÎNTRECERI!

expc- 
ermis 
lători. 
LS.M. 
că și 
namo 
(Vic- 
Ale- 
sint 
ju- 

i ce- 
nc- 

ie e- 
ra in 
greu- 
ntre- 
Lpăra 

în 
li ta te 
jarea 
plăți

în echipe sportivi care 
rfu depășit vîrsta de 24 
de ani dacă nu s-au si
tuat pe locurile 1—5 la 
campionatele republicane 
individuale din anul res
pectiv. O altă mentalita
te păgubitoare a unor 
antrenori a dăunat nive
lului competiției recent 
încheiate. Subliniam mai 
înainte meritul multor 
formații de a fi intrat 
în rîndul fruntașelor, dar 
— reversul medaliei — 
atunci cînd s-au aflat 
față în față cu Dinamo 
București, îndeosebi, și 
cu Steaua, în, loc să-și 
încerce șansele în med 
sportiv, așa cum a făcut-o 
Rapid Sinteza (singura 
formație învingătoare a- 
supra Stelei) au aliniat 
rezervele și, firește, sco
rurile nete cu care au fost
„gratulate" cete două echipe 
n-au întârziat să lie consem
nate.

Sperăm că preconizatul tur
neu final, începînd din 1986. 
al celor mai bune șase echipe 
desemnate la sfîrșitul etape
lor divizionare va încuraja 
competitoarele să îndrăznească

Hamburger S.V., Dinamo Minsk. 
Liverpool sau Girondina de 
Bordeaux, în compania cărora 
Dinamo realizase jocuri de 
inaltă factură.

Suciu,
— de 
partea
doar... . .
canu. Văidean, Topolinschi.

3 DINAMO 17 9 4 4 26-13 22
Punctaj „acasă*: 16 (a pierdut două puncte cu F.C. Argeș, 
unul cu A.S.A. șl Corvinul).
Punctaj „in deplasare*: 6 (a obținut dte două puncte cu 

Bacău și Gloria, dte unul cu Petrolul șl Universitatea 
Craiova).
• Golgeterii: Orac 5 goluri. Văidean șl Augustin 

Movilă 3, Sudu ‘ ■" 
și Răducanu — 
toria) — dte un
• Lotul: Orac

dte
s.c.

______ ______ . ______ dte 4, 
și Varga — dte 3, zare. Al. Nlcolae, Dragnea 
cite 1 Mlhali (F.C. Olt) și Dumitrescu (Vic- 
autogol.
17 meciuri, Moraru, Varga și Văidean — dte 

16, AI. Nicolae, Augustin, Movilă și Dragnea — dte 15, Rednic. 
Zare șl Sudu — dte 14, Andone 13, Topolinschi 12, Ivan 7, 
Stăneseu 6, Răducanu 5, Tulba 4, Bucu 2.
• Cartonașe galbene: 16; cele mal multe: Al. Nicolae 5.
• Cartonașe roșii: stăneseu (etapele a 4-a și a 6-a) șl Au

gustin
• A
• A

dintre

(etapa a 4-a).
beneficiat de o lovitură de la 11 m, transformată de Orac. 
expediat 292 de șuturi (234 acasă — 58 In deplasare), 
care 121 pe poartă (98 acasă — 23 tn deplasare).

A urmat meciul susținut, de 
asemenea, in fief-ul ei, cu 
A.S.A. Tg. Mureș, și în care 
Dinamo obținea golul... egali
zator în ultimele minute ale 
jocului.

UN NOU START SPRE.. 
SFÎRȘITUL TURULUI

Un prim șoc s-a produs cînd 
la cîrma echipei, pentru scurt 
timp, a fost Cheran, cînd în 
meciul de la Craiova s-a luat 
un punct și puțin a lipsit să nu 
realizeze măcar o remiză și In 
„Regie**, acolo unde, stimulatei 
de ambianța derby-urllor, l-am 
văzut pe Augustin din nou inspi
rat și în vervă de joc. Semn 
că mai poate...

Finalul stagiunii de toamnă, 
cu Mireea Lucescu la 
conducerea echipei, încă de
parte de a ne fi arătat-o pe 
Dinamo din zilele sale de glo
rie. a însemnat (cum spunea 
și Andone, lntr-un recent in
terviu) un al doilea start luat 
de echipa din Șoseaua Ștefan 
cel Mare în aceeași... cursă. Un 
start nu neapărat spre titlul 
de campioană, ci cu bătaie mai 
lungă, spre toamna 
cînd — într-una din 
ropene — Dinamo 
reediteze frumoasele 
manțe.

Primăvara returului va fi fo
losită, nu încape îndoială (me
todic, fără să-i afecteze pozi
ția de pe podium), In scopul 
reclădirii echipei. Atunci, ea 
va beneficia iarăși de aportul 
trio-ului indisponibil spre sfîr- 
șit de sezon, Stăneseu, Zare și

lui 1986 
cupele eu- 
speră să 

ei perfor-

„Căpitanul" echipei Nitramonia, Mir
cea Frățicâ (stingă, în meciul cu ste- 
listul Adrian Bioju) deși a concurat 
la o categorie de greutate superioară 
a obținut succese categorice in toate 
etapele Foto : Aurel D. NEAGU

mai mult- 
confrunta 
rent greu 
preocupare 
sportivilor lor va trebui să fie 
pregătirea Ia nivelul celor mai 
mari exigențe, a unei reale 
competitivități.

atunci cind se vor 
cu adversare spa
de depășit. Unica 
a antrenorilor și a

rii 
de

O ambianță prielnică obține- 
performanței îi ajută încă 
pe acum.

