
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ieri a început o vizită de prietenie

[»
)*

în țara noastră tovarășul
TODOR

Invitația tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii

Un 
Nicolae 
general 
Român,
Socialiste România, vineri a so
sit la București, într-o vizită de 
prietenie în țara noastră, to
varășul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Populare Bul
garia.

Noua intilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov se înscrie ca un moment 
de seamă in dezvoltarea multi
laterală a raporturilor tradițio
nale de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre țările, par
tidele și popoarele noastre.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut Ioc pe aeropor
tul Oțppeni, împodobit sărbăto
rește.

La coborirea din avion, to
varășul Todor Jivkov a fost 
întimpinat cu deosebită priete
nie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi conducători 
de partid și de stat și-au strîns 
îndelung miinile. s-an îmbră
țișat cu căldură.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, a prezentat 
Au fost 
stat ale 
în timp 
au fost 
lerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au trecut in 
revistă garda de onoare.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport, care purtau portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, au făcut o 
caldă manifestare de prietenie 
celor doi conducători de partid 
și de stat. Prin aplauze și ova
ții, s-a dat expresie satisfac
ției fată de noul dialog la ni
vel înalt româno-bulgar care, 
de fiecare dată, a conferit noi 
dimensiuni colaborării rodnice 
dintre cele două țări vecine șl 
prietene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov s-au 
îndreptat, intr-o mașină escor
tată de motocicliști, spre re
ședința rezervată înaltului oas
pete. Aici, cei doi conducători 
de partid și de stat s-au între
ținut într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, vineri, 20 decem
brie, convorbirile oficiale din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat tovarășului Todor

venit 
satls- 

Intilnire

onorul, 
intonate imnurile de 
Bulgariei și României, 
ce, in semn de salut, 
trase 21 salve de arti-
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Astăzi, după

JIVKOV
Jivkov un călduros bun 
Ia România, exprimînd 
facția pentru noua
româno-bulgară, la nivel înalt, 
care reprezintă un moment 
deosebit în cronica aiît de bo
gată a tradiționalelor legături 
de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoare
le noastre.

La rindul său, tovarășul 
Todor Jivkov a mulțumit cu 
căldură pentru invitația de a 
vizita din nou țara noastră,
pentru ospitalitatea cu care a g: 
fost întimpinat și a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut și urările sale 
prietenești.

Cel doi conducători de partid 
și de stat au efectuat un 
schimb de păreri în legătură 
cu stadiul actual al relațiilor 
bilaterale și modul în care se 
transpun in viață hotăririle și 
înțelegerile convenite cu prile
jul întîlnirilor precedente 
româno-bulgare Ia nivel înalt, 
apreciind cti satisfacție că ra
porturile dintre țările și 
popoarele noastre au Înregistrat 
noi progrese în toate dome
niile de activitate — politic, 
economic, tehnico-științific si 
cultural.

Pornindu-se de Ia aceste rea
lizări, s-a apreciat că 
încă largi' posibilități .... 
diversificarea colaborării 
mâno-bulgare in ramurile 
bază ale economiilor
lor două țări — inclusiv 
terțe piețe, pentru
tarea cooperării ț‘ _ .
lizării în producție în forme
moderne, pentru intensificarea 
schimburilor comerciale dintre 
România și Bulgaria potrivit 
potențialului lor economic în 
continuă creștere.

S-a 
continuă a relațiilor 
bulgare este în folosul 
și popoarelor noastre, al 
pășirii lor continue, 
cauzei generale a socialismului, 
păcii - * - . .
ționale.

In cadrul convorbirilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au 
avut, de asemenea, un schimb 
de vederi in probleme ale 
vieții politice internaționale.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, stimă și înțelegere reci
procă,

există 
pentru 

.21 ro
de 

ce
pe 

dezvol-

Start în prima recreație a anului de învățămînt !

ACTIVITATE SPORTIVA, SUB GENERICUL

i

șl • specia- g

apreciat că extinderea 
româno- 

țărilor 
pro- 

servește

si conlucrării interna-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit vineri un dineu oficial 
in onoarea tovarășului Todor 
Jivkov.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au rostit toasturi, care 
au fost urmărite cu atenție si 
subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

RETROSPECTIVE - 1985
PERSPECTIVE - 1986

Astâzi, după ultima oră de 
cursuri, tineretul studios din 
patria noastră pășește în prima 
recreație a acestui an de în
vățămînt — vacanța de iarnă, 
începe o binevenită etapă d* 
odihnă activă, după un prim 
trimestru de studiu intens, de 
învățătură cu rezultate rod
nice, de muncă practică în la
boratoare și ateliere, în spri
jinul cunoașterii, al formării 
pentru viață a milioane d' 
copil și tineri.

UN BOGAT
Șl DIVERSIFICAT PROGRAM 

DE TABERE
înțelegînd să răsplătească și 

să încurajeze eforturile copii
lor șl tinerilor care, în paralel 
cu învățătura, își dedică o 
parte din timpul lor liber 
sportului, vizînd performanța. 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor va organiza 
pentru cel mai talentați pur
tători ai „cravatei roșii cu tri
color", o tabără a „speranțelor

Gata de start, pe pirtia RunO Cimpulung Moldovenesc..^
Foto : I. MÎNDRESCU — Suceava

olimpice" (circa 100 de parti- 
cipanți) tntr-una din cele mai 
frumoase stațiuni montane ale 
țării, la VOINEASA — Vîlcea. 
în perioada 15—26 ianuarie.

Laureații anului fotbalistic 1985
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î J TRAVERSAM, CU SPERANȚE f

PERIOADA DE REMANIERE A ECHIPEI
SI AȘTEPTAM DIN NOU CUPELE EUROPENE"
— Iată-1, din nou, în „top“-ul 

anului pe căpitanul echipei Uni
versitatea Craiova si al repre
zentativei naționale. Cum al 
primit vestea, Costlcă Ștefă- 
nescu ?

— Cu destulă bucurie, as zi
ce. Mă așteptam să urc iar pe 
podium. Pentru a treia oară vin 
în „plasa" favoritului nr. 1 și 
de două ori am ocupat locul 2...

— Spune sincer, acum te aș
teptai la prima treaptă a po
diumului ?

— De ce să mint ? Mi-am do
rit din toată inima să fiu pe 
primul loc. Așa ar vorbi orice 
jucător care se apropie de 35 
de ani.

— De unde crezi că a venit 
depunctarea ta ?

— Eu știu ce să zic ? La zia
riști, s-a văzut : am mers „cap 
la cap" cu Hagi, insă am scă
zut vertiginos la „bursa"

trenorilor si conducătorilor, care 
au preferat 
Aproape 
deci așa, 
rește un
Sportului ___
demonstrat-o deseori, să cîști-

„omul de gol", 
că este firesc să ju- 
fiindcă cine nu-și do- 
jucător ca nr. 11 al 
studențesc, capabil, a

Săptămina atletismului (V)

Prilej de odihnă, de refacere 
a puterilor, dar și de conti
nuare a activității sportive, de 
pregătire fizică generală În
deosebi.

Același obiectiv îl au și ta
berele inițiate de Ministerul 
Educației și Învățămîntului, în 
mai multe serii, pînă la finele 
acestui an, la CĂPRIOARA — 
Dîmbovița, pentru gimnastică 
sportivă, la PREDEAL, cu par
ticiparea schiorilor de alpine, 
între 23.XII—5.1 Ia RÎȘNOV — 
rezervată biatloniștilor, 26.XII- 
8.1 la BAIA MARE — atletism, 
BISTRIȚ A-NĂSĂUD — atle-

Tiberîu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

„Top 12" pentru juniori«i

la tenis de masă

0 REPETIȚIE UTILĂ 
ÎNAINTEA FINALEI

EUROPENE
• Competiția va avea loc,

azi și mline, la Cluj-Napoca
la începutul anului viitor 

ianuarie, la Viena), cei 
mal buni 24 de juniori și ju
nioare din Europa se vor în- 
tîlni la cea de a Il-a ediție 
a competiției „Top 12", o în
trecere de prestigiu pentru tî- 
năra generație a tenisului de 
masă.

în vederea acestui important 
concurs, în Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca va avea loc, as
tăzi și miine, al doilea „Top 
12“ național pentru această ca
tegorie de vîrstă, care se con
stituie — prin frumoasa iniția
tivă a organelor sportive lo
cale (alături de Buzău — că
deți și Tg. Mureș — seniori) 
— într-o utilă repetiție înain
tea finalei europene, dar ofe
rind, în același timp, posibili
tatea verificării potențialului 
„vîrfurilor" generației juvenile, 
care vor trebui să preia șta
feta înaltei performanțe.

în cele trei reuniuni se vor 
prezenta la start o serie de 
sportivi cu reale calități, mulți 
dintre ei afirmați deja pe plan 
internațional : Anca Cheler, 
Cristina Enulescu, Emilia Ciosu, 
Maria Bogoslov, Cristian Ignat, 
Zoltan Zoltan, Gabriela Gher
man, Viorel Bădescu, Călin 
Creangă, Romulus Revisz etc.

Cu toate că se înregistrează 
și trei absențe (Otilia Bădescu, 
Călin Toma — în refacere. 
Kinga Lohr — accidentată), 
sîntem convinși că întrecerile 
de la Cluj-Napoca vor oferi 
partide interesante și atractive.

v»

MARȘUL, 0 POARTĂ LARGĂ DE ACCES SPRE SPORTUL NR. 1
Toată lumea, aproape fără 

excepție, merge, dar doar pu
țin știu să mărșăluiască in a- 
devăratul sens al cuvîntului, 
cit mai rapid și cît mai corect, 
adică să practice marșul. Mar
șul constituie una dintre gru
pele de probe ale atletismului, 
care n-are nevoie de nici un 
fel de instalație ori cine știe 
ce dotare costisitoare, care este 
larg accesibilă și care poate 
fi practicată de un număr ma
re de 
numai 
să ai 
„unde" 
cupâm

Cu cîțiva ani în urmă cen
trul de greutate al marșului 
din țara noastră era Capitala, 
unde ființau cele mai multe 
dintre unitățile sportive, toate 
cu antrenori și cadre speciali
zate în acest domeniu. Dinamo, 
spre exemplu, avea în ceea ce 
privește marșul o secție foarte 
puternică, cu mulți campioni 
și recordmani naționali, antre-

tineri atleți. Trebuie 
să vrei și, evident, 
unde... Despre acest 

ne-am propus să ne o- 
în cele ce urmează.

norul Alex. Stoenescu, deși 
fost alergător de viteză, dove
dind în mod practic nu numai 
cunoștințe, dar și multă apli
cabilitate către această disci
plină a atletismului. Leonida 
Caraiosifoglu (multiplu campion 
balcanic, locul doi la „europe
nele" din 1969). Vasile Ilie, Ni
colae Maxim și încă mulți alții 
erau purtătorii, cu succes, ai 
culorilor dinamoviste. Și mai 
erau, de asemenea, secții pu
ternice la P.T.T., la Steaua, la 
Olimpia, la Metalul, la încă 
multe alte cluburi și asociații 
sportive bucureștene. Era pe
rioada cînd bucureștenii soseau, 
de regulă, în fruntea diferite
lor curse, pe șosea sau pe 
pistă, dominind cu multă auto
ritate diferitele competiții.

