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Popas 
„Dacia

la asociația sportivă
- I. C. M." din Tecuci

Undeva la marginea Tecu
ciului, o unitate industrială cu 
oameni nu prea mulți, dar 
harnici: întreprinderea de Con
strucții Metalice. Un fel de 
unitate-satelit a Combinatului 
Siderurgic de la Galați pentru 
care a fost creată și pe care o 
deservește în principal. Ne 
spunea, edificator în ceea ce 
privește menirea întreprinderii, 
directorul acesteia, inginerul 
.Vasile Bouroș: „Stăm perma
nent cu fața spre interesele 
combinatului din Galați, 
gindul la a-i satisface 
importante, imediate".

Ne-am plimbat prin 
mari ale acestei unități 
triale ridicate în urmă 
ani, de 
1000 de 
aici. Și 
laje de 
presionați de două 
este drept cele mai 
de zgură („produs 
in combinat, ni se 
de aceea este mereu nevoie de 
altele") și stîlpi „LEA“ (noi îi 
cunoaștem sub numele de 
stîlpi de înaltă tensiune. cei 
de aici îi numesc „LEA" adică

cu
nevoile

halele 
indus- 

cu opt 
citeafapt gazdele a 

tecuceni care lucrează 
între produse 

tot felul —
utl- 
im- 
ele, 

oale

sîntem 
dintre 
mari: 
consumabil 
explică, și

stîlpi pentru linii electrice ae
riene). Ni se vorbește despre 
produse intr-un stadiu mai 
mult sau mai puțin avansat de 
asimilare cum sînt cuptoarele 
de normalizare, blindajele de 
furnal ș.a. Beneficiarii sînt din 
Galați, am mai spus-o, dar și 
din alte orașe: Tirgoviște. de 
pildă. Călărași. Vedem și niș
te produse... originale ce gră
iesc despre sensibilitatea celor 
de aici: o „farfurie zburătoa
re", niște leagăne: „Știți, vin 
sărbătorile de iarnă și, în 
timpul nostru liber, din deșe
uri, facem cite ceva pentru 
«Orășelul copiiior»".

Spre finalul vizitei... arun
căm o vorbă: „întreprindere a 
combinatului. Deci simpatizanți 
ai divizionarei «B» Oțelul Ga
lați?" Imediat în jurul nostru 
s-au adunat cîțiva (mulți su
dori și lăcătuși de aici, vin de 
la Combinatul din Galați și, 
afectiv, sînt legați mai ales de 
echipa de fotbal) care, ne asi-

Modesto FERRAR1NI

(Continuare în pag 2-3)

Frumusețea lecțiilor de educație fizică

PROFESORI DE SPORT
care au ridicat 

a școlii nr. 133
Constructorii 

sala de sport 
din cartierul Berceni al Capi
talei trebuie să fi pus in pri
ma lor cupă de ciment un... 
fluier de aur. Era al profeso
rului de educație fizică Con
stantin Pîrvu, pierdut — din 
întîmplare — la una din acele 
ore de sport în care puștimea 
— cît e ea de pusă pe hîrjoa- 
nă — ascultă vrăjită comenzile 
cînd tunătoare, cînd abia șop
tite ale acestui adevărat ma
gician în trening. Căci, numai 
un mare maestru al scenei, un 
as al surprizelor în lanț, poate 
capta totala atenție 
asemenea auditoriu.

Da, există dascăli 
„categoria maeștri"! 
sport la ale căror lecții d 
ducație fizică elevii vin ca la 
cel mai bun serial TV pentru 
copii. Sînt lecții oermanent

a unui
sportde

Dascăli de
e-

CATEGORIA MAEȘTRI-
„deschise", la ele participă pro
fesori de educație fizică din 
diferite școli, îndemnați să a- 
siste de alți colegi care au vă
zut „spectacolul". In fapt, e 
vorba de lucruri cunoscute: 
prin mișcare, prin sport — o 
dezvoltare armonioasă a tru
pului, o cultivare a spiritului 
de echipă, de disciplină, o as
cuțire a minții prin ceea 
numim joacă. Dascălul 
sport „categoria maeștri", însă, 
găsește o mie de forme atră
gătoare, eficiente pentru a re
aliza aceste frumoase obiective.

Bunăoară, prof. C. Pîrvu, de 
care vorbeam. El întră în sală 
în pas ușor săltat, asemenea 
unui gimnast care se îndreap
tă spre aparatul la care va lu-

Vasile TOFAN

(Continuare tn pao î—J)

La întrecerile de cros organizate la școala nr. 133 din cartierul 
bucureștean Bercdni participă toate clasele, adică peste 2 000 

de elevi...
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GIMNASTA MARIANA TUDOR
ÎNVINGĂTOARE EA BARCELONA

La Barcelona s-a desfășurat, la 
finele săptămânii trecute, un tur
neu internațional de gimnastică 
sportivă la care au luat parte 
sportive și sportivi din U.R.S.S., 
R.D. Germană, R.P. Chineză, R.P. 
Ungară, Franța, S.U.A., Spania și 
România. La feminin, întrecerea 
a fost dominată și ciștigată de 
Mariana Tudor, despre care an
trenorul Octavian Belu ne spu
nea că a fost într-o formă re
marcabilă. Ea s-a situat pe pri-

Mariana Tudor
mul loc la individual compus cu 
38,75 p (cu cele mai mari note 
din concurs la bîrnă și sol). La 
masculin, reprezentantul țării 
noastre, Marius Tobă, s-a clasat 
fee locul al treilea cu 55,90 p, 
după sportivii spanioli Miguel 
Soler (56,75) și Alfonso Rodri- 
guez de Sadia (56,10).

Turneele Diviziei „A" de volei (m)

C.S.M.U SUCEAVĂ IMTRECE
LA MARE LUPTA

în sălile de sport „Unirea*4 din 
Suceava și „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț au continuat turneele tu
rului doi al campionatului mas
culin de volei. Cîteva amănunte 
de la cele 6 partide programate:

SUCEAVA, 19 (prin telefon), 
fn partida inaugurală a etapei a 
treia a turneului fruntașelor s-au 
întîlnit formațiile Dinamo Bucu
rești și Explorări Știința Baia 
Mare. Prima echipă a cîștigat 
după numai 46 de minute (!), cu 
3—0 (2, " ~ *------ ------- '
figuranți 
serviciile 
și sigure 
Rotar.

In continuare Steaua București 
— Politehnica Timișoara 3—0 (14, 
9, 0). Steliștii au început din nou 
slab, fiind conduși în primul set 
cu 9—3 și 10—5. Treptat, Steaua 
revine, introducerea lui Spînu în 
sextet fiind de bun augur. Bucu- 
reștenii egalează la 10 și preiau 
conducerea (12—10), dar studenții 
trec din nou în avantaj și au 
minge de set, după ce au mar
cat 4 puncte consecutiv. Nu au, 
însă, forța necesară să încheie 
victorioși setul și să depășească, 
astfel, o formație ce se închega 
parcă din mers. „Poli" pierde în 
prelungiri, dar va face o nouă 
tentativă în setul următor, în 
care conduce cu 5—0 și 9—5. De 
la acest scor, însă, steliștii rezol
vă foarte bine în atac (Spînu), 
iar blocajele Iui Pentelescu și 
Șoica nu lasă nici o speranță 
timișorenilor. Setul al treilea și 
ultimul aduce în teren parcă e- 
chipa studențească din ziua pre
cedentă cînd pierdea lamentabil 
în fața sucevenilor.
partide au 
O. Manițiu 
pectiv Ov.

Derby-ul 
ierea
C.S.M.U. Suceava și Universitatea 
C.F.R. Craiova. Din nou o par
tidă foarte bună a sucevenilor 
care au întrecut cu 3—1 (8. 6.
—13, 14) o echipă ce s-a „agățat" 
tot timpul de joc. Meciul a stat

6, 3), băimărenii fiind 
în teren. De menționat 
din săritură, puternice 
ale tînărului dinamovist

Cele două 
fost bine conduse de 
— Al. Dragomir, res- 
Pop — C. Pitaru.
zilei a opus în înche- 

programului echipele

PE „U" CRAIOVA
mereu sub semnul echilibru
lui. După primele două seturi 
„sala", în picioare, cerea și aș
tepta 3—0. N-a fost așa, pentru 
că în setul următor craiovenii au 
trecut la cîrma jocului, condu- 
cînd cu 13—6. Gazdele nu cedează, 
dar nu reușesc decît limitarea 
diferenței. In cel de al 4-lea set 
(ultimul), aceeași cursă spectacu
loasă de urmărire a sucevenilor, 
după 0—8 (!), care se termină în 
prelungiri d<e data aceasta cu vic
toria meritată a gazdelor. Arbi
trii V. Valentin și C. Antonovici 
au condus foarte bine echipele: 
C.S.M.U. — Șteflea (Bucur), Le- 
pâdătescu. Mărginean (Costeniuc), 
Mîndru, Enuca (Mogoș), Popescu; 
„U“ C.F.R. — Mătușoiu (Ziotea, 
Băloi), Stoian, Schoberl, Hrinco 
(Păun) Văsuică, Pascu.

Vineri, de la ora 14: „U“ C.F.R. 
— Explorări Știința, Steaua — 
C.S.M.U., Dinamo — Politehnica.

Mihail VESA

PIATRA NEAMȚ, 19 (prin tele
fon). Cea de a treia zi a turneu
lui grupei valorice secunde a în
ceput cu o surpriză: A.S.A. Elec- 
tromureș Tg. Mureș a învins cu 
3—1 (—7, 15, 6. 10) pe Elcond Di
namo Zalău. Sălăjenii au domi
nat net primul set. dar în al doi
lea au fost conduși cu 10—5. Pe 
serviciile puternice ale lui Tuto- 
van ei au reușit însă egal area. 
Mureșenii s-au impus însă într-un 
final prelungit, meritul principal 
revenind apărării lor în linia a 
doua, unde a excelat Sanislav, 
care a „scos" numeroase mingi 
cu dezinvoltură și precizie. în 
setul al treilea, Nicu Pop și co
legii lui mureșeni domină lupta 
la fileu. în timp ce același neobo
sit apărător, Sanislav, nu lasă 
nimic în apărare. Setul 4 avea să 
fie și ultimul, întru cît sălăjenii 
lasă impresia că nu-i mai intere
sează rezultatul!

în partida următoare s-au în- 
tîlnit Tractorul Brașov și C.S.U.

Nîcolae MARCU — coresp.

(Continuare în pag 2—3)

Laureații anului fotbalistic 1985

HAGI: „SPER CA PRIMUL MEU TITLU 

SĂ REPREZINTE DOAR UN PUNCT DE PLECARE !“
— Gheorghe Hagi, ai fost de

semnat cel mai bun fotbalist 
român al anului...

— Preferam să joc la anul cu 
naționala in Mexic ! Aș fi ne
sincer însă să nu recunosc că 
mă bucură enorm acest titlu. 
Dar, asta e, cu o față plîng, cu 
o față rid...

— Nu ești prea tînăr pentru 
acest titlu la 20 de ani ?