Gheorghe NICOLAESCU

DE LA F. R. FOTBAL
• Vineri 20 decembrie 

1985. ora 14, la sediul fede
rației va avea loc ședința 
Biroului federal.
• Se face cunoscut clubu

rilor și asociațiilor sportive 
că. in perioada 5—20 ianua
rie 1986, se pot efectua 
transferări de Jucători, in 
conformitate cu prevederile 
Art. 1 din Regulamentul de 
transferare a jucătorilor de 
fotbal aflat în vigoare.

W
CSI aport au antrenorii în 

mersul înainte al fotbalului nu 
mai trebuie demonstrat. Dacă 
o să amintim de cîteva contri
buții determinante pentru chiar 
evoluția tactică a celui mai răs
pândit sport de pe glob, o fa
cem numai în scopul de a ri
sipi și orice urmă de îndoială 
în privința meritului acestor 
oameni care și-au dedicat, de 
regulă, a doua parte a vieții 
fotbalului după ce l-au slujit, 
cu pasiune, ca ‘ '
oprim la epoca 
balului, prin anii ’50. cind se 
înregistrau considerabile inter
venții în domeniul sacrosanl al 
WM-ului de dinaintea celui de 
al doilea război mondial. Vicen
te Feola, cu echipa Braziliei, 
anula multe dintre prerogati
vele tacticii clasice așa cum o 
imaginase Chapmann. Helenio 
Herrera cu Internazionale, Mi
chels și Ștefan Covaci cu Ajax 
au reprezentat alte capitole ale 
inovațiilor tactice, rodul mun
cii, al dorinței de perfecțio
nare dovedite de antrenori. In 
fotbalul nostru avem, de ase
menea, destule situații in care 
a fost vorba de adevărate crea
ții, de construcții de echipe. în 
care rolul conducerii tehnice a 
apărut ca determinant. Putem 
vorbi de un stil al acestor for
mații, care au dominat respec
tivele perioade, de un stil con
cepție și aplicat cu stăruință, 
cu o mare pricepere, cu abili
tate chiar, de o serie de remar
cabili profesioniști în materie. 
Să ne amintim de „echipa de 
aur* C.C.A., un unsprezece care 
atinsese o ridicată clasă de joc, 
care practica un fotbal ce-i era 
propriu, la nivelul rigorilor tac
tice ai acelor ani. Meritul ce
lor doi antrtenori care au con
dus redutabila echipă a „roș- 
albavlrilor" — Francisc Ronnay 
și Gică Popescu — nu poate fi 
contestat ; cum nu putem omite 
contribuția unui Ilie Oană la 
„zidirea** Petrolului Ploiești din 
perioada 1958/59. Dar inspirata 
activitate de „arhitect** a lui 
Traian Ionescu la Dinamo, In 
anii cînd „alb-roșii“ obțineau 
patru titluri consecutive, poate 
s-o conteste cineva 7 Apropiin- 
du-ne de prezent, să enume
răm și alte reușite construcții 
de echipe : Universitatea Cra
iova (cu C. Cernăianu și C. 
Oțet, în majoritateta timpului, 
la ..timonă**) sau Dinamo Bucu
rești, în cei trei ani de victorii 
în campionat (ca Valentin Stă-

jucători. Să ne 
modernă a fot-

ECHIPE ȘI STILURI
nesca și D. Nicolac-Nicușor).

Astăzi, ei bine, și astăzi pu
tem vorbi despre cîteva reușite 
în materie de directă influentă 
a competenței- seriozității și. 
nu in ultimul rind, al inspira
ției unor tehniciei care au ur
cat, prin muncă, treptele con
sacrării. Steaua ni se pare ca
zul cel mai elocvent și fiindcă 
a străbătut cea mai mare parte 
a delicatei operații de construc
ție. Maturizarea actualei echi
pe care este Steaua s-a desă- 
vîrșit sub direcția tehnică asi
gurată de Emericb Jenei și tî- 
nărul Iui colaborator Anghe! 
Iordănescu. Datele problemei" 
puneau în fața antrenorilor clu
bului bucureștean dificultăți 
provenind din complexitatea de 
temperamente, de concepții per
sonale de joc. de grad al va
lorii tehnice, de forță de înțe
legere tactică a grupului de 
fotbaliști cu care s-a pornit la 
drum. „Aducerea la același 
numitor" și elaborarea unei idei 
de joc au reprezentat etape pe 
care Steaua le-a parcurs des
tul de repede și fără 
fluctuații de randament, 
să omitem efortul de 
străduința celor ce au 
această 
că nu.