Astăzi, însă, situația s-a 
schimbat. Marșul bucureștean 
este în recul. Mărșăluitori și 
mărșăluitoare din provincie do
mină diferitele concursuri. Anul 
acesta, spre exemplu, mărșălui
tori din diferite orașe ale ță-

rii au dominat clar marea ma
joritate a competițiilor națio
nale, ei realizînd recorduri și 
ciștigînd cele mai multe dintre 
titlurile puse în joc. In plus, 
tot ei sînt cei care au terminat 
cursele în partea superioară a 
clasamentelor. Această reală o- 
fensivă a marșului provincial 
realmente ne bucură. Din pă
cate, insă, la această oră prea 
puține dintre vechile secții de 
marș bucureștene mai desfă-

ge... singur un meci ? Mă bucur 
sincer pentru ascensiunea spec
taculoasă și neașteptat de ra
pidă a lui Hagi si îl felicit din 
inimă.

— Apropo, ca unul care 
fost mereu în

Romeo VILARA

(Continuare In pap 2—3)

ai 
„prim-planul"

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare In oao 2—3)

DIN CUPRINSUL ZIARULUI • Divizionarele „A" de fot
bal la jumătatea campionatului : azi Corvinul Hunedoara ; 
Turneele Diviziei „A" de volei masculin (pag. 2-3) ; An
chete de sfirșit de an ; Caleidoscop — „Oameni in alb" ; 
Campionatul mondial de șah junioare; O bogată rubrică 
„Fotbal meridiane* ; Finala „Cupei Davis" (pag. a 4-a)



TURNEELE DIVIZIEI // DE VOLEI MASCULIN Finalele campionatelor naționale de șah TINERII

STEAUA SI DINAMO CU GlNDUL LA DERBYUL DE ASTĂZI
Tn sălile de sport „Unirea" din 

Suceava și „Ceahlăul" din Pia
tra Neamț au continuat turneele 
pe grupe valorice ale campio
natului masculin de volei. Divi
zia „A*.

SUCEAVA, 20 (Prin telefon). In 
deschiderea reuniunii penultimei 
zile a turneului primei grupe 
valorice se anunța un med e- 
chilibrat tn care se înttlneau e- 
chlpele Explorări Știința Baia 
Mare șl universitatea C.F.R. 
Craiova. O vldorie a studenților 
i-ar fl distanțat de grupul for
mațiilor de la mijlocul clasamen- 

a 
gru- 

din 
as
in 

Bala

tului, după cum o victorie 
băimărenllor ar fi menținut 
pate aceleași echipe. Dar, 
păcate, derbyul... s-a lăsat 
teptat! Scor 3—0 (10, 14, 3) 
favoarea voleibaliștilor din___
Mare. In ciuda scorului strins, 
a fost un meci cu multe greșeli, 
victoria revenind In final celor 
care au comis mal puține. Cra- 
iovenii au resimțit eforturile din 
ziua precedentă din partida cu 
C.S.M.U. Suceava, In timp ce 
băimărenll au fost ceva mal 
proaspeți, ei menajîndu-se evi
dent tn etapa anterioară din Jocul cu - -
tial) 
Stoian

Dinamo. Remarcați (par- 
Manole șl Roblan (E), 
șl Pasca (U). A urmat

partida Steaua — C.S.M.U. Su
ceava. Scor 3—0 (9, 12, 2). Gaz
dele au realizat două seturi foar
te echilibrate, în fața unei par
tenere de întrecere cu „carte 
de vizită*. De pildă, rucevenil 
in setul secund au condus eu 
10—4 și se părea că vor egala 
situația la seturi. în acest mo
ment in echipa militară intră 
Macavei, Jocul bucureștenllor se 
limpezește, ezitările din începutu
rile de set nu se mal repetă, 
iar într-un final palpitant Pra- 
lea, din nou foarte activ, rezol
vă cu succes trei atacuri, apoi 
un blocaj, victoria In set a vice- 
campioniior fiind fără dubii. 
Setul trei și Ultimul a fost fără 
istorio, sucevenii cedînd total. 
Remarcați: Pralea, Constantin, 
Macavei, Pentclescu (S), Mîndru, 
Popescu (C.S.M.U.).

Tn ultimul med s-au inttlnlt 
Dinamo și Politehnica Timișoara. 
Scor : 3—0 (2, 13, 3).

Jocurile au fost bine arbitrate 
de cuplurile Al. Dragomlr — V. 
Valentin, C. Pitaru — O. Pop șl 
C. Antonovid — O. Manițiu.

Programul ultimei zile cuprin
de t C.S.M.U. — Explorări, Uni
versitatea — Politehnica șl Steaua 
Dinamo.

PIATRA NEAMȚ, 20 (prin te
lefon). A patra zl a turneului 
grupei valorice secunde a avut 
in deschidere partida dintre e- 
ahlpele A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș șl Calculatorul București. 
Scor 1—0 (7, U, 12) pentru mu
reșeni. învingătorii au controlat 
In întregime jocul In fața unul 
partener de întrecere vizibil obo
sit care, cu siguranță, a resim
țit efortul depus în ajun, in par
tida eu Reionul Săvlnești. S-au 
remarcat : Pop, Stanislav, Stnpe- 
trean de la A.S.A., Gizdavu și 
Drftgușin, de la Calculatorul. In 
meciul următor, echipa Betonul 
Săvinești a dispus de C.S.ll. O- 
radea cu 3—1 (10, 6, —12, 10). 
Evoluind toarte bine, susținută 
frenetic de o galerie neobosită, 
formația locală a combinat cu 
fantezie tn atac șl cu multă e- 
ficlență in apărare, adjudeetn- 
du-șl meritat victoria, chiar dacă 
n-au fost scutiți de emoții In 
setul trei cîștigat de orădeni. 
S-au evidențiat : Răduiescu, Ga- 
vrll și Popa de la Reionul.

Ultima partidă a zilei intre 
Elcond Dinamo Zalău șl Tracto
rul Brașov s-a încheiat cu re
zultatul de 3—0 (7, 7, 8),

Nicolae MABCU, coresp.

Mihail VESA

Divizia juniorilor și școlarilor
REZULTATELE PRIMULUI

Echipele diviziei naționale de 
juniori ți școlari la velei au sus
ținut primele turnee (a cite 3 e- 
iape) din cadrul turului al doi
lea al campionatelor. lat* rezul
tatele înregistrate :

MASCULIN, grupa A Ca Bu
zău) : C.S.Ș. Rm. sărat — CJS.Ș. 
Tricolorul Ploiești 3—i, C.S.Ș.
Buzău — C.S.Ș. Botoșani 3—0, 
Rapid — C.S.Ș. Suceava 3—1, 
C.S.Ș. 1 P. Neamț — C.S.Ș. Ba
cău 1—3 ; Suceava — P. Neamț 
3—a, Rapid — Botoșani 3—0, Plo
iești — Buzău 3—1, Rm. Sărat — 
Bacău 3—0 ; Rapid — Ploiești
3—0, Rm. Sărat — Buzău 3—3, 
Botoșani — P. Neamț 3—2, Su
ceava — Bacău 3—0 ; grapa B 
Ca București) : Dinamo — C.S.Ș. 
1 Constanța 3—1, C.S.Ș. Viitorul 
Buc. — C.S.Ș. 1 Buc. 3—2, C.S.Ș. 
Tulcea — C.S.Ș. Tînărul petro
list Tîrgoviște 3—1, C.S.Ș. Brăila 
— C.s.ș. Galați 1—3 ; Dinamo — 
C.S.Ș. 1 Buc. 3—1, Viitorul — 
Brăila 3—1, Tulcea— Galați 3—2, 
Constanța — Tîrgoviște 3—0; 
C.S.Ș. 1 Buc. — Brăila 3-2, Vi
itorul — Tulcea 3—0, Constan
ța — Galați 3—2, Tîrgoviște — 
Dinamo 3—2 ; grupa C 0a Rm. 
Vîlcea) : C.S.Ș. Steaua Buc. — 
C.S.Ș. Energia Buc. 3—1, C.S.Ș. 
Tg- Jiu — C.SJȘ. Steagul roșu 
Et Brașov 3—0, C.S.Ș. Lie. N. 
Titulescu Craiova — C.S.Ș. C-lung 
Muscel 3—0, C.S.Ș. Slatina — 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea 3—2 ; Ener
gia — Rm. Vîlcea 3—1, Slatina — 
C-lung 3—0, Craiova — Brașov 
3—0, Steaua — Tg. Jiu 3—o ; E- 
nergla — Tg. Jiu 3—0, Steaua — 
Craiova 3—0, Slatina — Brașov 
3—0, Vîlcea — C-lung 3—2 ; gru
pa D (la Caransebeș) : C.F.R. 
Arad — C.S.Ș. Timișoara 0—3, 
C.S.Ș. Blaj — C.S.Ș. Steagul roșu 
I Brașov 3—1, C.S.Ș. Hunedoa
ra — C.S.Ș. Ocna Mureș 0—3, 
C.S.Ș. Caransebeș — C.S.Ș. O- 
țelul Roșu 3—0 ; Timișoara — 
Oțelul Roșu 3—0, Ocna Mureș — 
Caransebeș 0—3 Brașov — Hu
nedoara 2—3, Arad — Blaj 2—3 ; 
Blaj — Timișoara 3—1, Hunedoa
ra — Arad 3—2, Caransebeș — 
Brașov 3—0, Oțelul Roșu — Ocna 
Mureș 1—3 ; grupa E (Ia Bala 
Mare) : C.S.Ș. 2 B. Mare — 
C.S.Ș. Tg. Mureș 3—1, C.SJ?. To
plița — C.S.Ș. Dej 3—0, C.S.Ș. 
Satu Mare — C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca 3—I ; Toplița 
Mare 3—2, Tg. Mureș — 
*—o. b.
3—0, Tg. Mureș — Dej 3—0, Mare _ - _

— s. 
Zalău 

Cluj-Napoca 
r_; : :, b. 

Zalău 3—0, Toplița —
Mare

CLUB M.

