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„Cupa F.R. Natație" a încheiat anul competîțlonal al săritorilor

ECHIPA STEAUA. LA PRIMA PARTICIPARE,
A CUCERIT TROFEUL

însemnări din județul Hunedoara

CIND OAMENII IUBESC SPORTUL...
• Festivalul sportului feminin, la a 10-a ediție, o acțiune in care învingătoare au fost toate 
particîpanteîe • De ce este renumită comuna Toplița ® Acolo unde mișcarea este absolut

• La „Electrica'-Deva, terenuri mereu pline

ganizată de către C.J.E.F.S., în 
colaborare cu Consiliul jude
țean al sindicatelor. Comitetul 
județean U.T.C. și Inspectora
tul școlar județean.
• O COMUNĂ din județul 

Hunedoara — pe nume Toplița
— este renumită. Intre altele, 
pentru faptul că locuitorii ei
— femei și bărbați — sînt 
mari iubitori ai sportului. E- 
xistă aici o asociație sportivă: 
„Cerna“-Toplița, cu un pre
ședinte (Ionel Toma) și un 
secretar (profesorul de educa
ție fizică Gheorghe Enache) 
care știu să atragă oamenii pe 
terenul de sport, și sint buni 
organizatori. Așa se explică 
prezența celor din Toplița la 
diverse competiții sportive de 
masă organizate în cadrul 
„Daciadei" — pe plan local 
sau județean — dar mai ales 
realizările gospodărești. Prin 
muncă patriotică, „au lucrat 
aici, cu mic, cu mare", in co
mună s-a amenajat un teren 
de fotbal și de oină (dovadă 
că sînt iubitori devotați al a- 
cestui sport tradițional), pistă 
aplicativă, sectoare de sărituri 
și aruncări. Pe o platformă bi- 
tuminizată sînt și 
de 
de 
Ou 
de

necesară
Popas ia Deva unde. la se

diul C.J.E.F.S. Hunedoara, îl 
aflăm pe președintele acestuia. 
Nicolae Hațegan. Se discută 
măsurile organizatorice necesa
re pentru îndeplinirea obiecti
velor din noul sezon, se face 
bilanțul activității pe anul care 
se încheie. Profităm de mo
ment și punem o întrebare : 
„Dacă ar fi să vă gîndiți la 
tot ce s-a făcut in județ, ta 
tot ce s-a realizat ia '85, ce 
v-a plăcut mai mult ? Alegeți, 
să spunem, patru subiecte pe 
care să Ie prezentăm în ziarul 
noslru...“. 
ce ne-a 
C.J.E.F.S. :
• CA IN FIECARE AN, și 

in 1985 s-a organizat „Festiva
lul sportului feminin hunedo- 
rean“ — competiție sportivă de 
masă ajunsă la cea de a 10-a 
ediție. Si din nou a fost o 
reușită. Un număr de aproape 
400 de femei, reprezenlind aso
ciații sportive și cluburi — din 
Deva, Hunedoara, Petroșani, 
Brad, Orăștie, Căian, Hațeg și 
Simeria —, s-au întrecut la 
atletism, handbal, volei, popice, 
tenis de masă și de cîmp. șah. 
O acțiune de toată frumusețea 
in care învingătoare au fost... 
toate cele venite pe terenurile 
de sport. Competiția ce s-a 
desfășurat pe bazele sportive 
din municipiul Deva a fost or-

ceri cu oaspeți din alte comu
ne saiu orașe ale județului. Mai 
ales la oină-
• Vești bune in ceea ce 

privește practicarea gimnasticii 
la locul de muncă. In vederea 
realizării acestui obiectiv s-au 
luat măsuri organizatorice 
(popularizare in vederea extin
derii, instruirea profesorilor 
care conduc aceste reprize șa.) 
și rezultatele sînt bune. In tn-

Modesto FERRARINI

Si iată despre 
vorbit președintele

(Continuare ta pag. 2—3)

Bazinul Olimpia din Sibiu a lost, timp de trei zile, gazda 
ospitalieră a unor dispute echilibrate, de bun nivel tehnic