— Știu că multi tineri de 
de ani se pierd pe drum, 
la această virstă e nevoie
un mare efort pentru a rezista 
cuvintelor măgulitoare. Dar e- 
xistă destule exemple de tineri 

Dobrin, 
aceștia.

20 
Că 
de

Săptămina atletismului (IV)

CALENDARUL COMPETIȚIONAL AL ATLEȚILOR FRUNTAȘI
SUB CERINȚELE MARII PERFORMANȚE

Calendarul competițional con
stituie piatra unghiulară a ac
tivității dintr-un an, el fiind 
motivația principală a pregăti
rii efectuate — vrem să cre
dem, cu toată seriozitatea — 
de majoritatea atleților din lo
tul nostru republican și nu 
numai de ei.

în ceea ce privește calenda
rul competițional al sezonului 
1985 trebuie s-o spunem des
chis că nu a corespuns nevoi
lor actuale și de perspectivă 
ale atletismului nostru. Coinci
dență sau nu, în timp ce mari 
atleți din străinătate concurează 
într-un sezon de 
știm 
dintre 
vut, 
citeva 
pentru cei mai mulți dintre se
niori. sezonul in aer liber a

cite ori. o 
atlcții noștri 
practic și 
starturi. In

nici nu mai 
bună parte 

seniori au a- 
oficial, doar 
mod concret,

început, repetăm oficial, o da
tă cu Concursul de primăvară 
care este, în același timp, și o 
ediție a tradiționalelor noastre 
Campionate internaționale, a- 
dică la 1 și 2 iunie și s-a în
cheiat doar după nici trei luni, 
la 17 și 18 august, cu „Cupa 
23 August", la Pitești. Și a- 
tunci se naște firește întreba
rea : pentru ce atîta pregătire 
și atîta tevatură, dacă pentru 
o mare parte dintre atleții se
niori, totul se reduce într-un 
an doar la cîteva concursuri ? 
Un fotbalist de Divizia „A", 
spre exemplu, are de făcut fa
ță într-un an celor 17 etape 
ale turului campionatului, alte 
17 ale returului. meciurilor 
pentru „Cupa României" și, de 
la caz la caz. întrecerilor din 
competițiile europene interclu- 
buri sau ale echipelor naționa-

le, diferitelor — destul de 
multe — jocuri amicale 
Deci, în mod concret, un fot
balist are zeci 
competiție. în

i atlet, nu !
Ne amintim 

cîțiva ani, sezonul de 
al seniorilor începea prin luna 
aprilie și se încheia spre sfîr- 
șitul lui septembrie dacă nu 
chiar octombrie, timp în 
atletul era solicitat 
cipe la concursuri 
mici, naționale și 
nale, individuale și

Din acest motiv al nevoii de 
întrecere, mulți antrenori au 
luat anul acesta inițiativa or
ganizării de diverse concursuri 

X. pe plan local cu care prilej 
elevii lor și-au verificat pregă
tirea si au înregistrat destule

etc.
de duminici 

timp

că. în

ce
de 
un

cuurmă 
atletism

care 
să parti- 
mari și 

internați o- 
pe echipe.

Romeo VILARA

{Continuare in pag 2—3)

care au confirmat. 
Bălăci au fost dintre 
Există si alte nume celebre pe 
care mă și jenez să le pome
nesc. Anul trecut ziariștii de la 
„Sportul" m-au ales în clasa
mentul lor „nr. 1" și nu aveam 
decit 19 ani. Nu i-am deza
măgit, cred I Anul acesta m-au 
„văzut" si antrenorii și condu
cătorii. Ceea ce mă obligă foar
te mult. Acest prim titlu al 
meu trebuie să reprezinte doar 
un punct de plecare... *

— Anul acesta, în clasamen
tul cronicarilor, locul I e îm
părțit de Hagi și Ștefănescu, 
fiecare Ieșind de nouă ori pe 
prima poziție.

— Cronicarii au finul cont de 
ultima perioadă a mea, cînd 
n-am mai fost in forma maxi
mă, și mai ales de meciul cu 
Irlanda de Nord Șt, cred, au 
fost drepți si cu Costică Ște
fănescu, un fotbalist model, de 
care mă temeam cel mai mult 
in privința titlului de cel mai 
bun fotbalist al anului.

— Ce zici de „cei cinci" aleși 
de ancheta ziarului “ .... -

— Consider _ __ . ______
foarte corectă Ștefănescu, Bo- 
loni, Lung și Klein au 
mari merite la echipa naționa
lă ! Dacă Stoica ar fi venit și 
la națională, atunci, probabil, ar 
fi găsit și el un loc în primii 
cinci. Ca și Cămătaru : lipsește 
datorită accidentării din ultima 
parte a anului.

.Sportul" ? 
că e 0 anchetă

avut

— „World Soccer", in ancheta 
întreprinsă printre cititori și 
specialiști, te-a scos pe locul 
18 în lume, o premieră pentru 
un fotbalist român...

— Vă dați seama cit mă bucu
ră acest lucru ’ El vine si spune

Mircea M. IONESCU

(Continuare ta sag 1—3)



PROMOVATE Șl CORIGENTE

LA SESIUNEA DE TOAMNA
După Încheierea primei jumă

tăți a campionatului Diviziei „A" 
de popice, ediția 1985/86, este in- 
teresantă o trecere succintă tn 
revistă a acestei competiții la care participă 20 de echipe fe
minine și tot atîtea masculine. 
Au Încheiat sezonul competițlo- 
nal de toamnă tatr-un mod lău
dabil pe primele locuri în cla
samentele celor patru serii, e- 
Chlpele Rapid București șl Voin
ța Tg. Mureș — la femei, Olim- 
pia București și Electromureș Tg 
Mureș - la bărbați. Situarea pe 
primele locuri a formațiilor din 
Tg. Mureș era de așteptat, deoa
rece ele au fost mereu fruntașe 
tn ultimele ediții ale campiona
tului șl au avu* jucători valoroși 
și la recentele finale ale Cam
pionatului republican și ale „Da- 
eladei* la Individual șl perechi. In schimb ne-a surprins plăcut 
forma bună tn sezonul Încheiat 
recent a echipelor bucureștene 
Rapid și Olimpia, care in cam
pionatul precedent au avut o 
comportare modestă. Cele două 
campioane. Electromureș Tg. Mu
reș tn — ctștlpJtoarea locului se
cund la turneul final al C.C.E. 
1964 — și Gloria București (m) 
au fost mereu In prim-planu! în
trecerilor termintnd turul pe 
locuri fruntașe. Toate sexteturlle 
clasate pe primele trei locuri tn 
cele patru serii — mai puțin 
Voința București — au avut re
zultate bune șl la turneele Anale 
Ale campionatului Individual și 
perechi, seniori senioare, juniori 
și Junioare, etștigtnd locuri pre
miate. Aici trebuie să amintim 
și pe Voința Oradea — eu toate 
că tn meciurile de campionat e- 
Chipa nil pre; a strălucit — dar 
• reușit să cucerească trei titluri 
(perechi — senioare 91 junioare 
șl Individual — Junioare). Echi
pele Cîre dau Jucători loturilor 
reprezentative — de seniori șl 
senioare, care se pregăteso pen
tru C.M din primăvară — au 
avut o comportare remarcabilă, 
rezultatele bune ale selecțlona- 
bllllor au situat aceste formații 
pe primele poziții ale clasamen
telor.

Dintre noile promovate tn cam
pionatul divizionar, opt la număr, 
doar trei au reușit să se ridice

la nivelul echipelor fruntașe : 
Chimic- Tîrnăveni, C.F.R. Tg. 
Mureș l Chlmpex Constanța (m). 
Restul debutan’elor, In special 
formațiile feminine, n-au evoluat 
la nivelul cerut de campionat: 
Laromet București (m), Voința 
Craiova. Constructorul Gherla^ O- 
limpla 
stanța

București șl Voința Con- 
(f).

Tom o RABȘAN
clasamentele seriilor dupăIată ____

încheierea turu'ui:
SERIA SUD —

1. Rapid Buc. I
2. Voința Buo. I
3. Gloria Buc l
4. Laromet Bec. I

feminin 
i 7

6
6
6

0 
o 
o 
o

2
3
3
3

Mai 
12396 
12226
9851

14
13
12
12

5. Voința PI. 0 6 0 3 9671 12
6. Petrolul1 Bălcoi 9 5 0 4 11984 10
7. Votata Galați 9 5 0 4 9568 10
8. Metrom Brașov 9 2 0 7 11860 4
9. Olimpii Buc. 9 10 8 11706 2

19. Votata C-ta 9 10 8 11371 2
SERIA NORD — feminin

L Voința Te. M. 9 8 0 1 9514 16
3. Electrom. Tg.M. 9 7 0 2 9617 14
3. Hid rom ee. Bv. 9 7 0 2 9369 14
4. Voința Tim. 9 8 0 3 9519 12
1. Votata Oradea 9 5 0 4 9596 10
«. C.S.M. Reșița 9 4 0 5 9339 8
7. U.T. Arad 0 3 0 8 9296 6
9. Voința Craiova 9 3 0 6 8953 1
9. Constr. Glieria 8 10 7 9145 2

10. Volnt Odorhel 8 0 0 8 16181 0
SERIA SUD — masculin

Olimpia Buc. 
Gloria Bun. 
Rulmentul Bv. 
C.F.R. C-ta 

5. Chlmpex C ta 
* Metalul Roman 

Constr. Galați 
Carpati Sinaia 
Laromet Buc. 
Petrolul clmnina
SERIA NORD - 

Electroni. Tg.M. 
Aurul Bala M. 
Victori; Tim. 
Chimico Ttrn. 
C.F.R. Tg. M. 
Met. Hunedoara 
Constr. Tg. M. 
Ind. s. C. Turzli 
Unio Satu M.

... Tehnontilal Od 
Neavînd arenă 

echipele Voința și 
Odo-rhel au susținut toate jocurile 
din tur tn deplasare.

1. 
3.
3.
4.

«.
7.
3.
9. 

10.

0 4 20113
0 4
0 5
0 5
1 5

19782 
23132 
20080 
28985
25005 
24778
24497

18
14
12
10
10
1
8
6 
«

_____ 0 
regulamentară, 

i Tehnouti’.at

21005
25979 
20021 
19814
15152 
24577

9 8 0 1
9 7 0 2
9 6 0 5
9 5 0 4
9 5 0 4
9 4 8 5
t 4 0 S 15205
9 3 0 6 24696
9 3 0 6 20083 
9009 44714

FRUMUSEȚEA LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICA
(Urmare din pag. 1)

era. întră zimbind, în tricou 
alb imaculat, face un semn — 
un singur semn discret — co
piii se grăbesc să se alinieze, 
așteptînd cu nerăbdare începe
rea orei de sport care, cu si
guranță, va fi deosebită. Lucrul 
pe ateliere e plăcut și nu prea. 
Dar vin reprizele fulger de 
handbal, vin jocurile distracti
ve, vin surprizele...