IN FRUNTE - MARGARETA MUREȘAN Șl MIHAI ȘUBĂ
TIMIȘOARA. în finala șahiș

tilor, marele maestru Mihai 
Șubă continuă seria victoriilor. 
Dar foarte aproape de el, in 
fruntea clasamentului, se află 
și maestrul internațional Mihai 
Ghindă, Ia numai jumătate de 
punct I în runda a 8-a : Marin
— Șubă 0—1, Ghindă — Băr
bulescu 1—0, C. lonescu — 
Gheorghiu 0,5—0,5, Stoica — 
Stanciu 0,5—0,5, Ghițescu — 
Ciolac 1—0, Lupu — Pavlov 
0,5—0,5, Mozes — Joița 0—1, 
Foișor — Georgescu 1—0, Cr. 
lonescu — Ștefanov 1—0, Griin- 
berg — L. Oltean 0,5—0,5, D. 
Oltean — Armas 0,5—0,5, Savin
— Miluț 0—1, Cosma — Mără- 
șescu 0,5—0,5.

Iată ordinea primilor cla
sați : Șubă 6,5 p, Ghindă 6 p, 
Gheorghiu, Bărbulescu, Stoica 
și Foișor — 5 p, Ghițescu, C. 
lonescu și Marin — 4,5 p. în a 
9-a rundă, Subă joacă împotri
va lui Stoica, Ghindă cu Foișor,

(C.Bărbulescu cu Gheorghiu. 
CREȚU — coresp.).

BĂILE HERCULANE. Se a- 
nunță un finiș „la fotografie" 
în finala șahistelor. unde dis
tanțele între fruntașe sînt mici, 
înaintea ultimei runde. Iată 
plutonul aspirantelor la titlu ; 
Margareta Mureșan 7 p, Ga
briela Olărașu 6,5 p (1), Dana 
Nuțu 6,5 p și Eugenia Ghindă
— 6,5 p, Elisabcta Polihroniade- 
Rusu și S mar and a Boicu — 6 
p. Marina Pogorevici 5,5 p (1). 
Rezultatele 
Ghindă 
lonescu 
Jicman 
lonescu 
0,5—0,5,
1—0, Chiricuță — Stroe 0,5—0,5, 
Cabariu — Nicoară 1—0, Radu
— Mitescu 0—1, Stanca —
Baumstark 0—1, Olteanu — Suș-
nea 1—0. Partida Olărașu —
Pogorevici este întreruptă cu
avantaj pentru prima jucătoare.

rundei a 10-a : 
Mureșan 0,5—0,5,

— Nuțu 0—1, Boicu — 
0,5—0,5, Polihroniade — 
1—0, Nechifor — Chiș 
Kozma — Teodorescu

tZS

VACANȚA DE IARNA - PRILEJ DE ODIHNA ACTIVA
(Urmare din pag. 1)

DE

Cluj-Napoca 3—3 <jn această gru
pă echipa din Oraș dr. P. Groza 
a fost eliminată din competiție).

FEMININ, grupa A (la Ba
cău) ; (XSJȘ. P. Neamț — C.S.Ș. 
Bacău 3—1, CJSJȘ. Suceava — 
Penicilina 3—9, C-S.Ș. Focșani — 
C.s.ș. Unirea Iași 3—1, CJS.Ș. 
Gh. Gbeorghiu-DeJ — C.S.Ș. Făl
ticeni 3—1 ; Bacău — Gh. Gheor- 
ghlu-Dej 1—3, Focșani — Fălti
ceni 3—0, Unirea — Penicilina 
3—2, Suceava — P. Neamț 3—9 ; 
Focșani — Gh. Gheorghiu-Dej 
3—1, Penicilina — Fălticeni 3—1, 
P. Neamț — Unirea 3—0, Sucea
va — Bacău 3—1 ; grupa B (la 
Constanța) : C.S.Ș. 1 Constanța — 
Chimpex Constanța 3—0, CJS.Ș. 
Semănătoarea Buc. — CA.Ș. M. 
Basarab Buc. 3—0, C.S.Ș. Ga
lați — C.S.Ș. Brăila 3—0, Rapid 
Buc. — C-S.ș. Tulcea 3—0 ; Con
stanța — Rapid 3—0, Semănătoa
rea — Chimpex 3—0, Galați — 
Tulcea 3—0, M Basarab — Brăila 
3—0 ; Constanța — Galați 3—0, 
Semănătoarea — Brăila 3—1, M. 
Basarab — Tulcea 3—0. Chim
pex — Rapid 3—1; grupa C (la 
Brașov) : “
— C.S.Ș. Urzicenl 3—0, Dinamo 
Buc. —
Brașovia

C.S.Ș. Viitorul Pitești
C.S.Ș. Tîrgoviște 3-0, 
— C.S.Ș. Tricolorul 

Ploiești 3—0, Viitorul Buc. — 
C.S.Ș. Hm. Vîlcea 3-3 ; Pi
tești — Vflcea 3—1, Viitorul 
Buc. — Ploiești 3—0, Brașovia — 
Tîrgoviște 3—0, Dinamo — Ur
zicenl 3—0 ; Dinamo — Pitești 
3—2, Brașovia — Urzicenl 3—0, 
Viitorul Buc. — Tîrgoviște 3—0, 
vncea — Ploiești 3—1 ; grapa D 
(Ia Craiova) : C.S.Ș. Timișoara — 
C.S.Ș. Tg. Jiu 3—0, C.S.V. Lie. 
N. Titulescu I Craiova — C.S.V. 
Lie. N. TOulescu II Cv. 3—0, C.S.Ș. 
Lugoj 
verin 3—1, C.S.Ș. Caransebeș — 
C.S.Ș. Deva 3—0 ; Timișoara — 
Deva 3—1, Caransebeș — Drobeta 
3—0, Craiova I — Lugoj 3—1, 
Tg. Jiu — Craiova n 3—0 ; Deva 
— Drobeta 3—1 ; Caransebeș — 
Craiova n 3—0, Lugoj — Tg. Jiu 
3—0, Craiova I — Timișoara 3—0 ; 
grupa E (la Cluj-Napoca) ; C.S.Ș. 
Toplița — C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca 0—3, C.S.Ș. Turda — 
C.S.Ș. Tlmăvenl 3-0, C.S.Ș. Si
biu — C.S.Ș. Tg. Mureș 3—1, 
C.S.Ș. Bala Mare — C.S.Ș. Za
lău 3—0 ; Tg. Mureș — Zalău 
3—2, Sibiu — Tîmăvenl 3—0, Tur
da — Toplița 3—0, Cluj-Napoca — 
B. Mare 3—0 ; Tg. Mureș — B. 
Mare 3—0, Sibiu — Toplița 3—1, 
Tîmăvenl — Zalău 3—2, Cluj- 
Napoca — Turda 3—0.

tism + gimnastică și PITEȘTI
— judo, 3—16.1 la BUCȘOAIA
— Suceava (lupte greco-ro- 
mane și libere), 4—17.1 la 
RUSCA — Vatra Dornei (gim
nastică sportivă) ți ?fitre 18— 
2.9.1, în aceeași 
tică (schi fond 
pine). Tot între 
GHEORGHE vor 
tabără atleții. Vor urma, între
5— 18.1, să fie prezenți in ta
bără atleți (ROMAN), intre 7— 
16.1 caiaciști și canoiști (BUC- 
ȘANI — Dîmbovița), iar Intre
6— 12.1, la CĂPRIOARA, din 
nou atleți.

Studenții, prin grija U.A.S.C.R., 
vor beneficia, de asemenea, de 
bucuriile . vacanței de iarnă. 
Sportivii cu afinități In per
formanță se vor reuni, între 
23.XII—3.1, la cabanele de la 
BABELE, PIATRA ARSĂ, VÎR- 
FUL CU DOR, CIOPLEA, GlR- 
BOVA. PĂLTINIȘ, IZVOA
RELE — Maramureș, ST1NA 
DE VALE, RARĂU, DURĂU, 
BÂIȘOARA — Cluj și VATRA 
DORNEI, iar cel dornici să 
practice turismul montan vor 
poposi în cîteva dintre cele mai 
cunoscute stațiuni balneocli
materice ale țării, printre care 
Slănic Moldova, Singeorz Băi. 
Herculane. Vatra Dornei etc.

și între 18— 
așezare turis- 
și probe al- 

4—17.1, la SF. 
face popas de

C.S.Ș. Drobeta-Tr. Se-

EXAMENE SPORTIVE 
IN PLINA VACANȚA I

Un număr de 435 dintre co
pii care s-au dedicat judo-ulul, 
reprezentînd toate secțiile de 
specialitate ale cluburilor spor
tive Pionierul, vor lua parte, 
sub însemnele „Daciadei", Ia 
Festivalul pionieresc de Judo, 
găzduit de municipiul BACĂU, 
între 23—25 decembrie. Va fi 
cea mai amplă competiție spor
tivă organizată de C.N.O.P. la 
acest sfîrșit de an șl căreia 1 
s-au asigurat condiții optime 
de reușită.

Tot un examen sportiv in 
plină vacanță va avea loc la 
PREDEAL, cu participarea stu
denților. Este vorba de cea 
de a III-a ediție * «Cupei 
U.A.S.CJL" la schi — probe 
alpine, competiție intrată în 
circuitul întrecerilor tradițio
nale studențești, la care anul 
acesta vor participa peste 250 
de sportivi, reprezentînd majo
ritatea centrelor universitare 
ale țării. Loc de desfășurare — 
pîrtiile de pe Clăbucet. Zilele 
de concurs — 29—30 decem
brie.

Și tot un fel de... examen 
sportiv îi așteaptă și pe cei 
300 de președinți de asociații 
sportive din școli profesionale 
șl licee, care vor lua parte, in 
două serii (între 22.XII—14.1.), 
la tabăra-curs de pregătire 
Inițiată de C.C. al U.T.C., prin 
secția de resort, la CÎMPU- 
LUNG MOLDOVENESC, gazdă 
fiind Liceul silvic. Este un pri
lej de schimb de experiență în 
munca de organizare a con
cursurilor și competițiilor la 
care iau parte elevii, sub ge
nericul „Daciadei", dar și de 
Întrecere sportivă, ca o dovadă 
concretă a afinității 
ților pentru una sau 
ramuri de sport...

★
Marea majoritate 

și tinerilor care îndrăgesc ac
tivitatea sportivă de masă vor 
fi In măsură, rămînînd în lo
calitățile în care trăiesc și în
vață, să la parte la o suită 
de concursuri și competiții con- 
tînd în cadrul pregătirii etape
lor preliminarii ale întrecerilor 
etapei de iarnă a „Daciadei", 
inițiate peste tot în țară, la 
sporturi specifice sezonului alb, 
acolo unde există condiții, și 
permanent la șah, tenis de 
masă etc. Nădăjduim că orga
nele și organizațiile sportive 
locale vor asigura cadrul ne
cesar reușitei tuturor acestor

particlpan- 
mai multe

a copiilor

concursuri-repetiții ale unor 
tape ale „Daciadei", căutînd

e- 
să 

cuprindă mase cit mai largi 
de copii și tineri, ceea ee ar 
fi în folosul acestora și, tot
odată, în spiritul competiției 
sportive naționale.