In faza de încheiere 
nulul s-au mai petrecut cîteva 
fapte sugestive în materie de 
directă influență a personali
tății antrenorului asupra mo
dului de exprimare a echipei. 
Mai întîi „sprintul timișorean" 
sub o nouă conducere tehnică, 
aceea a lui Robert Cosmoc. teh
nician de o deosebită capacita
te profesională dar căruia i se 
pretinde o conduită personală 
fără reproș. Asistăm si la „07 
perațiunea Teașcă" declanșată 
la Oradea. Și aici trebuie să ne 
așteptăm la un reviriment 
nunțat tocmai de puterea 
muncă a unuia dintre cei 
experimentați antrenori ai 
tai. în fine, ne pregătim

operațiune ?

mari 
Putem 

creație, 
condus 
Firește

sezo-

a- 
de 

mai 
noș- 

__ ___ _____ _ __ ,__ __ să 
urmărim efectele pe care reîn
toarcerea lui Mireea Lucescu 
le produce la Dinamo. Un man
dat care începe sub auspicii 
promițătoare după primele e- 
voiuții sub „noua baghetă"; 
dar care pretinde multe si mari 
eforturi de construcție. Reușita 
hunedoreană se constituie însă 
intr-un solid „apărător" pen
tru tî nărui tehnician al fotba
lului nostru.

Eftimie IONESCU

Campionatul republican de juniori

CLUBURILE PUTERNICE IN PRIM-PLANUL SERIILOR V-VIII
Continuăm prezentarea compe

tiției nr. 1 rezervată juniorilor, 
campionatul republican. Astăzi 
ne vom referi la cîteva aspecte 
privind seriile 5—8.
• Discutlnd nu de mult cu 

Florin Dumitrescu, vicepreședin
te al clubului Sportul studențesc, 
despre comportarea slabă a echi
pei de speranțe din Regie, ni 
s-a spus atunci că cei mal buni 
jucători tineri ai clubului sînt 
concentrați la „republicani*. De 
ce 7 „Pentru că dorim să repe
tăm traseul de anul trecut, cînd 
echipa noastră a ajuns pină In 
semifinale*. Și, iată că Intr-o 
grupă bucureșteană foarte echi
librată. Sportul studențesc (antre
nor Dan Apolzan) confirmă, ter- 
mlnlnd turul pe locul I, la ega
litate de puncte cu Dinamo. Se 
anunță, deci, o echilibrată luptă 
tn retur.
• Dispută aprigă și în seria a 

6-a. C.S.Ș. Aripile Pitești (antre
nor Gabriel Trandafirescu), echi
pa unul dub școlar cu oameni 
serioși și puși pe fapte mari, 
conduce plutonul, obțlnind rezul
tate bune la toate fruntașele. în 
plasa liderului se află însă trei 
echipe extrem de ambițioase și 
bine pregătite. A ratat startul 
actualei ediții tocmai Universi-

tatea Craiova, formație conside
rată a fi pretendentă serioasă la 
locul L Oricum, tot un duel Pi
tești — Craiova în această serie.
• Interesant faptul că, la Ti

mișoara, după ce se epuizează 
subiectul «saltul „Poli"», foarte 
multi discută despre excelenta 
comportare a juniorilor, afirmln- 
du-se că este una dintre cele mai 
talentate echipe pe care a avut-o 
vreodată clubul. Ce spune antre
norul ei, Cicerone Manolacbe 7 
„Am jucat destul de bine. Putem 
juca și mal bine. Șl numai lu
cind foarte bine vom putea face 
față la turneul final. Dur plnă 
acolo mal e drum lung*. Intr-a
devăr.

• Cind, anul trecut. Jiul (an
trenor Romulus Leca) a ajuns 
ptnă la turneul final, pentru toa
tă lumea a fost o mare surpriză. 
Iată Insă că Jiul repetă compor
tarea din ediția precedentă in- 
staltndu-se autoritar în „fotoliul* 
seriei, deși a avut adversari pu
ternici, printre aceștia aflindu-se 
și fosta campioană Corvinul.

O singură concluzie: In prim- 
planul acestor patru serii se află 
cluburile puternice, divizionarele 
„A", cărora 11 se alătură C.S.Ș.- 
urile din Pitești șl Craiova. (L.D.»

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI, JOI, ESTE ULTIMA 

ZI pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de mîi- 
ne, vineri 20 decembrie. Incer- 
cați-vă șansele pentru a vă pu
tea înscrie numele pe lista ma
rilor eîștigători la sfîrșitul aces
tui an 1
• Concomitent cu tragerea de 

mîine, pot fi procurate bilete cu 
numerele preferate și la UL’i'.* 
TRAGERE LOTO 2 din acest an. 
care se va desfășura duminică 22 
decembrie.
• ORIUNDE VA AFLATI, JU- 

CAȚI LA LOZ ÎN PLIC ! Un în
demn binecunoscut de către toți 
iubitorii acestui simplu și popu
lar sistem de joc. Agențiile Loto- 
Pronosport și vînzătorii volanți 
din întreaga țară vă pun la dis
poziție, în orice moment, lozuri 
de diferite valori: obișnuite, spe
ciale șl. în această perioadă, LO
ZUL MARILOR CÎȘTTGURI — e-

misiune specială limitată. In a- 
fara participării dv. la celelalte 
sisteme de joc. tncercațl-vă șan
sele șl la LOZ IN PLIC I

• tn atenția participanților. In 
curlnd va Începe vlnzarea bilete
lor la TRADITONALA TRAGERE 
EXTRAORDINARĂ LOTO A RE
VELIONULUI din 1 ianuarie 1986. 
Solicitau din timp, de la unită
țile noastre, prospectul acestei 
mari și Importante trageri.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOSPORT 

DIN 13 DECEMBRIE 1985

EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 

18 41 33.