Pe la mijlocul orei, prof. 
Constantin Pirvu, care și-a 
pregătit îndelung lecția de e- 
ducatie fizică, anunță că va 
cere „cinci comenzi inverse", 
în sensul că dacă — spre e- 
xemplu — ordonă alinierea la 
stingă, ei s-o facă la dreapta. 
Este momentul destinderii. 
Spre a începe — chipurile — 
Jocul se comandă „drepți". 
Cei prinși pe picior greșit li
pesc călcîiele, umflă piepturile. 
Comenzile se succed cu repe
ziciune. Atenți, copiii execută 
totul cu vădită plăcere. 
Atenți la comenzi, nu însă și 
la numărul lor. Fiindcă la ur
mătoarea comandă de „alinie
re" mai toți fug care Încotro. 
„Alinierea", însă, a fost a 6-a 
comandă, deci trebuia execu
tată corect. Ca „pedeapsă" ce
re ca toată lumea să se așe
ze pe podea, iar de aici —

cînd va spune „gata!“ — toți 
să pună mina pe o bancă, pe 
o trambulină, pe ceva de lemn. 
„Gata !“, anunță dascălul de 
sport. Copiii — asemenea unor 
vrăbii — zboară către spaliere, 
în mijlocul sălii, pe podea, ră- 
mîn doar șapte elevi. Sînt fe
licitați, premiați: sigur, n-avea 
rost să fugi pînă la spaliere 
pentru a atinge un obiect de 
lemn, cînd — oricum — țineai 
mîinile pe podea 1...

Lecția de educație fizică se 
încheie în nota 
bună dispoziție generală. Rln- 
duiți cite doi, 
dreaptă cîntînd, 
ieșirea din sală, spre 
șl cizmulițele 
In vestiare...

...Dascăl de 
maeștri" : 
loniță de 
Fundeni, < 
de gimnastică de înviora- 
Mihai Hoară, de la Școala 

nr. 204 din cartierul Drumul Ta
berei, apoi Stefania Borisov de 
la Școala nr. 127 din cartierul 
Sălaj — Vrcina; Bela Csovassy 
(liceul industrial nr. 16 — Pa
jura) etc. Bilanțul muncii lor? 
Generație de copii sănătoși, 
fruntași la învățătură, fruntași 
in arena sportului de perfor
manță. Ia locul unde iși des
fășoară activitatea.

obișnuită de

copiii se în
veseli spre 

ghetele 
aliniate perfect

K3

POPAS LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ
(Urmare din pag. I)

gură ei „este ca și în Divizia 
«A»". Evident discuția alunecă 
pe făgaș sportiv și avem a ne 
nota fapte semnificative. Oa
menii muncii din întreprinde
rea tecuccană sînt iubitori dar 
Si practicanți ai sportului. Pre- 
Zenți deseori pe parcursul unui 
an Ia diferite acțiuni sporti
ve, întreceri organizate pe 
plan local sau județean în ca
drai „Daeiadei". Motiv pentru 
care asociația lor sportivă — 
„Dacia — I.C.M. Tecuci" — este 
cunoscută și apreciată. O ga
zetă de perete, numai pe pro
bleme de sport, amplasată Ia 
intrarea în întreprindere (cu 
diplome, cupe, fanioane), ne 
face cunoștință cu succese ale 
sportivilor de aici: Petrică 
Costandache, strungar, a cuce
rit un Ioc III la campionatele 
naționale de lupte greco-roma- 
ne, Traian Rău, tehnieian. lo
cul I la tenis de eimp in 
„Cupa Victoria". Sînt multe de 
spus despre activitatea sporti-

ria 
liu

del 
re;

sport — „catcgo- 
profesorii Corne- 
la Liceul sanitar 

cu reprizele mo-

vă de la I.C.M, Tecuci. Oame
nii muncii de aici — fete și 
băieți — au participat la „Cro
sul tinărului muncitor", la 
„Festivalul sportului muncito
resc de la Galați", la „Festiva
lul sportului muncitoresc tecu
cean", la întrecerile „Cupei 
Metalurgistul". Președintele 8- 
sociației, subinginerul Livju

po- 
idei 
care

DOUA
acum, în rubrica 
am urmărit numai

Jucafi cu noi ȘAH !

Pînă 
noastră, 
instantanee de partidă, mo
mente intense de dispută pe 
tabla da șah. Luciditatea și 
inspirația jucătorului pot da 
naștere la asemenea intere
sante combinații, rezolvări 
iscusite ale complicațiilor 
ivite în joc și aduse foarte 
aproape de perfecțiune. Este 
vorba însă de realizări de 
excepție, care survin rar în 
partidele de concurs. sub 
presiunea mizei întrecerii si 
a ceasului de control.

Există, 
sibilitate 
frumoase 
izvorăsc 
pieselor 
eșichier, 
ceea pe 1 
ra disciplinei noastre numi
tă „șahul artistic" sau — 
mai popular — „problemis- 
tica". în problemele de șah, 
un singur minuitor de piese, 
anume compozitorul, con
struiește în condiții „de la
borator" aceste poziții, care 
au un conținut tematic a- 
parte. cu soluții de pregnant 
efect estetic.

Compozitorii șahiști ro
mâni s-au distins in mod 
deoseb’t pe acest tărim, fi
ind de numeroase ort lau
reat! în concursuri interna
ționale. Unul dintre aceștia 
este prof. Virgil Nestorescu, 
multiplu campion național la 
compoziție șah istă, maestru 
internațional din anul 1981. 
Recent, am primit la redac
ție ultimul număr al revis
tei suedeze de specialitate 
„Tidskrifț I5r Schack", în 
care este publicat rezultatul 
concursului său pe 1983. Pre
miul I — la compoziția stu
diilor de final — a revenit 
lui Virgil Nestorescu.

Lucrarea premiată este 
tocmai poziția înfățișată pe 
diagrama rubricii noastre 
precedente (alb — Rb4, Tc6,

totuși, o altă 
de a prezenta

> și profunde.
din confruntarea 

albe si negre pe 
Ne referim la a- 

care o oferă ramu-
ade-

po- 
pe-

(4 .Tg3 5.Tc8+
5.Tel! “
7.Ce5

VARIANTE
Cd5, PgS ; negru — RgS, 
Tf3, Nf4, Pc3). Material re
dus, cizelat la maximum, 
conținut de idei bogat. Iată 
soluția care demonstrează 
cîștigul albului : 
(spectaculos, apare 
după L..Rg7 2.Cf5+
1.. JM18 2.Te8+!
2. CÎ5? Nc7! 3.Tf6
2.. .Rg7 3.Cf5 + RfG
4.Ch4+) 4. g7 Nd6+ Ș.Rbî! 
c2+ 6.R:c2 Tf2 4- 7.Rd3!
Tg2 8.Tf8+ Rc5 9.Cd4! T:g7 
10.T15 mat; I...Rf8 2.Cf5! 
(nu 2.Tc8+? R:e7) 2...Nd6+ 
(2...NCÎ 3.Tf6+ Rg8 4.Ce7+)
3. C:d6 c2 4.T:c2 Tf4+ 

și 6Cf5-F)
T:c4+ 6.C:el Rg7 

M albul transformă 
pionul. Două variante, care 
se completează reciproc, re- 
prczenlind fiecare o cale a- 
nică de rezolvare. Cu 
vărat, șah artistic 1

*

l.Ce7+! 
un mat 

și 3.Tc8) 
(dar nu

Nd6+!)
(3-R:g6

Pe diagramă, o altă 
ziție interesantă. Aici, 
rechea de cai albi deține un 
rol-cheie Altfel spus :

care cai trebuie albul să 
dea șah 7 Fină vă vom da 
răspunsul — în rubrica vi
itoare — încercați singuri 
să găsiți calea ce duce sigur 
spre victorie.

Radu VOIA

SĂPTĂMÎNA ATLETISMULUI
(Urmare din pag. 1)

performanțe care contează în 
bilanțul anului 1985.

Dar apropo de concursuri și 
de motivația pregătirii, anul 
1985 ne-a lăsat unele nedume
riri. Astfel, după un sezon to
tuși bogat în concursuri de sală 
și o pregătire atentă, a urmat 
seria competițiilor in aer li
ber. Dar.. la Jocurile Balcanice 
de la Stara Zagora, echipa noastră 
masculină n-a fost completă, ne- 
prezentind atleți la lungime, 
prăjină si greutate și doar ur.ul 
la decatlon. La competiția mas
culină Cupa Europei, grupa C, 
de la Viena (pe care teoretic 
echipa noastră ar fi cîștigat-o, 
vorba aceea. Ia pas) formația 
noastră ca 
continentală 
te nu a 
tari condiții 
supus că nivelul 
masculin va face altceva de- 
cit să bată pasul pe loc, în 
timp ce. in mod firesc, cel fe
minin iși va continua drumul 
ascendent. Este o problemă a- 
supra căreia forurile de resort 
ar trebui să stăruie mai mult 
și să mediteze asupra perspec
tivelor.

și la competiția 
de probe combina- 
participat. în a- 
este greu de pre- 

atletismului

dinCurteanu, Delia Chirică, 
Comitetul de partid. Vasile To- 
locaru — secretarul Comitetu
lui de partid ne-au precizat, 
cu satisfacție, că „Dacia — 
I.C.M. Tecuci" este prezentă și 
în campionatele municipale. La 
fotbal, popice, lupte, fiind în 
curs afilierea secției de

Evident., îmbucurător, 
mare a întreprinderii de 
strucții Metalice Tecuci 
permanent, și pentru sport.

șah. 
inima
Con- 
bate,

TURNEELE DIVIZIEI „A“ UE VOLEI (m)
(Urmare din pag 1)

Oradea, care au furnizat un med 
de mare angajament pe parcursul 
a două ore $1 jumătate de aprigă 
dispută. Au clștigat brașovenii cu 
3—2 (—13, 12, —10, 5 10). dar
șansa a surfs și orădenilor. Echi
pa Tractorul s-a dovedit mai si
gură in ansamblu și mal rezisten
tă, mal proaspătă în final, victo
ria ei Mind, astfel, meritată. De 
Ia Învingători s-au detașat Pustiu 
șl Zamfir, Iar de la Învinși Te
leagă.