Tuturor participanților și... 
beneficiarilor vacanței de 
iarnă, mult succes în întrece
rile la care vor lua parte, eu 
reușite și amintiri care să facă 
de neuitat această primă re
creație a anului școlar șl uni
versitar !

Pe 
Cluc 
celui 
'cadrul 
la juni 
putate i 
tumitor 
Galaț’ 
ghenZ. 
victoria 
bune d 
iată cu 
Sport < 
Galați 
tn prin 
scorul i 
mlnînd ma par 
pentru 
Ciuc, îi 
trei Int 
jucători 
si Splri 
5 golur 
luțiile « 
Bucureș 
trei joci 
orgheni, 
după ce 
tn serie 
au dovc 
disclplln 
avut di 
Niță) s 
minute 
conduits 
cheiști 
fost me 
mltl de 
jocurile

P£ 
S-.
d

Iată r 
Viitorul 
(2—1, 9 
CSS 24— 0), C 
n-o, 9 
Steaua
5— 2) '
7—9
— t 
1—1). P 
2. CSȘ 
Galați '

V.

• LA ZALAU a avut loc, 
In organizarea C.J.E.F.S., o 
Interesantă competiție hand
balistică. .Cupa textila", la 
care au participat echipe fe
minine din Brașov, Tg. Mureș 
șl din orașul gazdă. Trofeul 
a revenit formației 
I.A.S. Zalău cu 9 p, 
rile 2—3 clasindu-se Rulmen
tul Brașov 7 p și respectiv 
Mureșul Tg. Mureș 5 p. Gol- 
getera a fost Adriana Morar 
(Textila), cu 28 de goluri 
marcate. • ECHIPA DE FOT
BAL a navei colectoare de 
pescuit oceanic Polar 8 (co
mandant — Nicolae Matei) a 
cîștigat un turneu Internațio
nal de fotbal la Ullapool (Sco
ția), la care au participat for
mațiile de marinari de pe va
sele românești Ciucaș și Put- 
na, precum șl de pe patru 
nave scoțiene, ștefan Stanoale, 
electrician șef pe Polar 8, a 
primit cupa oferită celui mal 
bun portar, Iar un alt mari
nar român. Paul Georgescu, a 
fost declarat cel mal bun ju
cător al turneului. ® SEZO
NUL DE PATINAJ a fost 1- 
naugurat la Brașov cu un con
curs de viteză (pe pistă re
dusă), care a avut loc pe pa
tinoarul artificial U.J.C.M. de 
sub Tîmpa. această com
petiție inaugurală s-au tntre-

Textila 
pe loeu-

cut « 
c.s.ș. 
și nouî 
® ÎN 
ganizat 
„Dada* 
pionatu 
se disj 
„Dacia* 
22 de 
cane sc 
lunii i; 
jucftt.* tiționa. 
echipei 
nare. 1 
gulă, 1 
• "T NEAM' 
— con 
prezem 
Iași, R tehnic® 
Reîonu 
nit ha 
Ionul 
situa* 
Laris? 
cu 17 t 
IEREA 
fotbal 
lui Su 
nă a 1 
mii Ia 
talenta 
aceștia 
sov (C 
Ruscar 
nei), ’ 
Vatra 
ia (Du 
Cri ști a 
ceava)

(REI 
mu ța, 
Dragor 
drescu

REVELION ’85-’86

tn ziua
I.T.H.R. 
Tonitza 

14.08.00),

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURAN
TE bucurești a pus spre valorificare locuri pentru Revelion 
Ia :

Eforie Nord — hotel „Europa* șl complexul Agigea („Steaua 
de mare*, „Meduza*, „Delfinul"), Gheorgheni (hotel „Mureș") 
Ocna Sibiului (vile). Suceava (hotel „Bucovina*), Alba Iulia 
(hotel „Cetate"), Bazna (vile), Băltățești (vile), Pucioasa (vile). 
Sibiu (hotel „Continental* și „Bulevard"), Oiăneștl (vile), Go
vora (hotel), Slănic Prahova (hotel), Covasna (hotel „Bradul"), 
Sf. Gbeorghe (hotel „Bodoc").

Date de plecare: 29 și 30 decembrie 1985. înapoierea 
de 2 ianuarie.

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 
București, din str. Luterană nr. 4 (14.21.77/2958), str. 
nr. 13 (telefon: 14.95.94), Bd. Republicii nr. 68 (telefon 
Bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 
14.08.81), Calea Moșilor bl 55 bis (telefon 19.28.50), Bd. Metalur
giei nr. 9 — Poșta Berceni (telefon 83.44.39), Bd. IB. Tito nr. 
41 — Poșta Matei Ambrozie (telefon 74.50.50), oraș Buftea
str. 16 Februarie nr. 18 (telefon 909/2.07.48).

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI, din Bd. Magheru 6—8, 

drează de urgență, pentru Depozitul Militari, 
Cascadelor nr. 24, sector 6 :
• lucrători gestionari subunitate depozit;
• recepționeri piese auto;
• primitori mărfuri piese auto.

Solicițanții trebuie să aibă domiciliul stabil ______ ,_
Belații suplimentare la sediul întreprinderii, din Bd. Magheru

6—8, sector 1, telefon 11.39.59 — interior 181 sau 142.

sector 1, fnca- 
tîi» sir. Valea

in București.

• NUMAI ASTAZI, StMBATA, 
se mai pot procura bilete la UL
TIMA TRAGERE LOTO 2 din 
acest an, care va avea loc mîine, 
duminică 22 decembrie. Cu acest 
prilej, partidpanții au posibilita
tea acum, in ultimele zile ale lui 
1985, ca jucind să obțină cîștl- 
gurl Importante în AUTOTURIS
ME „DACIA 1300“, precum șl 
mari sume de bani. Fiți prezenți 
șl la această tragere, încercin- 
du-vă, deci, șansele de a vă nu
măra printre ultimii nuri dștl- 
gători la finalul acestui an I
• Tragerea Loto 2 de mîine, 

duminică 22 decembrie, se va des
fășura în București, in sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, cu 
Începere de la ora 17,20. Trans
miterea numerelor cîștlgătoare la 
radio se va face IN DIRECT, la 
ora 17,30 , pe programul I.
• TOT ASTAZI, SIMBATĂ, este 

ULTIMA Zi și pentru depunerea 
buletinelor la atractivul concurs 
PRONOSPORT de mîine, 22 de
cembrie, cu meciuri din campio
natul italian, diviziile „„A" șl 
„B“. Rezultatele acestui concurs 
vor fi transmise duminică seara,

după emisiunea „Panoramic spor
tiv", precum și luni dimineața, la 
ora 8,55, pe programul I.
• IMPORTANT ! începlnd de 

luni, 23 decembrie, începe vînza- 
rea biletelor la TRADIȚIONALA 
TRAGERE EXTRAORDINARA LO
TO A REVELIONULUI, din 1 Ia
nuarie 1986. Agențiile Loto-Prono- 
sport vă stau la dispoziție.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 

20 DECEMBRIE 1985 
EXTRAGEREA

53 89 9 5 15 
EXTRAGEREA

59 70 68 16 78 10 
FOND DE

784.596 LEI.

X9I

LA

I : 41 31 65 19

23a II-a : 30 
55

CÎȘTIGURI :

1UPTA PLMIRII Uliul
Lupta pentru titlul de campion 

pe anul 1S85 continuă și are o 
desfășurare pasionantă între mul
tiplul campion G. Tănase și D. 
Toduță. Acesta din urmă atacă 
pentru prima oară mult invidiatul 
titlu, el găsindu-se în acest mo
ment la numai trei victorii de 
lider. Desigur că șansele lui ar 
fi fost mult mai mari dacă nu 
i-ar fi pierdut pe doi dintre mîn- 
jii săi. în aceste condiții, 
locul secund ocupat de « 
merituos, pensionarii săi 
o formă care face cinste 
pasionat antrenor de cai. 
ce-1 privește pe lider, G. 
el nu mai are nevoie de 
tare, fiind cel care a obținut cele

chiar 
el este 

avînd 
acestui 

în ceea 
Tănase, 
prezen-

MARȘUL, 0 POARTĂ
(Urmare din pag 1)

șoară o activitate la nivelul 
cerințelor în continuă creștere, 
iar Dinamo, Olimpia și Meta
lul au renunțat practic la sec
țiile lor, ceea ce este păgubi
tor pentru atletismul nostru.

Ofensiva aceasta susținută a 
„provinciei' 
în orice caz, 
atenție din 
competente și 
federației de 
organele sale 
pasiunea și am zice competența

— care ar merita, 
mult mai multă 

partea forurilor 
în primul rind a, 
specialitate, prin 
— are la bază

DE CAMPION CONTINUA

LAR
unor 
ziaști, 
in di J 
șuiul I 
me, o 
Evider 
face. < 
lui Vi 
el inși 
taș, ci 
cu ele 
titluri] 
20 și 
cor'3c 
tfenor 

' Enui

mal multe titluri de campion 
dintre toți profesioniștii hipodro
mului nostru.

La amatori, titlul de campion 
pe 1985 a revenit unui nou șl ta
lentat driver, N. Niță, care In 
primul său in de activitate a 
demonstrat reale calități reușind . 
in final, cu Comișo», două vic
torii de prestigiu. Pe locurile 
2—3 s-au clasat vechiul campion 
B Manea, care a început furtu
nos, dar în final nu a mal avut 
suflul necesar spre a-și păstra 
titlul, și V. Alexandrescu, care, 
de asemenea, în primul său an 
de activitate a dovedit reale ca
lități de driver, obținînd victo
rii de prestigiu cu Secret. Din-

tre ce 
marca 
lativ î 
moașe 
pio>n, i 
puțin 
menea 
„Prem 
lorilor 
în cai 
sulky, 
cursă

în 1 
mintir 
avea ] 
că, ci 
frunte



LA SPORT Divizionarele

UȘI IN CEL la jumătatea
TURNEU
Miercurea 
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rneu din 
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obținînd 
ți ei foarte 
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Catalogul" prezențelor pe prima scenă

ISPIR SPRE MECIUL 500?