I: « 7 30 16 31 20 
a n-a: 27 39 43

DE C1ȘTIGURI:FOND TOTAL
912.602 lei, din care 63 92® lei, re
port la categoria 1.

A V-a8ERIA

1. SP. STUD. 13 10 3 0 65- 7 23
3. Dinamo 13 10 3 0 38- 7 23
3. CSȘ Pajura 13 8 5 0 45-11 21
4. Steaua 13 9 2 2 42- 9 20
S. Preg.-vulcan 12 7 2 3 35-13 16
6. Automatica 12 7 1 4 21-22 15
7. Rapid 13 6 2 5 23-18 14
6. Mecanică fină 12 6 0 6 29-18 12
9. C.S.Ș. Electioaparataj

13 4 1 8 16-31 9
10. Autobuzul 12 3 1 8 21-33 7
11. C.S.Ș. 2 Buc 12 3 0 9 15-43 6
13. Victoria 13 0 4 9 11-48 4
13. I.C.S.I.M. 12 1 1 10 6-40 3
14. Vlitoru’ 13 1 1 11 11-78 3

SERIA A Vl-a
1. CSȘ A. PIT. 13 10 3 0 44- 6 23
2. CSȘ R. CV. 13 10 2 1 41- 5 22
31 F.C. Argeș 13 9 2 2 41- 7 20
4. Chimia Rm. V. 13 9 1 3 29-16 19
5. Univ. Craiova 13 7 2 4 22-10 16
6. Sp. m. Slatina 19 6 3 4 27-15 15
7. CSȘ Caracal 13 7 1 5 28-21 15
0. CSȘ Slatina 13 5 3 5 26-20 13
9. Mus. C-lung 13 5 1 7 29-25 11

10. CSȘ Drăgășani 13 4 1 8 18-27 9
11. CSȘ Rm. V. 13 2 3 8 7-54 7
13. Electron. Cv. 19 1 3 9 13-35 5
13. F.C. Olt 13 1 2 10 4-45 4
14. Tricolorul Cv. 13 0 3 10 8-51 3

SERIA A VlI-a
1. „POLI" TIM. 13 10 1 2 56- 7 21
3. Tricolorul Tim. 13 8 2 3 24-19 18
3. CSȘ Reșița 13 6 4 3 10-10 16
4. CSȘ Tim. 13 6 3 4 25-14 15
0. CSM Reșița 13 6 2 5 24-19 14
6. Metalul Bocșai 13 5 3 5 13-12 13
7, AS Drobeta 13 5 3 5 17-17 13
8. CSȘ Drobeta 13 5 3 5 23-27 13
9. CSȘ Jlmbolia 13 4 4 5 25-25 12

10. CFR Tim. 13 4 4 5 14-31 12
11. Min Mold. N. 13 3 5 5 13-23 11
12. UMT 13 5 1 7 15-31 11
13. CSȘ C-seteș 13 1 5 7 9-23 7
14. CSȘ Lugoj 13 1 4 8 11-30 6

SERIA J1 VIII-ai
I. JIUL PET. 13 12 1 0 46- 8 25
2. CSȘ Sebeș 13 9 2 2 35-24 20
3. Mureșul Deva 13 7 5 1 35-15 19
4. Corvinul Hd. 13 8 3 2 34-14 19
5 Metalul Aiud 13 9 1 3 31-14 19
8, M-lurg. Cugir 13 8 2 3 32-11 18
7. CSȘ Blaj 13 5 1 7 21-27 11
8. Unirea A.T. 13 4 2 7 16-21 10
9. Aurul Brad 13 4 2 7 17-29 10

10. Tricolorul A J. 13 3 4 6 21-37 10
11. Mec. Orăștie 13 2 3 8 22-51 7
12. Min. Lupeni 13 3 0 10 22-29 6
13. Tricolorul Hd. 13 3 0 10 15-32 6
14. CSȘ Alba T. 13 0 2 11 21-37 2



C.M. OE ȘAH JUNIOARE 
LA JiiMAIAITA DRUMULUI

BELGKAD, 18 (Agerpres). — 
în runda a 7-a a Campionatu- 
Iul mondial de șah pentru ju
nioare de la Dobrna (Iugosla
via), Cristina Bădulescu a re
mizat cu Miriana Măriei, ega
litatea fiind consemnată și în 
partidele Leroy — Dalmau și 
Walker — Madl. Maestra so
vietică Ketevan Arahamia a 
obținut a 7-a victorie consecu
tivă, cîștigînd, în 32 de mutări, 
la Peiceva. Harmsen a în
vins-o pe Amura, iar Botsari 
a pierdut la Wright. în clasa
ment conduce K.
(U.R.S.S.) cu 7 p, urmată de 
Cristina Bădulescu (România), 
M. Măriei (Iugoslavia), Dahl
gren (R.F.G.) cu cite 5 p, 
Harmsen (Olanda) 4,5 p, Mar
kov (Iugoslavia), Peiceva (Bul
garia), 
Măriei
(Cehoslovacia) 4 p, Madi (Un
garia) 3,5 p etc.