Ultima întâlnire a zilei a opus 
formațiile Reîonul Săvinești șl 
Calculatorul București. O parti
dă, de asemenea de mare luptă. 
Retonul a jucat foarte bine În 
primele două seturi și se părea 
că va cîștiga scurt partida. Dar 
s-a relaxat șl bucureștenii au re
dus din handicap. în final, victo
ria a revenit, totuși, echipei din 
Săvinești cu scorul de 3—1 (10, 
6, —6, 20). Remarcați: Buruș,
Chezan, Rădulescu, respectiv Dră- 
gușin și Gizdavu.

e- 
a-

Din punctul de vedere al 
chipei feminine, aceasta a 
vut sansa de a fi avut mai 
multe competiții programate 
pînă toamna mai tirziu (meciu
rile cu Anglia și cel cuR.S.F.S. 
Rusă), dar, inexplicabil, atle
tele noastre n-au mai fost în 
formă si au fost întrecute la 
diferențe mari. Printr-o pres
tație normală, adecvată. însă, 
rezultatul ar fi fost altul. Așa 
se explică ți faptul că Uni
versiada le-a găsit pe unele 
dintre fetele noastre în scăde
re de formă. N-am înțeles, de 
pildă, de ce unele dintre ele 
n-au fost folosite în echipa na
țională pentru Jocurile Balca
nice (Ella Kovacs, Simona An- 
drușcă și chiar Daniela Ccs- 
tian) ca alte atlete la Stara 
Zagora. ’a Balcaniadă și la

RUNDE CU PUȚINE REMIZE.
timișoara, o rundă cu puți

ne remize In finala masculină la 
$ah, a marcat trecerea tn a doua 
jumătate % desfășurării sale. Iată 
rezultatele acestei a 7-a runde: 
Stanciu — Șubă 0—1, Bărbulescu
— Georgescu 1—0, Pavlov — 
Ghindă 0—L Ghițescu — C. lo- 
nescu 0—1 Armaș — Foișor 0—1, 
Stoica — Mozes 1—0, Ciolao — 
Savin 1—0 Cosma — Milut 0—1. 
Joița — Șt.cfanov 1—0, Măria — 
Cr. lor.eseu 1—0, remize Gheor
ghiu — Marin. Lupu — Grun- 
berg și L. Oltean — D. Oltean. 
Așadar, în frunte cămine singur 
Mihai Șubă cj 5,5 p, urmat de 
Dan Bărbulescj și Mihai Ghindă
— 5 p. Florin Gheorghiu și Mi
hail Marin — 4,5 p, Ovldiu Foi
șor, Constantin lonescu și Valen
tin Stoica - 4 p, în runda ur
mătoare, partidele „de vîrf* sînt 
Marin — Șubă Ghindă — Băr
bulescu și lonescu — Gheorghiu.

BĂILE HERCULANE. Egalitatea 
se menține în fruntea clasamen
tului finalei feminine, dar numai 
între două jucătoare. Conduc 
Margareta Mureșan și . Gabriela 
OLărașn, cu 6,5 p, urmate de Eu
genia Ghindă 6 p, Dana Nutu, 
Marina Pogo^evlci. Mariana Ioni- 
tă și Smarand Boicu — 5,5 p. 
Rezultatei rundei a 9-a: Mure- 
șan — Boita 1—0, Jicman — Olă- 
rașu 0—î. Pogo-evici — Nutu 
0,5—0,5., Polihroniade — loniță 0—î, 
Ghindă — Olteana 1—0, lonescu
— Nechifo, întreruptă. Chiș — 
Teodorescu 0„5—0.5, Nlcoară — 
Rozma e,5—0,5 St.roe — Cabari» 
1—0, Radi — Baumstark 0,5—0,5, 
Mitescu — Stanca 1—0, Sușnea — 
CM-rieutft 0—1„

in iinaiclc £.N. de șah

I
I

I
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FAZA DE ZONĂ A CAMPIONATULUI
NAȚIONAL DE CROS

tn pădurea Chizid, din apropie
rea Hunedoarei, aproape 309 de 
concurent, (juniori, tineret și se
niori) din H Județe și-au dispu
tat etapa de zc-.ă a Campionatu
lui national d» cros. Pe primele 
locuri s-au shu -t în proba pe 
echipe C.S.Ș. Cetate Deva {ju
nioare). C.S.Ș Tg. Jiu (juniori). 
A.S.A. Sibiu (tineret și seniori) șf 
C.S. Drobeta Tr Severin (senioa
re). Dintre învingătorii ta probele 
Individuale s-au remarcat Simona 
Stoica (C.S s Cetate Deva) — ju
nioare, Sever Ceman (Lie. Tudor 
Vladimireacu Craiova) — juniori. 
Nicolae Cristache (C.A. Reșița) 
seniori. (1 VLA-D — coresp.)

Budapesta la Cupa Europei, și 
care au obținut rezultate pe 
măsură si la Universiada de 
la Kobe. Este, de asemenea, o 
chestiune asupra căreia specia
liștii ar trebui să mai medite
ze, credem noi.

Sînt doar unele din aspec
tele legate de chestiunea efi
cienței calendarului competițio- 
nal al atletismului nostru, aflat 
in suferință in decursul 
sezon competițional. Și 
fi poate de discutat _. . 
campionatul pe echipe. în tre
cut, cu toate lipsurile sale, 
campionatul pe echipe a im
pulsionat serios activitatea a- 
cestui sport individual. Acest 
„rău necesar" al atletismului ar 
trebui să facă obiectul unei am
ple discut’!, după care să i 
se aducă modificările de sub
stanță corespunzătoare și. e- 
ventual. sub o nouă formă să 
fie reactualizat si reprogramat.

acestui 
ar mai 
despre

CLASAMENTELE DIVIZIEI „B" DE HANDBAL
FEMININ

I
Clasamente — omologate de 

F.R. Handbal — la încheierea tu- Seria
rului Diviziei „B 1. PROG. BUC M 10 0 1 235-162 31

2. CSM Sf. Gh 11 9 1 1 223-157 30
MASCULIN 3. Text. Buh uși 11 8 0 3 233-211 27

Scria I 4. CFR Craicva 11 6 0 5 220-208 23
1. DACIA PIT. 11 9 1 1 279-199 36 5. Precizia Vs lt 6 0 5 213-226 23
2. Celuloza Br. 11 7 0 4 281-267 25 6. Chimia Br. H 5 1 5 193-211 22
3. ASA Buzău 11 6 1 4 270-230 24 7. Vulturul PI 11 5 0 6 227-226 21
4. Petr. Teleajen 11 6 1 4 253-241 24 8. Mec. f. Buc. n 5 0 6 204-244 21
5. Tractorul Bv. 11 5 1 5 252-250 22 9. Filatura Foc ii 3 0 8 227-251 17
6. CSM Borzești 11 5 1 5 244-255 22 10. Trainica P. ii 3 8 8 231-255 17
7. IMU B^cău 11 5 0 6 213-223 21 11. I.T. Buc. ii 3 0 8 204-234 17
8. Arctic Găestî 11 5 0 6 208-230 21 12. Oțelul G1 ii 2 0 9 213-233 15
9. Moldosin Vs. lil 4 1 6 266-303 20 Seria a II-■a

10. Cal . HRUC 11 3 2 6 218-234 19 1. CONST. B.M, 10 10 0 0 252-164 30
11. Hidroteh. C-ța 11 4 0 7 233-260 19 2. AEM Tim. 10 8 0 2 226-176 26
12. CSU Galați 11 2 2 7 249-173 17 3. Gloria B-ța 10 7 1 2 207-183 25

Seria a :II-a 4. Constr Tim. 10 7 0 3 217-175 24
1. UNIO S. M. 14 7 1 3 266-239 26 5. „U“ Farmec 16 5 1 4 196-163 21
2. Metalul Lugoj 14 7 0 4 235-212 25 6. Ind. ușoară 10 4 1 5 159-170 19
3. Univ, Cj.-N. 11 6 1 4 252-235 24 7. Nitr. Făg 10 4 0 6 184-207 13
4. Electromureș 11 6 1 4 254-238 24 8. Text. Sebeș 10 4 0 6 203-218 18
5. Metalul Hd. 11 6 0 5 279-272 23 9. Constr. Ud. 10 2 0 8 190-215 14
6. Minaur II 11 5 1 5 242-226 22 10. Voința Sig '.9 2 0 8 158-237 14
7. Știința Pet. 11 5 1 5 220-239 22 11. MetaTiea Or. 10 0 1 9 146-235 9
8. CSM Reșița 11 5 0 6 279-289 21 Notă; Cea de 3 12-a form Itie
9. Comerț Sin. 11 5 0 6 224-242 20 dini seria a II-a, Trieotext.il SI-

10. Met. Copșa M. 11 4 1 6 271-296 20 ghet. a fost eliminată <din com-
11. Suioru’ B.S. 11 407 239-247 19 petiție, ne îndeplinind normele ce-
12. Armătura Cj. 11 3 0 8 213-239 17 rute de F.R.H

«I

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri 20 decembrie, va 
avea toc in București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu Începere de la ora 16,05. Trans
miterea numerelor câștigătoare se 
va lace IN DIRECT — Ia radio, 
pe programul I la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate, de asemenea, ta ora 19, pe 
programul II, la ora 23, pe pro
gramul I, precum și miine, sîm- 
bătă, în reluare, la ora 8,55, tot 
pe programul I. După efectuarea 
operațiunilor de tragere, va rula 
filmul „REVANȘA". Intrarea li
beră.

ADMINISTRAȚIA DE
• Duminică 22 decembrie se va 

desfășura ULTIMA TRAGERE 
LOTO 2 din acest »n. Pentru pro
curarea biletelor mal stat la dis
poziție tocă două zile, miine, 
sâmbătă, fiind deci ultima zi de 
participare. Jucind mai multe va
riante. aveți posibilitatea de 
obține importante eîștîguri 
AUTOTURISME .DACIA

a 
în 

  _ _ 1300”, 
precum și mari sume de bani.
Juoați din timp biletele cu nu
merele alese de dv.

I
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I
I
I
I
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I
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I
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Divizionarele „A“ la jumătatea campionatului

PREMISELE RECONSTRUCȚIEI
OFICIAL: 111 IW‘ |
și re ar fi bine să contribuie .
ze și alte secții care le folo- I
că sesc), var avea loc cursa I 
de pe 15 km și clasica ștafetă
ir. de 4X7,5 km. La întrecere,
fi- după cum ne-a informat I
o- col. Gh. lonescu. președin- |
a- tele A.S.A. Brașov, vor fi •
o- prezeeti cei mai buni spe-
ei, cia’iști aj genului din în- I
r- treaga tară, în frunte cu
o- membrii iotului național. •
a- (P. IX

Șl ABSIIRI îl... BĂNCI
aproape toate centrele de patinaj 

prezenți în băncile cursului de 
organizat la București. Au fost 

me de pregătire tehnică, fizică și 
lecții de planificare, de evidentă 
:le. Prelegerile teoretice au fost 
video. De la această importantă 

e au lipsit — din motive pe care 
lintre reprezentanții centrelor din 
;he, Brașov, Cluj-Napoca și chiar 
r. I.).

40 de arbitri sînt prezenți la 
cunoștințelor. în program figurind

a startului 
se aîiăac- 

campion de
— Adrian 
deținătoa- 

tlului la ju- 
I —. Anca 

cu, Nieoleta 
eșu, Sebas- 

Cimpoieșu. 
Voinea ș< 

pii talentați, 
aspiră multă

BULETINUL ZĂPEZII
Prin am abilitatea 

Institutului de Me
teorologie si Hidro
logie am aflat, pen
tru iubitorii sportu
rilor de iarnă, gro
simea stratului de 
zăpadă din princi
palele zone mon
tane:

Păltiniș 13 cm
Lftcfiuțl 49 cm
Bile a Lac 08 cm
Predeal 9 cm
Sinaia (1500) 24 cm
Vf. Omu 4 cm
Rarău 18 cm
Paring 30 cm
Tarcu 16 cm
Semințe 6 cm
Băișoara 8 cm
Stîna de Vale 18 cm

Ion Opincariu (Pe
trolul Ploiești) va 
fi unui dintre pro
tagoniștii concursu
rilor de seniori din 

«cest sezon
SNNtWNNiNNWNNttliN 

CHEȚII« _

INULUI COMPETIJIONAL
încredere antre- 
noarei Anca Tă- 
nase. în eurînd, 
patinatorii de aici 
vor beneficia, du
pă cum ne-a spus 
președintele aso
ciației, Ion Viașu, 
de o sală pentru 
pregătirea artistică 
(aflată în curs de 
amenajare). (Tr. I.)