PREGĂTIREA UNEI NOI
Formula campionatului nos

tru a fost adeseori 4—2—12. 
Adică cvartetului tradițional 
din fruntea clasamentului îi 
duc trena doar două echipe cu 
pretenții valorice îndreptățite 
să „spargă" patrulaterul din 
față. De regulă, Corvinul Hu
nedoara și F.C. Argeș, chiar 
dacă, pe parcurs, conjunctura

5. CORVINUL

ASCENSIUNI IN „CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"> ,,------
luri mai puțin, ceea ce denotă 
o strictă „specializare" a hune- 
dorenilor pentru „punchul" de
cisiv. Ea se traduce prin per
fecta mulare a acestei echipe 
pe faza de atac, printr-un joc 
colectiv, schematizat cu atenție 
în vederea fructificării cit mai 
bogate a acțiunilor ofensive, 
prin tehnicitatea deosebită a

17 8 2 7 44-22 18
un punct pe
punct cu F.C.
6, Cojocaru 5, 
Tirnoveanu ți

O Punctaj „acasă**: 16 — nu a pierdut nici 
teren propriu.
• Punctaj „in deplasare": 2 (a obținut cite un Argeș și Dinamo).
• Golgeterii: Petcu 13 goluri, Mateuț 7, Gabor 

Văetuș t, Dubinciuc 3, Klein și Badea — câte 2, 
Bardac — cite 1.
• Lotul folosit: Dubinciuc, Tirnoveanu șl Petcu — câte 17 

meciuri, Klein 16, Mărginean Mateuț, Gabor și Văetuș — câte 
15, Cojocaru 14, loniță 10, Ndcșa șl Bardao — cîte 12, Badea 11, 
Stroia 9, Bejenaru 7, Rudlsull 5. Costăchescu, Nan șl Bozga — 
cite 2.
• Cartonașe galbene: 20; cele mai multe: Mărginean și Văe

tuș — cîte 4.
• Cartonașe roșii: Nlcșa (etapele a i-a șl * 7-a) și Gabor 

(etapa a 4-a>.
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m, toate fiind trans

formate de Petcu.
• A expediat 2M șuturi (141 acasă — 63 în deplasare), dintre 

care HO pe poartă (Bl acasă — 29 ta deplasare).

poate să aducă la rampă pro
movate mai vechi sau mal noi, 
toate ambițioase, cum a fost 
Gloria Buzău, cum sînt, în a- 
cest moment, „U“ CIuj-Napoca 
și Petrolul Ploiești (se înțelege 
că plutonul trei — de 12 e- 
chipe —, poate furniza, 
cînd, candidatele Ia 
dare). La jumătatea acestei e- 
diții de campionat, 
nu s-au schimbat, în ce o pri
vește 
doar 
care 
după 
lei). Echipa hunedoreană a ră
mas, iarăși, la pîndă, în umbra 
aspirantelor la gloria cupelor 
europene, cu dorința mărturi
sită de a face, în retur, pasul 
cel mare.

Deocamdată, Corvinul domină 
întrecerea Diviziei „A“ prin 
două atuuri : o eficacitate ne
egalată de nici o altă echipă 
și invincibilitate pe toată linia 
pe teren propriu. Aceste două 
caracteristici se întrepătrund, 
intrînd în relații de cauză și 
efect, în ultimă instanță. Ape
titul pentru gol al Corvinului 
i-a atras acestei formații re- 
numele de a fi „pedepsit" toate 
vizitatoarele sale din acest tur 
de campionat, cărora le-a ad
ministrat, fără excepție, de la 
trei goluri în sus (!). Cele 44 
de goluri ale Corvinului, cifră 
spectaculoasă, care mărturisește 
o eficacitate la finalizare pu
țin comună campionatului nos
tru. reprezintă rodul a 204 șu
turi la porțile adverse. Re
zultă că, de pildă. Universi
tății Craiova i-au trebuit 242 
de șuturi (cu 38 mai multe) 
pentru a înscrie cu 24 de go-

ori-
retrogra-

lucrurile

pe Corvinul (s-a nuanțat 
structura cvartetului, din 
s-a dislocat un... terțet 
evadarea decisivă a Ste-

majorității componențelor echi
pei (înșiși fundașii, cazurile 
lui Dubinciuc sau Tirnoveanu, 
au o tehnică de atac confun
dabilă cu a înaintașilor de 
„meserie"). Frontul ofensiv 
hunedorean, unde se coc toate 
șarjele ofensive, este delimitat 
de „cei patru", constituiți într-o 
celebră „morișcă", Petcu — 
Mateuț — Gabor — Klein, o 
adevărată tornadă care vîntură 
treimea adversarilor. Pentru 
„devierea" Iui Petcu, pistonă- 
rile lui Mateuț, ingeniozitatea 
lui Gabor și „învăluirile" lui 
Klein (calități complementare), 
metodele „ortodoxe" de rezis
tență („zonă", marcaj) nu a- 
jung și careurile partenerilor 
de întrecere, copleșite, cedează, 
unul după altul, la Hunedoara. 
Dar tot acest angrenaj n-ar pu
tea funcționa de sine stătător, 
fără Izbucnirile lui Cojocaru 
(un vîrf clasic, masiv, cu de
tentă, eu forță în șut, pus în 
valoare de jocul elaborat al 
mijlocașilor) și fără explozivi- 
tatea lui Văetuș.

De regulă, productivitatea bo
gată și succesul total pe teren 
propriu au fost contrabalansate 
de surprinzătoarea timiditate a 
Corvinului pe teren străin. Fe
nomenul devenise cronic, cel 
puțin pînă în etapa a XIII-a, 
cînd hunedoreni! au smuls 
primul lor punct în deplasare. 
Un accident sau un reviriment 
veritabil 7 Iată că, în ultima 
etapă a turului, Corvinul mai 
dobîndește un punct pe teren 
străin, chiar In „fieful" lui Di
namo, ceea ce dă consistență 
și mai mare evenimentului. 
Abia acum, cu un „adevăr" 
astfel ajustat, ne aducem a-

minte că acest +2 a fost a- 
nunțat, de fapt, de câteva me
ciuri îndrăznețe, anterioare : 
0—1, pe „Ghencea", cu Steaua, 
2—3 la Slatina (după 2—0 la 
pauză), 2—3, la Timișoara, In 
ultimul minut de joc. Se poate 
spune, deci, că echipa a ieșit 
din vechea apatie a meciurilor 
din deplasare, în primul rind 
printr-o reconsiderare tactică 
de 180 de grade, renunțîndu-se 
la romanticul stil de atac cu 
orice preț, în curtea altora, în
locuit printr-un joc strîns, rea
list, „împachetat" în fața pro
priei porți. Fără jumătăți de 
măsură, s-a putut merge pe 
această canava tactică pînă Ia 
pragmatica manieră destructivă, 
cum s-a întîmplat pe stadionul 
Dinamo, când un careu supra
aglomerat a îngrădit toate a- 
tacurile, furibunde, ale bucu- 
reștenilor. Cu alte cuvinte, an
trenorul Ion V. Ionescu, care 
a preluat echipa la Începutul 
campionatului, păstrînd intan
gibil spiritul echipei (plăcerea 
golului), „impregnat" de făuri
torul Corvinului (M. Lucescu), 
a reușit și un transplant, a- 
ceastă reconsiderare, pînă la 
înverșunare, a fazei de apă
rare, în meciurile din depla
sare. Tot în contul realizărilor 
de dată recentă ar putea să 
figureze și cele 4 noi promo
vări certe (Stroia, Bozga, Be- 
jenaru, Badea), care confirmă, 
o dată în plus, calitatea școlii 
hunedorene de fotbal.

Considerînd că eșecul pe te
ren propriu reprezintă o no
țiune care nu circulă in voca
bularul fotbaliștilor hunedoreni, 
rămîne ca punctele de afară, 
al căror gust au început să-l 
simtă, să hotărască succesul 
cursei de urmărire a Corvinu- 
lui, pentru un loc în cupele 
europene. Altfel, rămîne doar 
• echipă pitorească, înzorzo
nată cu ciorchinii de goluri pe 
care le administrează doar pe 
iarba de acasă. Dar, după cum 
se știe, în marele fotbal se 
pătrunde doar pe poarta „cla
samentului... adevărului".

fon CUPEN

„Viața merge înainte", un 
adevăr valabil și în fotbal. Mai 
ales dacă deschidem „catalogul" 
longevității sportive, pe ale că
rui pagini găsim divizionarii 
„A" Inșiruiți în funcție de nu
mărul de prezențe in eșalonul 
de elită. Pe prima pagină gă
sim „grupul 400", alcătuit din 9 
jucători care au Ia activ cel

Și acum, pagina 
care îi găsim pe 
cel puțin 300 de 
activ :

O. Ionescu 389, _____
M. Sandu 387, Dembrovschi 
Hajnal 381. Mulțescu 371, 
mionaș 367, Lucescu 360. Dumi
trache 358, D. Georgescu 357, 
Adam 354. Beldeanu 350. Vișan

a doua, 
jucătorii 
partide

Same?

Clasamentul golgeterilor

D. GEORGESCU LIDER AUTORITAR
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fără a fi, totuși, exhaustivă, 
cuprinde pe următorii antre
nori din ; Arad — Indreica, 
Alba Iulia — Laurențiu Popes
cu, Brăila — Romeo Buzoianu, 
Cimpulung Muscel — Liodor 
Pescaru, Constanța — Doina 
Velieiu și Constantin Mihăies- 
cu, Craiova — Iustinian Chi- 
rilă. Deva — Mihai Niculescu, 
Iași — Ion Butnaru, Oradea — 
Iosif Korodi, Reșița — Iosif 
Măzăran și Constantin Bogdan, 
Suceava — Mihai Acsinte, Tg. 
Jiu — Ion Bura, Tuicea — 
Claudiu Borișteanu, Vaslui — 
Vasile Ursanu.

„Mănușa" aruncată de spe
cialiștii din diferite orașe ale 
tării ar trebui să fie ridicată 
de urgență de cei câțiva antre
nori de marș din București, 
care trebuie să se străduiască, 
chiar din răsputeri, căci este 
nevoie, pentru a-i ajunge din 
urmă pe cei din provincie, ast
fel ca această disciplină să 
prospere tot mai mult. Leonida 
Caraiosifoglu, Victor Cinci și 
ceilalți bucureșteni, aveți cuvîn- 
tul !...

In 
cu 
Ia

388,
386, 
Si-

Mai puține mutații a avut ta această toamnă clasamentul 
golgeterilor, pe scara eficacității — ta partea ei superioară — 
uretad doar D. Georgescu (un ltder destul de autoritar și 
rtilar de durată), Radu n, M. Sandu șl Cămătaru, ta prezent 
ta activitate șl făclnd parte din grupul celor cu cel puțin 100 
de goluri marcate. Ce nume cuprinde această listă t

D. Georgescu 242
Oblemeneo șl D umi tr ache 170,
Radu n 163,
Adam 160, Ozon 157, Iordănescu 156, M. Sandu 155, Gh. Con

stantin 149, Dridea I 142, Dobay 136, Vaczl 125, N. Naghl și 
Cămătaru 11B, Ene H 116, FI. Voi nea 116, Bodola 114, Dobrin 111, 

- • Ene i și Mulțescu 103, Ba-Dembrovschi 108. I. Ionescu 107, 
ratkl și Broșovschi 109.