Arahamia

Walker (Anglia), A. 
(Iugoslavia), Polakova

GEOGRAFIA PERFORMANTELOR

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
S-A CALIFICAT IN GRUPA „A" A C.M.-198G
• Aseară, 31-24 cu reprezentativa Austriei

telefon). 
de mo-

VERDEN, 18 (prin 
După o evoluție destul 
destă — mal ales tn grupa a 
Il-a semifinală a C.M. feminin de 
handbal (grupa valorică „B"), 
oare se dispută în R. F. Germa
nia — reprezentativa tării noas
tre a reușit, miercuri seara, un 
rezultat pe măsura cotei reale a 
valorii sale. La capătul unei par
tide In care echilibrul s-a men
ținut pînă cu 1B minute Înainte 
de fluierul final (20—20), echipa 
României a dispus cu un rezultat 
concludent de cea a Austriei, clș- 
tigind cu SI—24 (13—10) ultima
dispută din grupa semifinală. 
Victoria aceasta, pentru care În
treaga echipă 
turl, permite 
calificarea in 
competiție ce 
cembrie 1386,

a depus mari efor- 
formației României 
grupa ,A“ a C.M., 
va avea loc, In de
bt Olanda. Avem,

FINALA „CUPEI DAVIS"

in temeiate s ă 
întregului lot

in sfîrșit, motive 
adresăm felicitări 
al handbalistelor române, ca și 
antrenorilor care le-au pregătit. 
Eugen Bartha și Lucian Albu.

De la scorul de 20—20 pe tabela 
electronică în min. 47, handbalis
tele române, decise și atente în 
apărare, cu Viorica Ionică apă- 
rîndu-și foarte bine „buturile" 
cu un atac Incisiv reușesc să în
scrie de 4 ori consecutiv (24—20 
în min. 52). Trei minute mai ttrziu 
austriecele reduc handicapul la 
2 goluri, dar, cu încă 4 goluri, 
unul după altul, formația noas
tră îșl asigură avantajul decisiv, 
și cu aceasta dreptul de a juca, 
sîmbătă, la Oldenburg, finala 
locurilor 7—8. Au înscris pentru 
formația noastră: Tache 14, Mozsl 
6, Tîrcă S, Covaliuc 3, D*anilof 2» 
Nițotu 1.

Dacă se mai îndoia cineva 
de valoarea de prim-plan a 
tenisului suedez, finala Wi- 
landeot — Edberg din „inter
naționalele" Australiei Înseam
nă un ultim și foarte puter
nic contraargument. Cei doi 
au „măturat" totul tn ealea 
lor, tocmai cînd Lendl vroia, 
cu tot dinadinsul, să încheie 
în forță un an numai „al 
său"", iar McEnroe să-și va
lorifice ultima șansă de a de
veni „numărul 1“ în Marele 
Premiu. Dar, pentru ca lucru
rile să fie complete, Ștefian 
Edberg își urcă la 1Q ani nu
mele Ungă Rosewall, Smith, 
Laver, Năst-ase, Connors.

sînt și rodul frigului dtn țara 
lor : imposibilitatea de a juca 
luni Întregi In aer liber din 
cauza vremii nefavorabile, i-a 
obligat pe scandinavi să-și 
construiască săli, cu suprafețe 
de plastic, ceea ce înseamnă 
că, începînd de la G ani, copiii 
au învățat tenisul în oel mai 
rapid stil posibil. Nu e de mi
rare că pe iarba australiană 
(suprafață considerată foarte 
rapidă !) Wilander — Edberg 
Înseamnă o finală logică. Și 
cum în lumea tenisului plas
ticul dur 
răspindit, 
dează cel

Comentariul tâjtâonînii

KASPAROV TIMMAN 2-1

Davis 
brie).

Tînărul norvegian Vegard Opaas 
zburind spre 110,5 m, cîțtigător 
in întrecerea de la Lake Pla
cid. pe trambulina de 90 metri 
Telefoto : A.P. — AGERPRES

de începere a finalei Cupei 
se apropie (20—22 decem- 
Protagonistele — echipele 

B.F. Germania și Suediei — se 
antrenează intens. Suedezii vor 
să-șl păstreze faimosul trofeu cu
cerit, acum un an, lntr-un meci 
foarte greu, contra celor mai 
buni jucători din lume la acea 
oră, americanii John McEnroe și 
Jimmy Connors. El au deplasat 
la Miinchen, gazda întîlnlrii, ur
mătoarea formație : Mats wilan
der, Ștefan Edberg, Joakim Nys- 
trSm șl Anders Jarryd. Ultimul 
— bolnav — nu s-a antrenat luni 
și marți. Antrenorul Hans Olison 
va folosi următoarea formulă : 
Mats Wilander și Ștefan Edberg 
pentru simplu șl dublul Edberg — 
Jarryd.

Vest-germanH au și ei proble
me. Boris Becker trebuie să răs
pundă prea numeroaselor obliga
ții mondene șl... comerciale, mo
tiv pentru care absentează de la 
antrenamente I Ceilalți membri 
al echipei sînt Michael Westphal, 
Andreas Maurer șl Hansjoerg 
S ch waler. Antrenorul Nikola Pl- 
lici va definitiva formula pentru 
simplu, după „meciul de baraj" 
Westphal — Maurer, certitudinea 
numlndu-se, normal, Becker.

tn cea de a 3-a partidă a 
intîlnirii Timman — Kasparov, 
desfășurată la Hilversum, ma
rele maestru olandez s-a im
pus, la mutarea 41. Este prima 
înfringere a campionului mon
dial en titre, de la succesul 
obținut în^ fața Iul 
Karpov, 
partide s-au încheiat în favoa
rea Iui Gări Kasparov, în mo
mentul de față, scorul întîlnlrii 
dintre ei, a devenit 2—1 în fa
voarea campionului mondial.