I 
I 
I
I 
I
I

Prezentăm astăzi ultimele pa
tru serii ale competiției chemată 
să DESCOPERE adevăratele ta
lente, cele solie tate tot mai mult 
de eșaloanele de performantă ale 
fotbalului nostru.
• F.C. Maramureș Baia Mare 

(antrenor Tiberiu Pop) este una 
dintre puținele echipe rămase 
neînvinse în tu.’. Numai că Ma
ramureșul, care l-a dat fotbalu
lui nostru pe Crișan, Terheș, Bă
lan, Tătăran, Tulba, are șl de a- 
ceastă dată un rival de temut In 
celălalt club puternic din nord- 
vestul tării, olimpia Satu Mare. 
Să nu uităm că tn chiar vara 
acestui an, juniorii sătmăreni 
pregătiți de un om pasionat de 
meseria lui. Iosif Kalmar, au 
jucat finala campionatului și au 
fost la un toarte mic pas de a 
o și cîștiga.
• După o perioadă lungă de 

timp, iată că juniorii clubului fa
nion al Aradului — cîndva cam
pionii tării — se Impun autori
tar In seria a X-a. In acest an 
ei sînt pregătiți de Alexandru 
Dan, unul dintre „bătrlnii” căutăI

I
1ÎS ÎN BUCLGI

- namo) 36:01 ; 3. Liliana E- 
i nescu (Dinamo) 36:45. (D. St.) 
t * I

Schioarele fondiste din lo- • 
i tul olimpic continuă pregă- .
> tirile intr-un ritm susținut

pe pîrtiile din Valea Rîșnoa- 
vei. Zilele trecute sportive- ■ 

i le au susținut normele de . 
control în care au fost rea- f 

: lizați indici superiori, dată- I
I tori de speranțe pentru se- • 
I zonul ce bate la ușă. Din- 

tre sportivele din lot am 
: desprins rezultatele înregis- I
1 trate de Ileana Hangan, E- I
1 dilh Bako, Lenuța Dicules-

cu si Adina Tuțulan. De I 
; altfel cei doi antrenori, I
j Gheorghe Be rd ar și Andrei |

Pasca. s-au declarat mulțu
miți de stadiul actual de ■
pregătire al elevelor lor și I
speră ca primele starturi o- 

1 ficiale să confirme acumu- |
’, lările înregistrate pînă a-

rum. (P. I.)

SPORT INFORMEAZĂ I
17.500 lei; cat. î: « variante 100% I; 
a 7.761 lei șl 25 variante 25% a I 
1.940 lei; cat. 3: 11,25 variante a 
8.451 lei; eat. « : 28,50 variante a 
3.336 lei; cat. 5: 135 variante a ■ 
704 lei; cat. 6: 233,50 variante a 
335 leit cat. X: 166! variante a I 
100 lei. Report la eat. 1: 204.145 
lei. Autoturismele „Dada 1300“ au | 
revenit partlcipantilor: WETSZ 
ANTON din Reșița și SUREI NE- . 
CULA! di« Roman.

• Ultima echipă intră în cam
pionat din retur.

SERIA A 1IX-a
1. F.C. MARAM. 12 11 1 0 38-10 23
2. Olimpia S.M. 12 10 1 1 42-10 21
3. CSȘ Zalău 12 615 26-24 13
4. CSȘ Sighet 12 6 1 5 23-22 13
5. Simared B.M. 12 606 25-16 12
6. Someșul S. M. 12 4 4 4 28-21 12
7. CSȘ Cărei 12 5 2 5 21-26 12
8. Gloria B-ța 12 5 16 14-20 11
9. Mln. Cavnic 12 4 2 6 24-30 10

10. CSȘ satu M. 12 4 1 7 18-32 9
11. CSȘ Baia M. 12 4 0 8 20-30 8
12. Armătura ZI. 12 3 2 7 19-29 8
13. CIL Sighet 12 12 9 13-41 4

SERIA A X-a
1. C.S. U.T.A. 13 Ll 1 1 38- 7 23
2. CSȘ Gherla 13 8 2 3 34-10 18
3. CSȘ Oradea 13 7 4 2 30-16 18
4. Strungul Ar. 13 6 4 3 24- 9 16
5. CSȘ Gloria Ar. 13 7 2 4 25-15 16
6. F.C. Bihor 13 6 2 5 28-14 14
7. Steaua CFR Cj. 13 6 2 5 19-15 14
8. CSȘ C. Turzii 13 6 2 5 11-10 14
9. „U- Cj.-Nap. 13 6 0 7 24-21 12

10. CSȘ Cj.-Nap. 13 5 17 18-41 11
11. înfrățirea Or. 13 3 2 8 15-33 8
12. CSȘ Dej 13 3 19 13-29 7
13. Tricolorul Or. 13 2 2 9 8-36 6
14. Tricolorul Ar. 13 2 1 10 12-43 5

SERIA A Xl-a
1. ȘOIMII IPA 12 :Ll 0 1 43- 3 22
2. CSS Șoimii 12 :10 1 1 47- 5 21
3. Chimica Tîrn. 12 8 1 3 44-17 17
4. CSȘ Sighiș. 12 7 1 4 20-11 15
5. Ga*, metan M. 12 7 0 5 26-27 14
6. CSȘ Mediaș 12 6 2 4 16-15 14
7. CSȘ Reghin 12 6 1 5 27-26 13
8. CSS Tg. M. 12 5 3 4 16-15 13
0. A.S.A. Tg. M. 12 3 3 6 18-16 9

10. CSȘ Sibiu 12 2 3 7 10-55 7
11. Avîntul Reg. 12 2 2 8 9-23 6
12. Carpați Mîrșa 12 1 3 8 13-40 5
13. Tricolor. Tg M 12 0 0 12 0-36 0

23 
22
20
17
16
15
13
11
8
F
5
7
«
6

Mica noastră incursiune în 
„parcursul de toamnă“ al Uni
versității Craiova nu poate fi 
concepută fără raportarea la 
masiva operațiune de restruc
turare a lotului, acțiune de 
care s-a vorbit și s-a scris pe 
larg. Ce constatăm dacă ape
lăm. mai întîi. la verdictul 
obiectiv al cifrelor? Că, față 
de exact același moment al 
campionatului trecut, deci după 
etapa a I7-a, formația din Bă
nie ocupa aceeași poziție în 
clasament ca și astăzi. Adică:

locul 4: 17 9 3 5 32—27 21
Comparați cu cifrele din 

chenarul ce însoțește aceste 
rinduri și veți observa, ca și 
noi, că= 1. numărul de puncte 
este același (21). 2. similitudi
nea merge mai departe — tot 
nouă victorii, tot trei egalități, 
tot cinci infrîngeri ! 3. deosebi
rea intervine la golaveraj: în 
trecuta ediție craiovenii au 
marcat cu 18 goluri mai mult, 
dar au și primit 12 goluri în 
plus! Ce Primă coneluzie poate 
fi trasă față de această para
lelă dintre prima jumătate a 
campionatului 1984/85 șl cea re
cent încheiată? Ea ne-o fur
nizează tocmai diferențele de 
la cifrele golaverajului. Con
știentă de modificările care au 
afectat linia de mijloc șl de 
atac, singurul compartiment ră
mas în alcătuirea „clasică“ fi
ind apărarea, Universitatea 
joacă mai prudent, mai reți
nut. lnțelegînd că, acum, tre
buie să „judece* mult mai în
delung fiecare partidă, să în
cerce să scoată cit mai mult

din fiecare meci sau, dacă 
vreți, să piardă eît mai puțin 
din fiecare Intîlnire. Poate că, 
fără să reprezinte o 'maginc 
total valabilă, definitorie pen
tru actuala ei stare de spirit, 
„foaia tactică" a jocului de în
chidere a sezonului, cel cu 
Steaua, a spus ceva în această 
privință.

Conducerea clubului sublinia, 
într-o întîlnire cu presa spor

4. UNIVERSITATEA CRAIOVA 17 9 3 5 19-15 21
• Punctaj „acasăw: 15 (a pierdut un punct cu Dinamo).
• Punctaj „în deplasare*: 6 (a obținut cîte două puncte cu 

Politehnica Timișoara și Rapid, cîte unul eu Victoria si F.C. 
Olt).
• Golgeterii: Bîcu 9 goluri, Cămătaru 4, Ad. Popcscu 2, Un- 

gureanu, Cioroianu, Mănăilă și Cîrțu — cite 1.
• Lotul: Lung 17 meciuri, Ad. Popescu șl Bîcu — cîte 16, 

Negrilă, Ștefănescu, Mănăilă și Că țoi — eîte 15, Badea și Iri- 
mescu — cîte 14, Ungureanu 13, Geolgău 11, Tilihol 10, O. Po
pescu 9, Cîrțu și Gh. Popescu — cîte 8, Cămătaru 7, Cioro
ianu 6, Săndoi și Stănescu — cîte 5, Matei 1.
• Cartonașe galbene s 24; cele mal multe : Mănăilă 5.
• Cartonașe toșII: Săndoi (etapa a 10-a).
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m: 2 transformate (Bîcu 

-și Cămătaru), 3 ratate (Irimescu 2, Bîcu).
• A expediat 242 de șuturi (161 acasă — 81 în deplasare), 

dintre care 116 pe poartă (01 acasă — 35 în deplasare).

tivă din Capitală, că acțiunea 
de refacere a lotului rămîne 
principala ei preocupare, că 
există unanimitate de puncte 
de vedere In această privință, 
creindu-se astfel cele mai fa
vorabile premise pentru des
fășurarea unei operații de o 
asemenea amploare și risc. 
Care ar fi, cum observa ți 
antrenorul Universității Craio

Campionatul republican de juniori

BRAȘOVENII Șl RECORDUL LOR DE EFICACITATE
tori de talente, un om prin mii- 
nile căruia au trecut sute de co
pii și juniori din orașul de pe 
Mureș. Surprizele neplăcute ale 
seriei — „U" Cluj-Napoca și F.C. 
Bihor, Îndeosebi prima echipă, 
performera campionatului cu 8 
titluri ciștigate în ultimele trei 
decenii.
• Cu 15 ani în urmă, o echipă 

din Sibiu, răsturnînd toate pro
nosticurile a devenit campioana 
țării la juniori. De atunci Insă. 
Sibiul n-a mai putut alcătui un 
„11“ puternic, intențiile bune lo- 
vindu-se sc pare, de... concu
rența dintre Șoimii (antrenor 
Florin Mlhăescu) și C.S. Șoimii. 
Iată că șl tn actualul campionat 
s-a declanșat o interesantă dis

SERIA A XII-a
1. F.C.M. BV. 13 12 1 0 70- 8
2. CSȘ Brașovia 13 10 2 1 45-14
3. Tricolorul Bv. 13 9 2 2 32-20
4. IMASA Sf. Gh. 13 8 14 29-15
5. ICTM Brașov 13 8 0 5 80-19
6. CSȘ Tg. Sec. 13 7 1 5 43-31
7. CSȘ St. r. Bv. 13 5 3 5 24-29
8. Tractorul Bv. 13 5 1 7 22-32
9. CSȘ Sf. Gh. 13 2 4 7 22-16

10. CSȘ Od. Sec. 13 2 4 7 18-31
11. CSS Gheorgheni 13 3 2 8 14-39
12. CSȘ Covasna 13 3 1 9 13-29
ML CSȘ Crfet. Sec. 13 2 2 9 8-39
H. CSȘ M. Ciue 13 2 2 9 9-47

LAUREAȚII ANULUI
(Urmare din pag. 1)

că titlul de cel mal bun jucă
tor al 'țării nu-i tntimplător. ti 
am in ancheta lui „World 
Soccer" tn spatele meu pe Zice, 
Boniek, flush, Hateley, White
side, ceea ce mă onorează e- 
norm ft mă obligă să mă pre
gătesc pentru a juca mereu la 
„cotă internațională".