Cine vine din urmă 7 Cîrțu 97, 
Bălăci 83, I. Petcu și Marcu 81, 
și BBlOnl 68, Grosu 66, Dragnea 
Terheș și Biro I 52, lorgulescu 50

puțin 400 de meciuri în Divi
zia „A". Un grup care în aceas
tă toamnă a fost întărit de in
trarea lui Cazan, dar care a 
suportat și schimbări importan
te pe podium. La startul actua
lei ediții, lider era Cornel Dinu, 
cu 454 de meciuri, urmat de 
Florea Ispir și Costică Ștefă- 
nescu. In prezent, pe prima 
treaptă se află Ispir, pe a doua 
— Stefăneseu, „bronzul" dețl- 
ntndu-1 Dinu, primii doi aspl- 
rînd acum îndreptățit de a 
prinde „cota 500", un vis în
drăzneț, dar care poate fi rea
lizat de acești doi adevărat! 
maratoniști. Să dăm Insă 
primei pagini ;

ISPIR 464 ;
ȘTEFĂNESCU 455; 
DINU 454 ;
Boloni 427, Cazan 414, 

brin 409, Dumitru 405. 
404, Antonescu 400.

citire

Do- 
Vigu

Augustin 92, Cimpeanu II 90, 
Fanici 77, Coraș 71, Plțurcă 
S3, Văetuș 53, Iovăneseu 54, 
etc.

346, Domide 342, Ivan II 335, 
Anghelini și Custov 334, N. 
Răducanu 329, R. Cimpeanu și 
Iovăneseu 328, Lereter, Catar- 
giu și Both II 327, Cheran 326, 
Deleanu 325, Romilă II 324, 
Ciupitu și M. Zamfir 320, Bi- 
rău și Anca 319. Iordănescu și 
Bărbulescu 317, Donose 316, L 
Jenei și Moraru 315, Cavai și 
Broșovschi 314, Radu II 312, 
Pescaru 311, Chihaia 310. Con- 
stantinescu și Bălăci 307, L. 
Sătmăreanu și Tănâsescu 306, 
Stancu 305, Anton 303. Bădin 
301, Naghi 300.

Aspiră să urce In catalog : 
Negrilă 299, Augustin 297, Ior- 
gulescu 282, Cămătaru 280, 
Stoica 279, 
277, Fanici 
Fi. Marin 
269. Ei au 
acest lucru

T.
Crișan 278, I. Marin 
272, V. Iordache 271, 
270, Soșu si Tilihoi 
șanse de a realiza 
în 1986.

Nelu TRIFU

„TRAVERSAM, CU SPERANȚE. PERIOADA DE REMANIERE A ECHIPEI.
(Urmare din pag. 1)

44

iri noa- 
ță va 
ie hipi- 
>ctă in 
Si alții.
seu

P.S. Unirea Alba Iulia este 
una dintre secțiile noastre de 
marg cu o bună activitate în 
anul competițional 1985, mărșă
luitoarele Liliana Drăgan (re
cordmană națională la 5 și 10 
km), Paraschiva Barna, Mihae- 
la Dăogăroia, Lucia Cioancă,

Angela Major și altele făcând 
să se vorbească laudativ de 
activitatea antrenorului Lau- 
rențiu Popescu. Cu toate aces
tea, practic doar o singură 
persoană (economistul loan 
Schcau de la I.N. COV. din 
Alba Iulia, președintele sec
ției), se ocupă în mod perma
nent si sprijină activitatea a- 
cestei secții. în rest, mai sînt 
și alții, dar mai mult cu... 
sfaturi. Dintr-o discuție cu an
trenorul Popescu a reieșit că 
este slab și necorespunzător ca
lendarul central al marțului, că 
sînt prea puține concursuri in
terne și Internaționale. Secția 
respectivă resimte acut necesi
tatea sprijinului F.R.A., al n- 
nui control de specialitate și al 
unei îndrumări competente- 
Marșul are nevoie de tm cen
tru specializat, In cadrul că
ruia să fie pregătite elemente
le cele mai dotate, de către 
oamenii cei mal pricepuți și 
pasionați, deoarece, la această 
oră, pregătirea pentru marile 
competiții ale marșuluf_ („Cupa 
mondială", „Cupa — 
Jocurile Balcanice, 
tele europene și 
Jocurile Olimpice — 
care sînt organizate 
noi nu prea participăm !) este 
cam lăsată la voia întâmplării. 
Și nu este cîtuși de puțin bine, 
mai ales că dispunem de un 
mare fond de elemente talen
tate, capabile să obțină rezul
tate dintre cele mai bune la 
nivel internațional.

cronicarilor, îți place populari
tatea 7

— Cum să vă răspund... Ci
tesc pe nerăsuflate totul des
pre mine. Și de bine și de rău. 
Trag concluziile și rămin cu pi
cioarele pe pămint Ceea ce li 
doresc mult și mai tînărului 
meu coechipier de naționali.

— înregistrăm, parcă, un re
flux al formației tale de 
compartiv cu alți ani...

— înțeleg unde... bateți. Este
adevărat că echipei mele,___
tă de un timp în plină rema
niere, i-a cam scăzut forța de 
joc. Țineți minte că — pe vremea 
lui Bălăci, Donose, Crișan și a 
Iui Ticleanu — presa, privind 
spre banca echipei oltene, acre
dita ideea că rezervele sint la 
nivelul valoric al titularilor, că 
Universitatea n-are griji. Nimic 
exagerat, însă, vedeți dv., „tu
rația" echipei a cam scăzut. Și 
asta fiindcă „schimbarea gene
rațiilor" trebuia să fie făcută 
gradat, calculat, cu înțelepciu
ne. Ca să nu mai amintesc că 
orice operație de acest gen cere 
TIMP, scris cu litere mari. Ui- 
tați-vă la campioana țării. Ia 
Steaua, care a investit ani de 
căutări și muncă si abia 
încasează beneficiile.

— Și, totuși, cu toată 
nea de reconstrucție, 
voastră se află plastă în 
tel", cum se zice...

club.

afla-

acnm...

acțiu- 
echipa 
„cvar-

Europei", 
Camplona- 

mondiale, 
concursuri 
sl la care

Centrul de perfecționare a 
cadrelor din mișcarea sporti
vă, Împreună cu Consiliul 
municipal pentru educație 
fizică si sport, sub auspi
ciile Universității cultunl- 
științifice din București, or
ganizează luni 23 decembrie 
1985, la orele 12,30, în sala 
Dalles, o _masă rotundă cu 
tema : _________ _ __ ' '
fotbalului Internațional 
actualul ciclu olimpic

„Prognoza evoluției ' 
....... 1 In 1

— —- Si I 
perspectivele fotbalului romă- i 
nesc în acest interval". ] 
Participă: prof. Victor i 

Stănculescu, prof. Grigore ] 
Sichitiu și cercetător știin- i 
țific Adrian Ionescu. Dez- j 
baterile vor fi conduse de , 
conf. dr. Nicu Alexe.

rtrtrfwuwwwwwwwwvww' •

— Tocmai doream să continui 
și să relev că, traversînd situa
ția specială de care am amintit, 
Universitatea a avut și mai are 
Insă griji, însă tăria ei constă 
în faptul că niciodată n-a in
trat în panică. Cum se știe, la 
Craiova mai există un nucleu 
de jueăiori de valoare, iar ro
dajul altora se apropie de sfîr- 
șit. Așa eă... o să ne vedeți la 
primăvară. Deocamdată, sîntem 
mulțumiți de bilanțul turului, 
acel +5 la „adevăr" menținîn- 
da-ne în perimetrul cupelor eu
ropene.

— Cîteva cuvinte despre 
pionat—

— S-au conturai mai 
nani ideile frumoase ale 
vinului, nou promovata
Cluj-Napoca a arătat și ea o 
ținută modernă de joc, avalan
șa de goluri din finalul cam
pionatului, pe niște terenuri 
grele și cînd toată lumea se 
gindea Ia vacanță, a lăsat să 
se întrevadă resursele insufi
cient exploatate din campiona
tul nostru. De unde concluzia 
că se poate mai mult.

— Dar despre națională ?
— Mă așteptam Ia această în

trebare. Dacă n-ar fi existat 
acea dnpă-amiază nefastă din

cam-

preg- 
Cor- 

din

16 noiembrie... Nu vreau să 
scuz, să apăr pe nimeni, însă 
numai noi știm cît am muncit 
în acești patru ani pentru ob
ținerea calificării Ia 
Iul mexican' 
măcar 
minge 
echipe 
șansa 
drept, , ____ ___
sincronizări fatale și, vrem na 
vrem, acum trebuie să acceptăm 
criticile. Asta e, am pierdut un 
tren, eu pe ultimul, și cîneVa 
• va lua din nou de la capăt, 
fiindcă viata merge înainte.

— O ultimă întrebare, Costi
că Stefăneseu. Ce-ți dorești în 
anul care vine ?

— Să fiu sănătos, în primul 
rind ; apoi, același bun soț și 
tată, al băiatului și fetiței mele, 
să mai joc încă fotbal și să 
schițez capitolele unei cărți a 
vieții mele fotbalistice, cu fru
moasele și neuitatele aventuri 
ale Universității Craiova — S 
titluri și 4 „Cupe" ale Româ
niei ciștigate, 455 de jocuri in 
Divizia „A", calificări spectacu
loase, de senzație, în cupele 
europene...

— Succes, mult succes Costi
că, In toate privințele 1

„Mundia- 
Cei ce au 

o dată cu piciorul 
știu că în viața 
poate apărea o zi cînd 
îi întoarce spatele. E 

au existat și unele ne-

dat 
in 

unei

„CUPA SPERANȚELOR"- LA A DOUA EDIȚIE
Competiția oficială rezervată 

celor mai mici jucători, „Cupa 
speranțelor", ediția a doua, sa 
va derula incepind cu data de 
9 ianuarie 1986. Această între
cere, care se desfășoară pe 
două categorii de vîrstă (copii 
născuți după 1 august 1973 — 
grupa mică și copii născuți 
după 1 august 
mare) a stîrnlt 
în rîndul micuților jucători, 
deoarece se acordă titlul de 
campioni, ei fiind cei mai mici 
campioni ai țării la fotbal. A- 
nul trecut, acest titlu a reve
nit jucătorilor de la C.S.M. 
Reșița (grupa mare) și Univer
sitatea Craiova (grupa mică).

Cîteva date privind competi
ția. Prima fază este programată 
între 9 și 12 ianuarie, în loca
litățile Baia Mare, Buhușl,

1972 — grupa 
un viu interes

Deva, Galați, Medgidia, Sf-a 
Gheorghe, Timișoara și Tg. Jiu.*? 
Participarea la competiție se 
va face pe bază de legitimații 
tip F.R.F. eliberate de consi
liile județene, cu viza medi
cală corespunzătoare. Fiecare 
lot va fi compus din 11 jucă
tori și un antrenor. Cheltuie
lile (transport, cazare, masă) 
sînt suportate de echipele par
ticipante. De organizarea în
trecerii se ocupă F.R.F., con
siliile județene pentru educație 
fizică și sport și inspectoratele 
școlare județene.