In următoarea partidă, Kas
parov va avea albele.

Anatoli
Cum primele două

Ștefan Edberg : încă un nor
dic care se afirmă în tenis, 
într-un sport specific sudului 
însorit, aerului liber...

Și de ce nu, de vreme ce, 
iată, un iugoslav — Roc Pe
trovici — cîștigă primul con
curs de „Cupă Mondială" în- 
tr-un sport — schiul alpin — 
practicat cu deosebire, cu pu
ternice tradiții, în țări din cen
trul Europei ? Două exemple 
care susțin, o dată în plus, 
extinderea disciplinelor pe noi 
arii geografice, conform unei 
legi deja clasice : judo-ul a 
devenit dintr-un sport asiatic 
unul european, boxul s-a răs- 
pîndit, cu rezultate excelente, 
din Europa în Asia, columble- 
nii cîștigă etape în Turul 
Franței, neo-zeelandezii devin 
campioni olimpici la canotaj...

între Petrovici schiorul și 
Edberg tenismanul nu există, 
însă numai diferențele dintre 
sporturile lor. Edberg, victo
riosul de la Melbourne, calcă 
pe drumuri bătătorite : Sue
dia este, de 10 ani, o forță a 
tenisului mondial, iar el urma
șul acelui „spărgător de ghea
ță", „Tce-Borg“, numit astfel 
din cauza răcelii de gheață a 
jocului său. Suedezii au știut 
să profite de emulația provo
cată de marele Borg. Tar ur
mașii iul au propus în locul 
forței șl regularității, a tu urile 
predecesorului lor 
nouă viteză de joc, 
oricărei imaginații. 
Tenismanil de azi

tlustru, o 
superioară 
De unde ? 
ai Suediei

Meridiane
Azi, in reflector

PARISUL, DUPĂ 0 JUMĂTATE DE SECOL

PRIMUL JOC DINTRE TINERII

HOCHEIȘTI ROMANI Șl POLONEZI
Netă înfringere suferită a- 

seară de reprezentativa noastră 
■ de tineret în fața Poloniei „B“: 

0—5 (0—1, 0—2, 0—2)! Chiar din 
min. 2 oaspeții au știut să-și 
impună superioritatea, 
masik, 
„vîrf de 
trundere 
primul goî. depășindu-și 
viteză și dribling 
din față, în special pe I. Po- 
povici. Și în continuare ho- 
cheiștii polonezi au avut iniția
tiva. ratînd de cîteva ori, cum 
au făcut Wronka (min. 8) sau 
Gondzik (min. 13). Ei își vor 
materializa însă superioritatea 
prin Gondzik (min. 27), To- 
masik (min. 29), Lukaszka (min. 
47) și Wronka (min. 60).

Echipa noastră, pregătită de 
antrenorii I. Bașa și N. Zogra- 
fi, cu toate că a beneficiat de 
aportul unora dintre hocheiștii 
promovați în prima reprezenta
tivă (Daia, Herlea, Gliga. K. 
Antal, Șotron), nu a putut ține 
pasul cu jocul în viteză al 
oaspeților, cu tehnica lor su-

și To- 
mereu un adevărat 
lance", reușește o pă- 
spectaculoasâ și înscrie 

prin 
adversarii

»

perioarâ. Jucătorii polonezi, a- 
vînd in jurul a 20 ani (cel mai 
„în vîrstă" fiind de 23 ani), al
cătuiesc echipa de perspectivă 
a Poloniei, un singur sportiv, 
portarul Wieczorek, fiind in 
lotul lărgit al primei repre
zentative.

„Tricolorii" au greșit inadmi
sibil de mult în fata ...ambelor 
porti t Fundașul L Popov ici la 
primul gol, portarul Kiraly 
(care a făcut și lucruri bune) 
Ia cel de-al treilea, iar atacanți 
ca Burada, Gliga, dar mai ales 
K. Antal au ratat din poziții 
excelente. Să mai adăugăm că 
în repetate rinduri echipa noas
tră a avut superioritate nume
rică (o dată chiar 5 la 3!), dar 
nu numai că această situație 
nu a fost valorificată, ci în 
două rinduri am primit gol ! 
Au arbitrat bine I. Becze — M. 
Dinu, Șt. Enciu.

Azi, cu începere de la ora 17, 
cele două 
din nou 
August".

echipe se vor întîlni 
la patinoarul „23

Mircea TU DORAN

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • „Curși 

de 6 zile" de la Ma
astricht (Olanda) se 
apropie de sfîrșit. 
După 5 zile de con
curs, pe primele locuri 
se află perechea Dan
ny Clark, Anthony 
Doyle (Australia, Ma
rea Britanic) cu 320 
P — virtuali cîștigă- 
torl urmată de Rene 
Pijnen, Gert Frank 
(Olanda. Dinemarca) 
cu 219 p.