— Cum crezi că ai ajuns pe 
locul 18 in lume ?

— Gelul de la Belfast, cel 
de la Helsinki, barele de pe 
Wembley, pe care englezii le-au 
văzut, golul de la Lisabona, 
cele cu Neuchâtel, de la Bucu
rești, cred că au decis. Pentru 
că golul face cea mai bună im
presie. Dacă înscriam si in me
ciul cu Irlanda de Nord...

— Faci ce faci și te întorci 
la acel meci...

— Pentru că e cel mai mare 
regret al meu de pînă astăzi ! 
Acel meci mi-a răpit mie și 
celorlalți jucători români • 
mare șansă : cea a afirmării la 
turneul final din Mexic. Pentru 
că, dacă am fi ajuns în Mexic, 
am fi făcut ceva, in grupa cu 
Brazilia, Spania si Algeria, gru
pă in care joacă insă... Irlanda 
de Nord.

— Cum vezi tragerea la sorti, 
dacă tot ai deschis subiectul ?

— Grupa a V-a este inferna
lă. R.F.G., Danemarca, Scoția, 
Uruguay, o serie in care se pot 
ascunde chiar semifinalistele.

— Si finala 7
— Eu merg cu Italia, poate și 

pentru că-mi place fotbalul ita
lian, ca Brazilia și, • să sur
prind, poate, chiar cu Franța.

— Să ne întoarcem 1a ale 
noastre...

— Campionatul e practic ju
cat. Steaua, ca și Juventus și 
Paris Saint Germain, a plecat 
foarte tare, s-a desprins șt, 
practic, nu mai poate pierde 
titlul.

— $i Sportul studențesc 7
— Spartul studențesc are mari 

obligații. Cred că putem să ne 
menținem locul secund, de la 
sfirșitul tufului, și să ne îmbu-

va, Mircea Radulescu, datele 
actuale ale problemei?

1. Așa cum aminteam mai 
sus, liniile care au suferit 
cele mai grele „pierderi" sini 
„mijlocul" și atacul. Au plecat 
jucători de bază din aceste 
compartimente: Beldeanu. Țl- 
cleanu. Donose. Bălăci. Crișan. 
Fotbaliști experimentați, inter
naționali, ei au reprezentat 
puncte de forță ale echipei.

2. Prin urmare, prima urgen
tă este constituirea celor două 

compartimente cu jucătorii 
eonsacrați afli ți in Iot (Irimes- 
cu, Cămătaru, Geolgău. Cîrițu), 
ceea ce s-a și făcut pe par
cursul campionatului. Plus ju
cătorii care au probat de pe 
acum calitățile cerute de cla
sa divizionară „A* (A. Popes
cu, Mănăilă, O. Popescu) șl. 
în fine, cu grupul promovări
lor alcătuit din Badea. Gică

pută intre cele două echipe. Una 
va „urca" sigur pînă la turneul 
final. Dar mai departe ?
• Ultima serie e cea a cam

pioanei „en titre”. F.C.M. Brașov 
(antrenor Csaba Gyorfi) este 
ferm decisă să... recidiveze, aju
tată și de o conducere de club 
receptivă la problemele schimbu
lui de mline. Brașovenii, tntr-o 
serie cu nouă cluburi sportive 
școlare, sînt și campionii efica
cității, cu cele 70 de goluri mar
cate, recordul absolut al toamnei 
fotbalistice 1 Rămîne de văzut ce 
talente vor urma lui Stîngaciu 
Lăcătuș, Șulea, Văidean și alții.

Concluzia 7 ‘Exemplul Brașovu
lui este necesar să devină molip
sitor. (I..D.)

FOTBALISTIC 1985
nătățim jocul. Ne trebuie mai 
multă constanță, mai mult en
tuziasm. Automulțumirea ne-a 
ținut pe Isc. Si eu am mari 
obligații față de Sportul stu
dențesc. Pentru că, dacă in 
vară spuneam că titlul de gol- 
geter pe care l-am cucerit îl 
datorez și echipei, și acum zic 
același lucru. Echipa, cu lorgu- 
lescu, cu Mircea Sandu, cu Co- 
raș, cu Munteanu II, cu toți cei
lalți m-a ajutat, m-a așteptat 
să cresc. Datorez titlul de cel 
mai bun fotbalist echipei na
ționale, dar și climatului de la 
Sportul studențesc. Si, la acest 
ceas al bucuriei, nu pot să nu 
mulțumesc și colegilor de grupă 
de la A.S.E., unde-s student în 
anul II, colegilor care m-au 
ajutat cu notițe, cu cursuri, in
tr-un an greu, cu jocuri la na
țională și la echipa de club. 
Revin la Sportul studențesc și 
cred că in toamnă nu va mai 
ieși din primul tur al cupelor 
europene. Dacă sini pe locul 18 
in lume, atunci trebuie să mă 
gîndesc și la „Trofeul Bravo". 
Ceea ce presupune cit mai mul
te meciuri în cupele europene 
in ’86 I

22 decembrie 1985
ULTIMA TRAGERE 

LOTO 2 DIN ACEST AN 
3 EXTRAGERI 

a 4 NUMERE DIN 75.
Participonții au posi

bilitatea obținerii unor 
importante cîștiguri în :
• AUTOTURISME „DA
CIA 1300“
• MARI SUME DE BANI

Sîmbâtâ 21 decembrie 
1985 este ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE.

Popescu. M. Stănescu. ca și 
prin la timp venita „explozie* 
Bjcu.

Pornind de la axioma fotba
listică „o apărare firmă dă si
guranță întregii echipe", sl fi
ind în situația de a dispune 
de o linie defensivă alcătuită 
numai din internaționali ..A", 
dublați de cițiva tineri care 
trebuie însă să se exprime 
mult mai consistent in jocurile 
de încercare (Sândoi. Matei; 
de la tineret și juniori se a- 
nunță sosirea unor fotbaliști 
dotați pentru posturile defen
sive : Zamfir și Răducanu). U- 
niversitatea Craiova are toate 
motivele să încerce cu tot 
curajul și inventivitatea defini
tivarea celor două comparti
mente în suferință. Cele care 
— cum de asemenea se obser
va în analiza făcută de con
ducerea tehnică — au treat 
mari dificultăți în grelele 
jocuri din Cupa U.E.F.A. $i 
dacă dublu] duel cu Monaco 
s-a soldat cu o calificare spec
taculoasă, apreciată pe plan 
continental, minusurile de ex
periență competițională ale ti
nerilor jucători introduși în e- 
chipă, agravate și de absențe
le lui Cămătaru și Cîrtu. a'i 
dus la eliminarea din orestigi- 
oasa întrecere continentală în 
turul al doilea.

Argumentul care «ledează 
pentru angajarea eu toate for
țele In realizarea unei formule 
de echipă utilizind grupul (ma
joritar) compus din fotbaliștii 
cu mare experiență și recu
noscută valoare alături de 
forțele tinere s.-w 
FOARTE TINERE îl constituie 
chiar și comparatele poziții 
din clasamentele de toamnă 
1984/85 și 1985/86. Ele demon
strează că, cel puțin pînă acum, 
nu s-a înregistrat o cădere 
brutală in lupta din competiția 
or. 1, că una din doritele con
diții ale restructurării lotului 
și ajungerii la o formulă -sta
bilă de echipă — rămîncrca 
pe pozițiile fruntașe ale fotba
lului nostru — se indenl'neste.

Săptămînile de pauză com- 
petițională reprezintă eel mai 
bun „cîmn de exercițiu" pen
tru ca Universitatea Craiova 
să apară, in primăvară, mult 
mai omogenă in toate compar
timentele, să dea încrederea că 
s-a reconstituit Intr-un „un
sprezece" reprezentativ al fot
balului românesc așa cum a 
apărut in ultimii ani. tn cam
pionat șl, mai eu seamă. in 
arena internațională!

Eftîmie 1ONESCU

— Pînă atunci. mai trebuie 
să-ți aperi titlul de golgeter. 
Petcu are 13 goluri. Hagi nu
mai 10...

— Titlul de golgeter nu s-a 
jucat ■! Nu cred că Petcu va 
rezista 1 Pițurcă are cele mai 
mari șanse. Hagi nu zice, deo
camdată, nimic. Prefer să vor
bim despre goluri... la vară.

— Acum, să vorbim puțin 
despre națională 1

— Naționala trebuie să pri
vească în față. Viata merge 
înainte ! încep în ’86 prelimi
nariile europene și trebuie să 
ne revanșăm pentru ratarea Me
xicului. Cred că naționala are 
resurse.

— în momentele festive nu 
se întreabă despre regrete. Si, 
totuși, ce regreți. Gheorghe 
Hagi 7

— Că n-am marcat un gol 
pe Wembley și, mai ales, 
în meciul cu Irlanda de 
Nord ! Am jucat slab, atunci. 
Sini și eu vinovat de rezultat. 
Rămîne ca, in ’86. să joc con
stant foarte bine Si să recidi
vez în cucerirea titlului de cel 
mai bun fotbalist al țării, în- 
tr-un an în care naționala să 
se bată pentru primele locuri in 
Europa

duminic'
tragere

uctpațl cu ca 
.mite bilete i



1-7 LA HOCHEI PE GHEATA
Și în cea de a doua partidă 

dintre Lotul de 20 de ani și 
reprezentativa secundă a Po
loniei au învins oaspeții — 
7—1 (1—1, 2—0, 4—0) — aceș
tia mareînd cu două goluri mai 
mult ca în seara precedentă, 
dar hocheiștii noștri reu
șind, în fine, „golul de onoa
re". Meciul a fost agreabil în 
general (mai puțin ...scorul), 
tinerii noștri jucînd cu ceva 
mai mult curaj, dar lipsa de 
experiență și improvizațiile din 
apărare continuă să atîrne 
greu în evoluția formației. Mai 
reținem șl paradoxul oferit de 
portarul I. Kiraly. care a apă
rat excelent în situații grele, 
dar a luat goluri parabile de 
cel puțin patru ori.