• ASTAZI URMEAZA SA ple
ce LA BALCANIADA SELEC
ȚIONATA DE JUNIORI a țării 
noastre. Reamintim, competiția 
este organizată de federația de 
fotbal din Grecia la Kavala.



ANCHETE DE SFiRȘiT DE AM
• Cel mai bun fotbalist ce

hoslovac al anului a fost de
semnat Ladislau Vizek (30 de 
ani), component ai echipei 
Dukla Praga. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Berger și 
Hovanec, ambii la Sparta 
Praga. • Willie Banks și 
Mary Decker-Slaney, record
man mondial la triplu salt și, 
respectiv, deținătoarea recor
dului lumii la o milă, au fost 
aleși drept cei mai buni spor
tivi ai anului din S.U.A., de 
către Comitetul olimpic ame
rican. • Tenismanul Boris 
Becker, învingător, anul acesta, 
al turneului de la Wimbledon, 
a fost declarat cei mai bun 
sportiv al R. F. Germania. în 
ierarhia feminină, la alcătui
rea căreia au participat zia
riști sportivi din această țară, 
primul loc a fost ocupat de 
floretista Cornelia Hanisch. • 
Elena Șușunova și Iuri Koro-

Marc Girardelli (Luxemburg), 
in fotografie, conduce in cla
samentul general al Cupei mon
diale la schi alpin, cu 80 p. In 
ultimul concurs, cel de slalom 
uriaș de la Kranjska Gora (Iu
goslavia), el s-a situat pe locul 
4, cu, timpul de 2:17,72. A cîști
gat Joel Gaspoz (Elveția) — 
2:16,88, care a fost urmat de 
Robert Erlacher (Italia) — 
2:17,05 și de Hubert Strolz 
(Austria) —. 2:17,42.

TELEX e TELEX ® TELEX
BOB • întrecerea în proba de 

bob 2 din cadrul „Cupei mondi
ale", desfășurată pe pîrtia Tre- 
beviei de la Sarajevo (Iugosla
via), a avut următoarea ordine 
finală: 1. U.R.S.S. 1 (Poikans — 
Berzups), 2. U.R.S.S. 2 (Savliev 
— Makarenko), 3. Elveția 1 
(Fasser — Maier).

BOX • Ayub Kakule (Dane
marca) și-a păstrat titlul de 
campion european la cat. mij
locie, învingîndu-1 . în 12 re
prize pe Surabu Kalambay (Ita
lia) • Rocky Lockridge (S.U.A.), 
fost campion mondial la cat. 
ușoară (versiunea WBA), l-a 
învins pe compatriotul său Fer
nando Segura în urma opririi 
meciului de către arbitru • 
Hector Camacho (Porto Rico), 
campion mondial la cat. ușoară 
(versiunea WBC), l-a Învins la 
puncte pe Freddie Roach 
(S.U.A.)

CICLISM • „Cursa de 6 zile" 
de la Maastricht (Olanda) s-a 
încheiat cu victoria cuplului D. 
Clark — A. Doyle (Australia. 
Anglia) — 421 p.

SAH • Cea de-a 4-a partidă 
dintre Gări Kasparov și Jan 
Timman s-a întrerupt la muta
rea a 62-a. Scorul este 2—1 pen
tru Kasparov. 

lev, campioni mondiali la Mont
real, au primit laurii de cei 
mai valoroși gimnaști sovietici 
al anului. In vîrstă de 16 ani, 
Șușunova cucerește pentru 
prima oară acest titlu, în ,tiigp 
oe Korolev (23 de ani) a' mai 
fost laureat în 1981. • Un co
mitet al federației engleze de 
fotbal, condus de antrenorul 
reprezentativei, Bobby Robson, 
a desemnat pe Everion drept 
cea mai bună formație engleză 
a anului 1985, iar pe portarul 
acesteia, Neville* Southall, cel 
mai bun jucător al sezonului. 
• în ancheta agenției TASS 
pentru desemnarea celor mai 
buni sportivi ai anului, pe lo
cul întîi a fost clasat atletul 
sovietic Serghei Bubka, auto
rul unui nou record mondial 
Ia săritura cu prăjina cu per
formanța de 6,00 m. Pe locu
rile următoare, la egalitate, 
s-au situat fotbalistul francez 
Michel Platini, atletul maro
can Said Aouita si atleta Mă
rit» Koch din R D. Germană. 
La anchetă au luat parte re
dactori de specialitate de la 30 
de agenții de presă de pe toa
te continentele.

- ------ —-------------------------------------------------------------- ----------------------- :—----------................. ■ -

Azi, în reflector: campionatul U.R.S.S.

DINAMO KltV 4 CUCERIT (a 11-a oară) TUTUI
• Ediția ‘a 48-a s-a încheiat cu 

victoria echipei Dinamo Kiev, 
care cucerește, astfel, cel de al 
11-Iea său titlu de campioană a 
U.R.S.S. în ultimii 25 de ani! • 
Cele două retrogradate sînt 
Fakel Voronej și S.K.A. Rostov.
• în urma hotărîrii federației 
de a reduce numărul echipelor 
de la 18 la 16, la sflrșltul sezo
nului 1985 a avut loo un turneu 
de baraj (tur-retur) între ocu
pantele locurilor 15 si 16, res
pectiv între Cernomoreț Odesa 
și Neftci Baku, la care s-au 
mai adăugat primele clasate din 
liga secundă. Daugava Riga si 
Ț.S.K.A. Moscova. Odesa șl 
Neftci Baku și-au păstrat locu
rile în prima ligă. • Echipa 
campioană este o formație ro
bustă. cu jucători renumițl ca 
Blohin, Baltacea, Demianenko, 
Besonov, Zavarov ș.a. a Spar
tak Moscova, aproape întotdea
una pe locul secund, n-a reușit, 
nici de data aceasta, să cuce
rească titlul! Formația moscovi
tă n-a avut un „om de gol" 
șl, ca dovadă, nu 
mai puțin de 13 ju
cători figurează pe 
lista golgeterilor (ex
cepție face doar. . 
portarul Dasaev !).
• Apropo de gol-
geteri. Pe primul 
loc se află Oleg 
Protasov (Dniepr), 
cu 35 de goluri ! 
In vîrstă de 21 de 
ani, el este, deo
camdată, recordma
nul absolut al gol
geterilor sovietici, 
vechea performanță 
aparținînd Iul Si
monian (cu 34 go
luri marcate acum... 
35 de ani). Blohin 
(Dinamo Kiev) a 
marcat In prodi
gioasa sa activita
te 205 goluri ! •
tn actuala edl-

C.M. de șah junioare

BĂDULESCU, DIN NOU REMIZĂ
BELGRAD, 20 (Agerpres). — 

După 10 runde, în campionatul 
mondial de șah pentru junioare, 
ce se desfășoară în aceste zile 
în localitatea iugoslavă Dobrna, 
se menține lideră a clasamentu
lui maestra sovietică Arahamia 
cu 10 puncte, urmată de Cristina 
B&dulescu (România) — 7 punc
te, Harmsen (Olanda) — 6,5
puncte, Miriana Măriei, Alisa 
Măriei (ambele Iugoslavia), Wal
ker (Anglia) — cîte 6 puncte, 
Jagodzinska (Polonia), Peiceva 
(Bulgaria), Amura (Argentina), 
Madl (Ungaria) — 5,5 puncte etc. 
In runda a 10-a, Cristina Bădu- 
lescu a remizat cu poloneza Ja
godzinska, egalitatea fiind înre
gistrată, de asemenea, în par
tidele Peiceva — Amura și Lad
ner — Botsari. Alte rezultate : 
Polakova — Arahamia 0—1 ; M. 
Măriei — Walker 0—1 ; Wright — 
Leroy 0—1 ; Lisovska — Var- 
dl 1—0.

CLASAMENT FINAL
1. Dinamo Kiev 34 20 8 6 64-26 48
2. Spartak M 34 18 10 6 72-28 46
3. Dniepr 34 16 11 7 71-41 42
4. Dinamo Min. 34 16 9 9 40-31 41
5. Torpedo M. 34 13 10 11 42-40 36
6. Zenit 34 14 7 13 48-38 35
7. Jalghiris 34 12 11 11 43-49 34
8. Dinamo Tb. 34 11 10 13 34-39 32
9. Kairat 34 11 13 10 43-46 32

10. Metalist H. 34 12 7 15 39-55 SI
11. Torpedo Kut. 34 11 9 14 40-51 31
12. Șahtior 34 10 12 12 46-45 30
13. Ararat Erev. 34 10 12 12 42-46 30
14. Dinamo M. 34 11 7 16 37-50 29
15. Cernomoreț 34 11 7 16 44-65 29
16. Neftci Baku 34 9 11 14 30-40 28
17. Fakel Voronc.134 9 9 16 24-45 27
18. SKA Rostov 34 7 7 20 36-60 21

ție s-au acordat 110 Penalty-uiri
(78 pentru gazde, 32 pentru oaIS-
peți), dintre care 20 au I!ost ra-
tate. Ponomarev , de la N eftei, a
transformat toate loviturile de la
11 m (8) de care a beneficiiat
echipa sa. • Iată fo:rm ația idea-
lă alcătuită în u rma Voturilor
antrenorilor din P rima ligă: Da-

lntr-un interviu acordat agenției de știri Novosti, Rașid Dasaev (surprins intr-o 
splendidă paradă, în imagine !) declară: „Nu există gol imparabil !*

A început finala „Cupei Davis11

SD^DIA corS^
Echipa Suediei, deținătoa

rea trofeului, conduce cu 
1—0 tn finala „Cupei Davis“ 
cu formația R. F. Germania. 
Jucătorul nr. 1 al oaspeților, 
Mats Wllander, a obținut, vi
neri la Miinchen, o victorie tn 
3 seturi in fața lui Michael 
Westphal : 8—3, 6—4, 10—8.

Wilander, nr. 3 mondial, n-a 
lăsat practic nici o șansă ad
versarului său, încă de la În
ceputul meciului, el impu- 
nîndu-și stilul. Timp de 2 
ore și 24 de minute, suedezul 
a arătat o superioritate netă, 
într-o partidă care, deși s-a 
disputat pe o suprafață foarte 
rapidă, s-a jucat - cel mai mult 
din spatele terenului. Wilan
der a venit și la fileu, pentru 
a puncta decisiv. Deși a servit

saev — Morozov (ambii de la 
Spartak), Baltacea (Dinamo
Kiev), B. Kuznețov (Spartak) 
Demianenko (Dinamo Kiev) — 
Gotzmanov (Dinamo Minsk), 
Besonov (Dinamo Kiev), Ceren
kov (Spartak) — Protasov 
(Dniepr), Zavarov, Blohin (am
bii de la Dinamo Kiev) • In 
cele 306 partide s-au înregistrat 
166 de victorii ale gazdelor. 85 
au revenit oaspeților șl 55 s-au 
terminat la egalitate. Numărul 
victoriilor în deplasare a sporit 
cu 14 față de ediția precedentă. 
• Numărul spectatorilor de 
meci a fost în medie de 21663 
(fată de sub 20000 înregistrați cu 
un an în urmă) a Ediția a 49-a 
a campionatului va începe la 2 
martie 1986. Mai devreme decît 
de obicei, deoarece lotul repre
zentativ îșl va începe pregătirile 
pentru turneul final al C.M. din 
Mexic.