Un concurs pe deplin reușit 
— „Cupa F. R. Natație” — a 
încheiat activitatea competițio- 
nalâ pe 1985 a săritorilor în 
apă. A fost o Întrecere Izbu
tită, datorită nivelului destul de 
ridicat la care s-au prezen
tat concurenții, disputei echili
brate date tn majoritatea pro
belor și condițiilor bune ofe
rite de bazinul Olimpia din Si
biu, care a găzduit, timp de 
trei zile, competiția respectivă. 
„Cupa F. R. Natație” a prilejuit . . - -
tori 
gin. 
tina 
multipla noastră 
Ruxandra Hoclotă a constituit 
ultima competiție oficială, ea 
anunțlndu-și retragerea din con
cursuri (urmtnd să activeze ta 
domeniul săriturilor în calita
te de antrenoare la C.S.Ș. Si
biu). In sfirșit, mai mențio
năm că la prima el partici
pare la un concurs de am
ploare, echipa (de băieți și fete) 
a clubului sportiv Steaua (an
trenor, Nicolae Sparios) a reu
șit frumoasa performanță de a 
cuceri locul I In clasamentul 
general ; aceleași rezultate au 
fost obținute de foarte tine
rele echipe C.S.Ș. Lie. indus-

$1 reintrarea a trei sâri- 
de frunte — Alexandru Ba- 
Florln Avasiloaie și Cris- 

Szakacs —, iar pentru 
campioană

trial 37 — la băieți și CLS4J. 
Triumf — la fete.

Revenind la întrecerile pro- 
priu-zise, notăm lupta pasio
nantă pentru locurile fruntașe 
dată la băieți, attt la trambu
lină. cit șt la platformă, vic
toria revenind de fiecare dată 
juniorului Ion Petraehe (năs
cut ta anul 1969), la diferența 
mici fată de următorul clasat, 
Cornel Pop. La „3 m”, Petra- 
che a excelat la execuția ft 
două salturi cu coeficient de 
dificultate ridicat : dublu salt 
și jumătate înainte cu un șu
rub (2,8) și dublu salt și ju
mătate contra grupat (2,7), tar 
Pop a fost bine notat pentru 
dublu salt și jumătate inapoĂ 
ta echer (3,0). Alexandru Ba- 
glo. revenit ta bazin după 
o absență de aproape doi anL 
a avut o prestație remarcabilă 
șl doar ratarea unei sărituri 
(dublu salt șl jumătate contm 
grupat, coeficient 2,7) l-a pri
vat de ocuparea locului se
cund.

La fete, babele Bercaru a cu
cerit o victorie relativ deta
șată Ia trambulină 3 m, ea H-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag. 2—3)

Laureații anului fotbalistic 1985

SILVIU LUNG: „iN RETUR, ECHIPA NOASTRĂ
VA FI IARĂȘI PUTERNICĂ**

4 terenuri 
tenis pe care se poate juca 
asemenea, volei și baschet, 
o astfel de bază nu este 

mirare că de multe ori To- 
plița este gazda unor între

Silviu, Mariana și Tiberiu, 
tata, mama și feciorul de 7 
anișori, alcătuiesc ceea ce se 
cheamă o ttaără familie ferici
tă ; pentru realizările ei de 
pină acum, de ordin material, 
dar mai ales sufletesc, pentru 
— de ce să n-o spunem 7 — 
faima de care se bucură, tn 
Bănie, capul familiei re
numitul portar al Universității 
Cralova șl al naționalei. Zilele 
într-un an fotbalistic in care 
„cei trei” se găsesc împreună 
sînt, prin forța... calendarului 
competițional, într-atît de pu
ține Incit reporterului îl vine 
nu tocmai ușor să-l despartă, 
fie numai și pentru o jumătate 
te ceas, dt durează interviul 
care demarează, firește, de la 
actuali tate. ..

— Așadar, dragă Silviule, ia- 
tă-te din nou ta „cvintetul

laureaților” la sfîrșitul lui *85 ! 
Ce rid 7 Cum 11 comentezi, 
tnceplnd, desigur, cu... Lung 7

— Sincer ti fiu, nu îmi este 
c/itar indiferent faptul ci de la 
locul I In 1984 cobor pe poziția 
a IV-a. Dar, probabil, acetta 
ette locul pe care U merit, en 
loc, totuși, onorant tn acești 
ani dnd, tot mai mult ttimula- 
te de întrecerea virfurilor, am
bițiile crete. Vreau ti tpun ci 
tn acette condiții de concuren
ță tporiti, a fi alet cel mai 
bun portar ta echipa anchetei 
ziarului Sportul constituie e 
mare tatitfacție pentru mine. 
Mai alei atunci cind. tn ultimii 5
•

ani, aceatti reușiți a mea 
obțin pentru a patra oard...