Oaspeții. cu un patinaj 
evident mai bun, în viteză, au 
mizat totul pe contraatac, adi
că s-au lăsat... masați în pro
pria treime, pentru a ieși, a- 
desea simplu, cu pase lungi, 
care i-au adus de cele mai 
multe ori nestingheriți în fața 
porții noastre. Ei au început 
„tare", cu o suită de iregula
rități în primele minute, 
date firesc cu eliminări, 
ajuns să rămînă și în trei ju-

sol- 
Au

_ — - ,
cători, cu portar cu tot — din 
min. 2 în min. 4 — dar au 
primit... un singur gol (A. Csa- 
ba, min. 4), după care nu s-a 
mai întîmplat nimic I 
ța arbitrilor i-a 
și jocul a continuat 
deși eliminările — 
bele părți — nu au 
pentru abateri — 
cern — obișnuite, de 
nerii noștri au dat 
oboseală spre 
prizei secunde, dar, deși și-au 
mai revenit, au primit patru 
goluri în ultimele 20 de minu
te. Diferența de scor a cres
cut, favorizată și de nume
roasele ratări sau „bare" ale 
românilor.

Au marcat, pentru Lot : A. 
Csaba — min. 4, iar pentru 
Polonia „B“ : Brizak — 20.
Tomasik — 22 și 42, Copija — 
31, 41 și 53, Cyrwus — 57. Au 
arbitrat exigent M. Presneanu 
— Fi. Gubernu și M. Dinu.

Astăzi este pauză, sîmbătă 
și duminică, de la ora 17. tot 
la patinoarul „23 August", două 
partide de mare interes : 
România — Polonia B.

Exigen- 
temperat 

cursiv, 
de î 

lipsit, 
să le 
JOC. 

semne 
Sfîrșitul

am- 
dar 

; zi-
Ti- 

• de
re-

Mircea COSTEA

încă un atac irosit ! Daia conduce pucul sub privirile lui Brytak,
Sofron, Gliga și Copija. Fază din primul meci dintre repre

zentativa de tineret a României și Polonia.
Foto : Aurel D. NEAGU

RUGBYSTII Of IÂ GRIVIIA ROȘIE VICTORIOȘI ÎN FRANȚA
Echipa de rugby Grivița Ro

șie, aflată în turneu în Franța, 
a reușit. în primul meci, un 
rezultat foarte bun. întîlnind 
pe R. C. Toulon, vicecampioa- 
na „cocoșului galic" la ultima

ediție a întrecerii (1984/85), rug- 
byștii bucureșteni au obținut 
un succes notabil : 12—7. Punc
tele Griviței Roșii au fost rea
lizate de „mijlocașul" Tudor 
Radu (3 l.p. și 1 drop).

La Balcaniada de baschet-juniori
echipa noastră a jucat sub așteptări

O COMPORTARE CARE ACUZA
PREGĂTIREA LA CLUBURI

BADULESCU
în

C.M.

AZI Șl MllNE, ULTIMELE SECVENȚE

lunioare

HARMSEN, REMIZĂ...
BELGRAD, 19 (Agerpres). în 

campionatul mondial de șah 
pentru junioare de Ia Dobrna,

„CUPA MONDIALA"

LA SCHI ALPIN
Suedezul Jonas Nilsson 

(campion al lumii, in 1985, la 
Bormio) a reușit un prim suc
ces și în „Cupa Mondială", ad- 
judecindu-și concursul de sla
lom desfășurat la Madonna di 
Campiglio. El 
manșă foarte 
în cea de a 
puternice ale 
jan Krizaj. 
cursei: 1. 
B. Krizaj 1:37,67; 3. 
melt (Liechtenstein) 
6. R. Erlacher (Italia) 1:38,98;... 
12. J. Kuralt (Iugoslavia) 
1:39,87. De notat abandonurile 
unora dintre favoriți — M. 
Girardelli, I. Stenmark, M. 
Julen, P. de Chiesa, T. Bur- 
gler, precum și absența de la 
start a lui P. Zurbriggen, ac
cidentat la un antrenament.

După acest slalom, clasamen
tul general al „Cupei Mondia
le" se prezintă astfel, în por
țiunea lui superioară: 1. Mt)L- 
LER (Elveția) 70 p, 2. Girar- 
delli (Luxemburg) 68 p, 3. 
Wirnsbcrger (Austria) 65 p, 4. 
Alpiger (Elveția) 55 p, 5. Kri
zaj 47 p, 6. R. Petrovici (Iu
goslavia) 37 p... 9. I. Stenmark 
(Suedia). Bojan Krizaj domi
nă, cu 40 p, clasamentul „Cu
pei Mondiale" la slalom, urmat 
de Nilsson 37 p, și Edalini 
(Italia) 27 p.

a făcut o primă 
bună, rezistind 

doua atacurilor 
iugoslavului Bo- 

Iată clasamentul 
J. Nilsson 1:37,04; 2. 

P. From- 
1:38,48;...

lideră a clasamentului este Ke- 
țevan Arah-tmia (U.R.S.S.) cu 
8 p, urmată de Cristina Bădu- 
lescu (România), Miriana Mă
riei (Iugoslavia) — cu cite 5,5 
p, Harmsen (Olanda), Dahlgren 
(R.F.G.), Walker (Anglia) — 
cite 5 p, Markov și A. Măriei 
(Iugoslavia). Peiceva (Bulgaria) 
cite 4,5 p etc.

în runda a 8-a. Cristina Bă- 
dulescu a remizat cu olandeza 
Harmsen, egalitatea fiind con
semnată, de asemenea, în parti
dele Markov — M. Măriei, Madl 
— Lisowska și A. Măriei — Pei
ceva. Arahamia, cu piesele ne
gre, a cîștigat la Dahlgren, iar 
Walker a învins-o pe Polakova.

Ml ÎNCEPE FINALA
Conform tradiției, cu o zi îna

intea finalei „Cupei Davis", edi
ția ’85, R.F.G. — Suedia, de la 
Miinchen, a avut loc tragerea la 
sorți. Evenimentul s-a desfășurat 
în prezența arbitrului principal, 
francezul Patrick Flodrops. Or
dinea partidelor este următoarea: 
vineri — Michael Westphal — 
Mats Wilander și Boris Becker —

C.M. DE HANDBAL FEMININ

(grupa
ultlma rundă a semifinalelor 
de handbal feminin (grupa 

valorică „B") s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: seria I, R.F. 
Germania — Franța 14—14 (6—4), 
Norvegia — Suedia 26—19 (17—11), 
R. D. Germană — Polonia 28—16 
(15—7); clasament: 1. R.D.G. 10 p, 
2. R.F.G. 7 p, 3. Norvegia 6 p, 4. 
Polonia 4 p, 5. Franța 2 p, 6. 
Suedia 1 p; seria a Il-a: Unga
ria — U.R.S.S. 23—20 (10—9). Ce
hoslovacia — Bulgaria 17—16 
(10—9), România — Austria 31—24 
(13—10). Clasament: 1. Ungaria I 
p, 2. Cehoslovacia 7 P, 3. U.R.S.S. 
6 p, 4. România 5 p, 5. Bulgaria 
2 p, 6. Austria 2 p. In finale se 
vor întîlni: pentru locurile 1—2: 
R.D.G. — Ungaria, 3—4; R.F.G. 
— Cehoslovacia, 5—6: Norvegia — 
U.R.S.S., 7—8: Polonia — Româ
nia, 9—10: Franța — .Bulgaria, 
11—12: Suedia — Austria.

„CUPEI DAV1S“ 85
Stefan Edberg ; sîmbătă — An
dreas Maurer, Becker — Joakim 
Nystrom, Wilander ; duminică — 
Becker — Wilander și Westphal — 
Edberg. Componența echipelor de 
dublu poate fi totuși modificată 
pînă cu o oră înaintea meciului. 
Cuplul suedez Nystrom, Wilander 
l-a înlocuit pe cel format din Ed
berg, Jarryd din cauza îmbol
năvirii ultimului

CEI MAI BUNI SPORTIVI DIN BALCANI, 
ÎN ANCHETA B.T.A.

SOFIA, 19 (Agerpres). — în 
tradiționala anchetă a agenției 
bulgare de presă „BTA Sofia", 
pentru desemnarea celor mai 
buni 10 sportivi ai anului din 
țările balcanice, pe locul întîi 
a fost clasată atleta bulgară 
Stefka Kostandincva, urmată 
de Naum Șalamansv (Bulgaria) 
— haltere, Diliana Gheorghieva 
(Bulgaria) — gimnastică ritmi
că, Dragan Petrov'ci (Iugosla-

via) — baschet, Daniela Sili— 
vaș (România) — gimnastică 
sportivă, Hristo Markov (Bul
garia) — atletism. Tania Bogo- 
milova (Bulgaria) — înot, Eca- 
terina S^abo (România) — 
gimnastică sportivă, cuplul 
Liubek și Nisovici (Iugoslavia) 
— caiac-canoe, Nikos Galiș 
(Grecia) — baschet și Nicu 
Vlad (România) — haltere, ul
timii doi la egalitate pe locul 10.

Aceeași selecționată care obți
nuse rezultate bune și foarte bu
ne 
la 
na 
la 
pe 
la „_______ -
constituie cel mai bun rezultat la 
această competiție), s-a clasat pe 
ultimul loc la Balcaniada desfă
șurată nu de mult la Atena, 
pierzînd toate cele patru partide 
susținute. Aceiași juniori eviden
țiat! cu regularitate de antreno
rii lotului respectiv au avut la 
Atena prestații slabe, cu mull 
sub ce arătaseră că pot în dis
putele precedente, mai cu seamă 
la „Turneul Prietenia", ceea ce 
de mar? dificultate în capitala 
Greciei, însă Alexandru Panai- 
tescu, Robei* Reisenbîichler, Că
tălin Pintea (ca să amintim doar 
de cîțiva dintre componenții con
siderați de bază ai reprezentati
vei române) au ‘nscris doar cîte 
25 de puncte (primii doi) șl res
pectiv. 33 de puncte (cu procen
taje mediocre) iar numărul recu
perărilor a fost total nesatisfă
cător (în schimb cel al greșeli
lor de tehnic? a urcat îngrijoră
tor), Doar Claudiu Munteanu s-a 
ridicat la ni vel u’ așteptărilor, el 
impunîndu-se prin cele 104 punc
te marcate șl prin recuperările 
defensive, deși f-alia lui — 1,84 m 
— este inferioară tuturor colegi
lor de echipă.