HOCHEI PE GHEA
ȚA a Turneu', de la 
Moscova dotat cu 
„Cupa ziarului Izves
tia" a continuat cu 
alte două partide : 
Suedia — Canada 6—1 
(1—9. 3—1, 2—0) șl

U.R.S.S. — Finlanda 
4—1 (0—0, 2—0, 2—1).

PATINAJ VITEZA • 
Proba masculină de 
11 Eindhoven pe dis
tanța de 5000 m, a 
revenit suedezului To
mas Gustafsson — 
7:25,64, urmat de o- 
landezll Yep Kramer 
— 7:26,28 Si Hein Ver
ger — 7:26.85.

SANIE • „Cupa 
Sarajevo" din cadrul 
„Cupei Mondiale" a 
fost dominată de spor
tivii italieni. La mas
culin a cîstigat Nor
bert Huber — 1:34,702.

SĂRITURI CU SCHI- 
URILE • Pe trambu
lina de 70 m de la

Lake Placid (S.U.A.) 
pe primul loc tn cla
sament s-a situat a- 
ustriacul Franz Neu- 
landtner
(sărituri de 85,5 m și 
87,5 m). în clasamen
tul general al „Cupei 
Mondiale", după două 
probe conduce iugo
slavul Primoz Ulaga 
— 72 p. urmat de 
Neulandtner — 58 p.

C«U 224,1 p

Campionatul țării care deține 
titlul european și-a consumat 
cinci etape din retur. Lideră este 
tot Paris Saint Germain, plecată 
ca din pușcă, incredibil, irezis
tibil, ea, echipa care terminase 
campionatul trecut în mediocri
tate, pe locul 13. P.S.G. condu
ce autoritar, mal ales că a tre
cut și de hopul de la Bordeaux, 
rezistînd și acolo, în curtea 
campionilor, pe malul Garon ului, 
menținîndu-și faima de forma
ție invincibilă. Parizienii pun a- 
ceastă frumoasă „schimbare la 
față* pe seama venirii antreno
rului Gerard Houllier, tînărul de 
39 de ani care a reușit să redea 
a doua tinerețe lui Rocheteau și 
Susici (care vor face curînd 31 
de ani) și Bats (29 de ani) și 
să insufle echipei «gustul marii 
performanțe*. Paris Saint Ger
main numără acum 39 de punc
te, mal are de susținut 14 me
ciuri și așteaptă verdictul asu
pra partidei de la Lille, între
ruptă cu trei minute înainte de 
final la 1—1. Spunem acest lu
cru pentru că anul trecut ea 
n-a agonisit in întreg campio
natul decît 33 de puncte, cu... 
26 de puncte mai puțin decît e- 
chipa 
cum, 
șase 
care 
fosta
Nantes 
juca în 
33-a, la 15 martie, cînd zarurile 
vor fi, probabil, aruncate...). E- 
ctilpa de pe Sena, singura neîn
vinsă din campionatul francez, 
formația cu cel mal bun atac 
șl cea mai bună apărare, speră 
să aducă un nou titlu la Paris 
după... o jumătate de secol ! 
Pentru că ultima bucurie a titlu
lui au cunoscut-o cei din capi
tala Franței în 1936, cînd al pa
trulea campionat era cîștigat de 
R. C. Paris. Primul și ultimul 
titlu la Paris, pînă astăzi... Du
pă o jumătate de secol, echipa 
lut Rocheteau și Bats vrea să 
declanșeze „serbările galante" pe 
străzile Parisului, din Montmarte 
șl Monparnasse, pînă pe Champs 
Elysăes în ținută de gală. Cine 
sînt jucătorii cu care —*
vizează titlul ? Bats și Montier 
— portari ; Bibard,

campioană, Bordeaux. A- 
Parls Saint Germain are 

puncte avans, singurele 
mal cred tn minuni tllnd 

campioană,
(cu care 

deplasare

Bordeaux, și 
parizienii vor 

în etapa a

Houllier

TENIS • Primul 
tur în turneul de la 
Adelaide: Fitzgerald
— Carlsson 7—5, 7—5; 
Masur — Bauer 6—3, 
7—6; Drewett — E- 
merson 6—2. 6—3. 
Steyn — Svensson 
6—4, 6—2.

Jeannol, 
Bacconnier, Morin, Lowitz, Pillor- 
get și Tanasî — fundași ; Cou- 
riol, Charbonnier, Lemoult, Fer
nandez, Poullain și Susici — mij
locași ; Rocheteau, De Fonseca, 
Jacques, S6nâ și Toko — îna
intași, La 13 ani după înfiin
țarea clubului, Paris Saint Ger- 
jliain are titlul în mină ! Și e

e din- ce în ce mal 
suedezii se acomo- 
mai bine peste tot t 

în schimb. “ 
Petrovici 
săi de 
sînt, 
deschizători de dru- 

este contemporan cu 
In

Boc 
șt colegii 
generație 

împreună.