Traian MURZEA

MĂSURI ALE F.I.F.A.
CONTROL ANTIDOPING. FIFA 

a hotărît ca la fiecare 
meci al turneului final al C.M. 
trei jucători să fie supași con
trolului antidoping. MECIURI DE 
BARAJ. Forul fotbalistic suprem 
a decis ca, la C.M. din 1990, 
cîștigătoarea zonei Oceania să 
nu mai susțină un dublu meci 
de baraj cu o formație europea
nă, ci cu una sud-americană. 
FONDURI PENTRU RECON
STRUCȚIE. s-a hotărît ca o 
parte din beneficiile realizate la 
turneul final din Mexic să fie 

foarte bine (reușind 19 ași !) al 
doilea jucător vest-german, nr. 
51 mondial, n-a putut face față 
jocului in forță și de mare 
regularitate al adversarului 
său.

Al doilea meci, dintre Boris 
Becker și Ștefan Edberg nu 
s-a terminat pînă la închiderea 
ediției ziarului nostru. Sco
rul era 2—1 pentru Becker. El 
a cîștigat primul set cu 6—3, 
grație serviciului și prezenței 
la fileu. în al doilea set 
Edberg a aplicat aceeași tacti
că, reușind și un break și._’ 
6—3. în al 3-lea s-a impus pri- 
mtd jucător vest-german, după 
ce cei doi merseseră „cap la 
cap“, pînă la 5—5. Apoi. 7—5 
pentru Becker...

alocate fondului de reconstrucție 
a capitalei mexicane, care a su
ferit în urma seismului din vara 
acestui an. INAUGURARE. Pre
ședintele Mexicului, Miguel de 
Ia Madrid, a inaugurat centrul 
internațional de presă, unde își 
vor desfășura activitatea cel 
peste 5000 de ziariști și fotore
porteri acreditați (pînă acum) la 
turneul final. La festivitate au 
fost prezențl Joao Ilavelange 
(președintele F.I.F.A.) si Gutler- 
mo Canedo (președintele comi
tetului de organizare a „Cupei 
Mondiale"). <’

Sînt multe motive care de
termină pe antrenori să facă 
schimbări de jucători în 
timpul unui meci: de ordin 
tactic (să recunoaștem, to
tuși, că, uneori, și pentru... 
tragere de timp) și tehnic 
(accidentări de jucători, epu
izare etc). Regulamentul pre
vede schimbarea a doi ju
cători în timpul unui meci 
(doi de cîmp sau unul de 
cîmp și portarul).

Uneori, aceste intrări în te
ren sînt binevenite. Un e- 
xemplu recent din campio
natul Spaniei, la meciul din
tre C.F. Barcelona si Betis 
Sevilla. La scorul de 1—1, 
în minutul 88 în formația 
din Sevilla a fost introdus 
Ito, care la primul său con
tact cu balonul a înscris go
lul victoriei! A fost, desigur, 
o inspirație fericită, care nu 
trebuie neglijată nici de alți 
antrenori... Evident, Ito era 
odihnit, bine încălzit, și ad
versarii nu l-au luat prea 
mult în seamă, cum se în- 
tîmplă deseori cu oei nou 
intrațl pe teren...

Acum, după Congresul 
F.I.F.A. de la Ciudad de Me
xico, forul suprem a hotărît 
ca în meciurile din turneul 
final al C.M. să fie introdusă 
o noutate. Formațiile care 
participă în grupe, și apoi în 
fazele avansate ale competi
ției. pot schimba. în decursul 
mai multor jocuri, 10 fotba
liști de pe lista celor 22 de 
jucători și nu cinci, oîți 
erau admiși pînă acum (fi
rește. într-o singură partidă, 
numărul rămîne tot de doi). 
O măsură binevenită, care 
asigură mai multor jucători 
șansa de a intra în teren sî 
a se... remarca.

Caleidoscop - „OAMENI ÎN ALB“
I între sportivii de ieri și de astăzi sint 

mulți cei care s-au dedicat, cu trup și su- 
Iflet, medicinei. făcînd din această profe

siune o adevărată artă.

• Arthur Wint — atlet jamaican (născut 
la 20 mai 1920 la Manchester, în Jamaica). 
Campion olimp-c în 1948 la 400 m — 46,2 

I (locul n la 800 m — 1 :49 5 și la ștafeta
I de 4X400 m — 3:03,9. împreună cu Leslie
I Laing, Herber. McKenley și George Rho- 
’ den), este considera* ca părinte al atletis

mului din această ța-ă din Marea Carai- 
Ibilor. Pentru aceasta i s-a și ridicat o 

statuie în fața stadionului central din King
ston, capitala țării. A făcut studii în me
dicină dar a îmbrățișat cariera diplomati
că. în 1974 a fost numit înalt comisar al 

IJamaicăi la Londra șl apoi, în 1975, am
basador în Suedia.

• Jack Lovelock — atlet neozeelandez 
(n. 5 ianuarie 1910 la Cushlngton, decedat 
în 1949 la New York, călcat de un me- 

Itrou 0. A studiat medicina la Universita
tea Oxford, la începutul anilor ’30. în 1932 
a fost a! 7-lea la 1500 m la J.O. de la Los 
Angeles, dar după patru ani, la Berlin, a 
cîștigat titlu! olimpic cu 3:47,8 — record 

[mondial A fost cea mai frumoasă cursă 
din cariera sa. pe care a cîștigat-o și gra
ție unui finiș extraordinar pe ultimii 300 
m, ceva cu totul neobișnuit pe atunci. Re
cordul său a fost îmbunătățit cu două ze- 

Icîm! de secundă, abia după cinci ani, de 
către suedezul Gunder Hăgg.
• Elizabeth Ferris —. săritoare de la 

trambulină cin Marea Britanie. La J.O. 
din 1960 s-a clasat a treia la trambulină 
cu 139,09 p (după Krămer — R.D. Germa
nă 155,81 p și Pope — S.U.A. 141,24 p). 
Și-a luat doctoratul în medicină dedieîn- 
du-se problemelor cu care, în mod obiș
nuit, sportivii se confruntă în timpul an
trenamentelor și în competiții. în 1980 a 
fost distinsă cu medalia de argint a „Or
dinului olimpic", pen4ru întreaga ei acti
vitate pe tărîmul sportului.
• Roger Bannister — atlet englez (n. la 

23 martie 1929 la Harrow). Personalitate 
marcantă a atletismului internațional, între 
altele și pentru faptul că a fost primul 
alergător care a parcurs cursa de o milă 
în mai puțin de 4 minute (3:59.4 la 6 mai 
1954 pe Iffley Road din Oxford). A cîști
gat Jocurile Commonwealthulul în 1954, la 
Vancouver (3:58,3 în fața australianului 
John Landy, care-i „răpise" recordul). Tot 
în 1954 a fost și campion al Europei, la 
Berna, pe 1500 'm. dar, apoi, în plină glo
rie, s-a retras pentru a se dedica exclusiv 
medicinei. în care, de asemenea, a făcut 
o carieră strălucită.
• Scrimerul francez Philippe Bnisse (28 

ani) este specialist radiolog. în 1975 el a 
ocupat locul secund la C.M. de tineret din 
Mexic, în proba individuală de spadă. în 
1980, Boisse a făcut parte din reprezenta
tiva Franței, cîștigătoare a titlului olimpic. 
De altfel, el a fost component în forma
ția care a obținut două victorii la ..mon
diale". A început să practice scrima la

„Cultul corpului este un simptom 
etern al tinereții, întrucît corpul nu 
e suplu și frumos, decît în timpul 
adolescenței, în timp ce cultul spi
ritului dovedește căutarea maturită
ții, care nu ajunge la împlinire 
decît o dată cu declinul corpului. 
Triumful sportului este victoria va
lorilor tinereții".
JOSE ORTEGA Y GASSET (1833—1955) 

om d< cultură spaniol

13 ani. La 16 an; era campion național la 
cădeți, iar după un an a devenit cam- | 
pion de juniori al Franței. La J.O. de la ! 
Los Angeles a cîștigat titlul olimpic, între- 
cîndu-1 în finală pe suedezul Vaggo.
• Vest-germanul Klaus Steinbach este 

medic chirurg, iar ca sportiv, înotător. La 
C.M. de la Guayaquil a făcut parte din 
ștafeta de 4X200 m liber — campioană » 
lumii. Apropo de profesiunea sa, Steinbach 
mărturisea unui ziarist: „într-o operație, 
cel mal ușor mi se pare să... desfac și cel 
mai greu, să închid Ia loc ! Am uneori im
presia că n-o mai pot face, dar dragostea 
fată de semenii mei suferinzi, care-mi a- 
cordă toată încrederea șl vin să-i vindec, i 
îmi dă o forță extraordinară să trec peste ,■ 
toate greutățile ce se pot ivi în timpul unei I 
intervenții chirurgicale. Și, cînd nu reușesc, 
mă simt pur și simplu copleșit*...

ANTRENORI NOI Șl VECHI...
• Scoțianul Billy Bremner (41 

de ani) este noul „ coach" al e- 
chlpei Leeds United din liga a 
doua engleză în cadrul căreia 
a activat ca jucător nu mai pu
țin de 19 ani. tn acest timp, 
formația sa a cîștigat de două 
ori titlul de campioană: în 1969 
șl 1974. Bremner a susținut 
peste 600 de meciuri de campio
nat! • Noul selecționer al re
prezentativei Suediei este Oile 
Nordin (de 19 ori internațional), 
care a pregătit în ultimul timp 
echipa campioană a Norvegiei, 
Valerengen. El îl urmează pe 
Lars Arnesson cars, după neca- 
llficarea selecționatei suedeze 
pentru turneul final, sl-a înain
tat demisia • Lui Martti Kti'Jse- 
Ia (40 de ani) i s-a prelungit 
contractul ca antrenor al națio
nalei Finlandei. Sub „bagheta" 
lui Kuusela, soccerul finlandez a 
făcut mari progrese. • Echipa 
Elveției are un nou director teh- 
nlo, pe Daniel Jeandupeaux, de 
nenumărate ori fost internațio
nal. Această funcție a fost de
ținută de Paul Wolfisberg, care 
s-a retras ne motive de sănă
tate. dar si... după Insuccesul 
helvet din preliminariile C.M.

Romeo VILARA Rubrică redactată de
Ion OCHSENFELD