Ce a determinat prestația ne
satisfăcătoare a jucătorilor din 
lot ? După opinia noastră, expli
cațiile constau în: intensitatea 
necorespunzătoare a antrenamen
telor, în conținutul desuet al a- 
cestora și în modul cum sînt 
utilizați juniorii (sporadic șl fă
ră a li se acorda deplină respon
sabilitate) la echipele de club. 
Teoretic, ei ar fi trebuit să se 
afle în plină formă sportivă, de
oarece erau în activitate compe-

la competițiile internaționale 
care a luat parte pînă în lu- 
decembrie (a cucerit locul I 

trei turnee s-a clasat o dată 
locul 5 și a obținut locul 4 
„Turneul Prietenia", ceea ce

tițională, în plină desfășurare a 
Diviziilor „A“ și „B“. în fapt în
să. juniorii respectivi au mani
festat o vădită scădere a poten
țialului manifestat atunci cînd 
s-au bucurat de pregătirea cen
tralizată din timpul vacanțelor, 
pregătire asigurată de antreno
rii lotului de juniori, Liviu Că
lin și Octavian Șerban.

Aflată cu numai cîteva luni 
înaintea dificiului examen al tur
neului de calificare (luna apri
lie, la Constanța) pentru Cam
pionatul european, selecționata 
țării noastre nu are prea mult 
timp de refacere a rîndurilor. 
Responsabilitatea redresării selec
ționatei de juniori aparține F.R. 
Baschet, antrenorilor de lot, dar 
mai ales antrenorilor echipelor de 
club de care aparțin juniorii 
respectivi, cărora trebuie să li se 
asigure permanent o pregătire la 
cel mai înalt nivel, în același 
timp fiind necesar să fie utili
zați în întîlnirile oficiale cu de
plină încredere.

Altminteri, pregătirea de lot, de 
scurtă durată, nu va suplini nici
odată scăderile provocate 
„vacanțele" de la cluburi !

ANIVERSARE
Recent, s-au împlinit 100 de 

ani de la desfășurarea primei 
curse atletice în Europa. La 
22 noiembrie 1885, pe pista de 
iarbă a stadionului Racing 
din Bruxelles, francezul Henri 
de Laborderie termina învin
gător într-o alergare pe dis
tanțe de 350 m. Deoarece pre
sa vremii nu a menționat e- 
venimentuî. nu se cunoaște 
timpul realizat de cîștigător. 
dar. din putinele mărturii e- 
xlstente, s-a aflat, totuși, că 
la startul întrecerii au fost 
prezenți concurenți din Fran
ța, Anglia și Belgia.

CEL MAI LUNG 
CAMPIONAT DE RUGBY...
...s-a disputat în U.R.S.S. 

Ultima ediție a revenit echi
pei V.V.A, Mcscova cu 103 
puncte Este cel mai lung 
campionat d.n lume. încheiat 
recent, a început la 31 martie. 
O altă echipă moscovită, Sla
va, a terminat a doua, cu 
puncte.

DILEMĂ TENIS1STICĂ
între 7 și 12 ianuarie, 

Albert Hall din Londra se 
disputa Campionatul mondial 
de dublu organizat de W.C.T. 
(World Championship of Ten
nis). Se cunosc doar șase cu
pluri din opt. Această situa
ție a fos* creată de faptul că 
cel de-al șaptelea urma să fie 
învingătorul „internaționalelor" 
Australiei, dar acesta (Anna
cone — Rensburg) figura

dinainte pe listă. Mai mult, 
ei sînt chiar campionii ediției 
precedente. A opta pereche se 
va bucura de așa-numita 
wild-card (invitație). Iată cele 
șase „dubluri" considerate a 
fi cele mai bune din lume : 
Heinz Gundthardt — Balazs 
Taroczy; Ken Flach — Robert 
Seguso: Paul Annacone — 
Christo van Rensburg; Pavel

97

la 
va

Slozil — Tomas smid; Sergio 
Casai — Emilio Sanchez; 
Mark Edmonson — Kim War
wick.

KASPAROV, SCRIITOR !
Campionul mondial de' șah, 

marele maestru sovietic Gări 
Kasparov, lucrează la o carte 
despre meciurile sale cu Ana
toli Karpov. Volumul urmea
ză a cuprinde comentarii la 
cele mai interesante partide, 
analize teoretice și alte as
pecte legate de pasionanta 
confruntare pentru titlu.

CENTENAR
Federația italiană de ciclism 

și-a sărbătorit centenarul. Cu 
acest prilej au fost invitați 
toți cicliștii italieni, care au 
cucerit titluri de campioni o- 
limpic: sau mondiali. La ce-

remonie a fost invitată și Ma
rina, fiica marelui și regreta
tului Fausto Coppi, socotit cel 
mai mare ciclist al tuturor 
timpurilor

FOTBALUL Șl FEMEILE
în librăriile din Copenhaga 

a apărut recent volumul inti
tulat „Fotbalul privit de fe
mei", în care admiratoare ale 
sportului cu balonul rotund 
își împărtășesc gîndurile re
feritoare la lumea fotbalului. 
După părerea acestora, cel 
mai complet jucător danez și 
unul dintre cei mai valoroși 
din lume este Michael Lau
drup. care activează în pre
zent la clubul italian Juven
tus Torino.

CEL MAI ÎNALT...
...jucător de baschet din lu

me este sudanezul Mânute 
Bole, în vîrstă de 23 de ani. 
Ei măsoară 2,47 m, înălțime 
care-i permite să introducă 
cu multă ușurință mingea în 
coș.

MOTOARELE PORSCHE 
ÎN EXCLUSIVITATE

Firma Purser» va continua 
să furnizeze, î? exclusivitate, 
motoarele sale turbo de For
mula 1 echipe: McLaren pînă 
în 1988 ! Să nu uităm că din 
această echipă Lac parte ulti
mii 2 campioni nondiali, Niki 
Lauda (1934) s Alain Prost 
(1985)

Rubricâ redactata de
Doina STĂNESCU

de

Dumitru STANCULESCU

ATLETISM • Lindsay Robert
son (Scoția) a cîștigat proba de 
maraton de la Galilea (Israel), 
fiind cronometrat în 2hl5:39.

CĂLĂRIE • Malcolm Pyrah 
(Anglia) a cîștigat concursul de 
la Londra din cadrul „Cupei 
mondiale"* cu timpul de 31,54 
0 puncte penalizare.

HALTERE 0 La Leningrad, 
„Cupa U.R.S.S.", la cat. 52 
a cîștigat Viktor Billak, cu 
total de 237.500 kg.

HOCHEI PE GHEAȚĂ 0 
Moscova, în Turneul „Izvestia": 
Finlanda — Cehoslovacia 1—1 și

Și
în 

kg 
un
La

DE PRETUTINDENI
MECIURI AMICALE. La Valen

cia: Spania — Bulgaria 2—0 (1—0). 
Au înscris Michel (min. 14) și 
Calders (67). , Jocuri în beneficiul 
sinistraților cutremurului din 
Mexic. La Leon: Ungaria — Se
lecționata Leon 4—1; Atlanta Ciu
dad de Mexico — Coreea de Sud 
1—1.

PARTIDE OFICIALE. La San 
Benedetto del Tronto, în C.E. de 
tineret: Italia — Belgia 3—0 (2—0). 
Au marcat: Viali. Francini și 
Baldieri. Echipa Italiei s-a cali
ficat pentru sferturile de finală. 
• în -optimile de finală ale 
„Cupei R.F. Germania" (joc res
tant) : Bayern Miinchen — Bochum 
2—0 (2—0). Echipa învingătoare 
s-a calificat pentru sferturile de 
finală.

UN CONSULT RIGUROS. O ști-

TELEX 0 TELEX 0 TELEX
Cehoslovacia — Canada 7—2 (3—1, 
1—0, 3—1) 0 La Lulea (Suedia), 
în meci amical: Suedia — U.R.S.S. 
(selecționate secunde) 2—2 0 La 
Praga, în meci amical: Cehoslova
cia (j) — Polonia (j) 9—0.

SCHI ALPIN 0 în slalomul u- 
riaș de la Kirkerud — Bakken, a 
terminat învingător Finn-Chris- 
tîan Jagge (Norvegia) 1:24.81. ur
mat de Bengt Fjaellberg (Suedia) 
1:24.96 și Bertil Edsaas (Suedia) 
1:25,95.

FO¥BA L meni d iatte
re de ultim moment anunță că 
internaționalul danez John Sive- 
baek, despre care s-a afirmat că 
a suferit o criză cardiacă, a fost 
supus unul riguros control la o 
clinică de specialitate din Aar
hus. Specialiștii au constatat că 
este perfect sănătos și va fi apt 
de joc (la Manchester United 
sau la echipa daneză Vejlel.

INCREDIBIL... tn R.F.G. la un 
meci de categorie regională, tn- 
tre echipele Harbstedter I.B. șl 
T.V. Tddlingen. arbitrul s-a pre
zentat la meci în avansată stare 
de ebrietate așa Incit, după cîte- 
va minute de joc, ambele forma
ții au părăsit (de comun acord) 
terenul. Apoi meciul a fost re
luat cu un alt „cavaler al fluie-

ȘAH • Turneul de la Leszno 
(Polonia) s-a încheiat cu victoria 
maestrului — I____  __ ____
kaljo, care a totalizat 9.5 p din 
13 posibile

TENIS «
timi de finală (m): Edwards — 
Evernden 2—6. 6—3. 6—1; Fitzge
rald — Benhabiles 6—7, 6—2, 6—4; 
Saad — Scanlon 6—3. 7—5; Shiras 
— Woodford 7—5. 7—6.

TENIS DE MASA • In meci 
contînd pentru prima divizie a 
ligii europene, desfășurat la So
fia: Bulgaria — Italia 7—0.

polonez Ștefan Dei-

La Adelaide, în op-

rului". Federația vest-germană 
l-a suspendat pe viață pe cel de
semnat oficial.

S-A FĂCUT DREPTATE (în 
parte !). După cum se știe, 
F.I.F.A. a ridicat suspendarea e- 
chipelor engleze de a susține me
ciuri amicale pe continentul eu
ropean. Măsura fusese luată în 
urma incidentelor de la Bruxel
les, cu prilejul finalei „C.C.E." 
dintre Juventus și F.C. Liverpool. 
Federația de specialitate din An
glia a mulțumit forului suprem 
pentru hotărîrea luată acum.

ALTE DECLARAȚII, după tra
gerea la sorți a alcătuirii grupe
lor turneului final al C.M. Bobby 
Robson (antrenorul echipei An
gliei) : „Prezența noastră In gru
pa de la Monterrey ne complică 
situația In cazul în care ne vom 
califica pentru optimile de finală. 
Și iată de ce: Monterrey se află 
la cea mai joasă altitudine (sub 
600 de metri) deci aici vom juca, 
să zicem, ca la șes. Dar în etapa 
următoare va trebui să evoluăm 
la altitudini mari, între 1600 și 
2600 metri !“. Michel Platini (in
ternațional francez): „Pentru for
mația noastră a fost o tragere 
la sorți bună". Dino Zoff (fost 
internațional italian): „Sorții n-au 
fost nefavorabili cu noi, dar Bul
garia, echipă în mare progres, 
se anunță un adversar extrem de 
dificil".

„informația"
R, 1, 2, Si l»