muri. El
Krlzaj, afirmat dc 3 ani 
„Cupa Mondială", și cu Fran
ko Jure, primul medaliat o- 
limpic, tn 1984. Ia schi alpin. 
Cu toții construiesc, la timpul 
prezent, schiul iugoslav de 
performanță pe ptrtiile ma
rilor concursuri din străină
tate, dar mai ales acasă, la 
Sarajevo, unde acum 3 ani s-a 
născut una dintre cele mai 
moderne stațiuni de iarnă din 
lume, punct nodal al concur
surilor de „Cupă Mondială" 
la schi alpin, bob, sanie, schi 
fond, sărituri cu schvurile. Ce 
aduc nou iugoslavii în schi T 
Un formidabil spirit de echipă 
lntr-un sport individual : tn 
,,schi-pool“-ul plavilor, fiecare 
învață de la fiecare, nimeni 
nu e lider, cum n-a fost JCri- 
zaj după succes, cum n-a fost 
Jure după medalia de argint 
olimpică, cum nu este și nu 
va fi Petrovici... Krizaj. Pe
trovici, Kuralt, Mateja Svet, 
Jure și al ți 10—15 schiori al
cătuiesc o echipă redutabilă, 
cu reprezentanți ajunși, prin 
rotație, în apropierea piscuri
lor. Sau, cel *“ ----
acest început 
există motive 
nu continue 
toare.

...La 19 ani, 
berg reprezintă noile genera
ții ale sportului internațional, 
cu tot ceea ce aduc ele nou șl 
bun în tezaurul mereu mai 
bogat al performanței.

Radu TiMOFTE

puțin, așa arată 
de sezon șl nu 
ca afirmarea să 
în lunile urmă-

Petrovici și Ed-

campionatul Franței

, ^motorul 
meciurile naționalei franceze.

Rocheteau, golgeterul echipei Paris Saint Germain, 
mafiei, surprins intr-unui din ' "

greu de crezut că-1 va scăpa.
Altfel, în campionatul francez, 

nimia deosebit. Monaco a pier
dut trena, Metz este șl ea pe 
la mijloc, promovatele Nice, Le 
Hâvre și Rennes speră să re-

ziste, numai Strasbourg, lanter
na, pare fără șansă. Dar mai 
sînt 14 etape. Timp în care cam
pion aiul trebuie să-și fortifice 
echipele de vîrf, restanțiere în 
bloc, în ultima toamnă europea
nă, în care numai Nantes a reu
șit să ajungă... primăvara, eli- 
mlnind pe Valur Reykjavik, Par
tizan 
cova, 
lalte

Belgrad și Spartak Mos- 
în „Cupa U.E.F.A Cele- 

patru ambasadoare ale fot-

DE PRETUTINDENI •
• Echipa Dinamo Kiev va în

treprinde un turneu în S.U.A. 
susținînd mai multe partide pe 
teren acoperit. • Internaționalul 
danez John Sivebaek (care a 
semnat un contract cu echipa 
Manchester United) va fi nevoit 
să abandoneze fotbalul ? Așa se 
pare : el a suferit o criză car
diacă șl urmează ca medicii să 

este nevoie de o 
acest caz, i se va 

mai îmbrace tricoul 
• Presa londoneză 
o anchetă în rîndul 

al căror număr

decidă dacă 
operație. în 
interzice să 
de jucător, 
a întreprins 
spectatorilor 
este într-o scădere vertiginoasă. 
Unii dintre cei chestionați au 
declarat că le e teamă de ma
nifestările violente ale hullganl-

1. Paris St. G. 23 16 7 0 47-17 0
2. Bordeaux 24 13 7 4 37-22 33
3. Nantes 24 13 7 4 33-18 13
4. Lens 24 10 8 6 38-27
5. Auxerre 24 10 7 7 30-22 27
6. Monaco 24 6 14 4 28-26 M
7. Metz 24 9 7 8 36-24 25
8. Laval 24 8 9 7 30-30 25
9. Nice 24 8 9 7 24-27 25

10. Nancy 24 10 4 10 33-33 ‘■'t-
11. Toulouse 24 10 3 It 39-35 £3
12. Le Havre 24 • 8 6 10 31-33 22
13. Rennes 24 8 5 11 25-31 21
14. Toulon 24 5 to 9 29-33 20
15. Marseille 24 6 7 11 25-29 19
16. Lille 23 7 5 11 22-82 19
17. Brest 24 7 5 12 28-41 19
18. Sochaux 24 5 8 11 29-39 18
19. Bastia 24 5 7 12 21-41 £7
20. Strasbourg 24 4 7 13 17-39 15

balului francez âu ieșit dtn pri
mul tur (Bordeaux eliminată 

Fenerbahce ! !, Monaco de 
Universitatea Craiova. Auxerre 
de Milan, iar Metz de Hajduk 
Split). Iar de la campionatul ță
rii care deține titlul european, 
toată lumea așteaptă mai mult- 
Chiar dacă Platini joacă în țara 
Care deține titlul mondial î

Mircea M. IONESCU

de...

DE PRETUTINDENI
lor, alții au spus că, după acci
dentele tragice de la Bruxelles, 
nu le mai place fotbalul și nu
mai o mică parte au afirmat că 
le este frică de... neveste ! O 
Președintele Federației engleze 
de fotbal, Bert Millichip, a de
clarat că, dacă suporterii clubu
rilor engleze continuă să se com
porte nesportiv, echipa Angliei 
nu va fi înscrisă în preliminariile 
C.E.. care vor începe în septem
brie 1986. • Noul antrenor al
echipei Anderlecht va fi de la L 
ianuarie, fostul internațional o- 
landez Arie Haan. El 
pînă acum la formația 
din Belgia, dar recent, 
intat demisia, care i-a 
ceptată.

fostul internațional 
a activat 
Antwerp, 
și-a îna- 
fost ac-
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