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag. 3-3)

SA PREGĂTIM DIN VREME, 
COMPETENT Șl RESPONSABIL, 

PARTICIPAREA SPORTIVILOR NOȘTRI LA J.O. DIN 1988

Sportul)

O combinație rapidă a hocheiștilor români in fața porții poloneze 
Foto : Aurel D. NEAGU

După primele partide internaționale ale hocheiștilor

INTRE CELE DOUĂ EXTREME ALE CALITĂȚII 
defensiva neorganizală și, mai 
nou, inconstanța portarilor.

Ceea ce pune pe ginduri este 
faptul că, așa cum o fac și în 
campionat, aceiași hocheiști sînt 
capabili să ofere momente 
chiar reprize de joc bun, pen
tru ea în alte momente sau 
reprize să fie de nerecunoscul. 
Am fi tentați să găsim expli
cația în perimetrul calităților 
psihice, dar credem că lucru
rile sînt ceva mai complicate. 
Lipsa unei pregătiri fizice co
respunzătoare se resimte după 
momentele de joc bun, împle
tind nu numai asupra vitezei 
de Joc, a forței in brațe (ma
joritatea angajamentelor Ie cîș* 
ligă adversarii, Iar o sumede
nie de pase bune, mai ales in 
fața porții, nu sini intercep
tate), dar și asupra retragerii 
rapide în apărare și strunirii 
nervilor. Exemple? Dintre cele 
mal evidente — Caza cu. Tu- 
reanu. Solyom, E. Antal. Ger-

Mîrcea COSTEA 
Mircea TUDORAN

A fost judicioasă orientarea 
federației cind a hotărit să 
ofere lotului de tineret (20 ani) 
și primei reprezentative posi
bilitatea să se verifice — și 
să se omogenizeze — la înce
putul campaniei in vederea 
marilor competiții oficiale ale 
acestui sezon, în compania unei 
echipe de club (Dynamo Wels- 
swasser) și a formației secun
de a Poloniei, intre care s-a 
intercalat, pentru lotul mare, 
turneul internațional de la So
fia. „Rodajul” a început, deci, 
de la un nivel minim. Ce 
ne-au arătat partidele susținute 
de cete două loturi 7

S-a văzut că alcătuirea lor 
s-a făcut puțin cam tirziu, in 
plină desfășurare a campiona
tului, o circumstanță atenuan
tă constitulnd-o poate masiva 
întinerire a lotului principal. 
Așa se face că — și pe fondul 
twl pregătiri fizice insuficien
te — Prestațiile acestui lot, șl 
eu amintita echipă de club, șl 
eu Polonia „B**, nu s-au ridi
cai peste un nivel mulțumitor, 
principalele observații vizînd 
lipsa de omogenitate in atac.

Continuăm seria anchetelor 
realizate In disciplinele cu pon
dere olimpică, pentru a evi
denția pregătirile tn perspec
tiva viitoarei Olimpiade. Astăzi 
— gimnastica. Iată întrebările 
adresate celor doi interlocutori: 
MARIA LOGIN, secretar res
ponsabil al Federației române 
de gimnastică, și NICOLAE 
VIERU. vicepreședinte al Fe
derației internaționale de gim
nastică si membru al Comite
tului Federației române 
gimnastică :

Maria Login

de

8ILÂNIUL ANULUI 1985,
PREMISĂ PENTRU

VIITOARELE MARI PEREORMANțE

(Continuare fa pap. 1—3)

AZI: GIMNASTICA

L Cum trebuie eșalonată pregătirea performerilor din ramura 
dv„ pentru ea perspectivele acestui ciclu să se materializeze prin 
atingere», tn anul 1988, a unei înalte competitivități ?

această oră, argumentele prin care gimnastica 
șanse la medaliile olimpice — 1988, precum șl 
încă, pe drumul realizării acestui obiectiv 7

8. Care sînt, la 
este eredități ea 
obstacolele aflate.

Nicolae Vieru

SELECIIONABIIILOR
1985—1988 a de- 

____ r___________ exerciții impuse, 
element specific acestei ramuri sportive, care 
determină in mare măsură conținutul procesu
lui de instruire și impune necesitatea realizării 
unor înnoiri, precum și a unor măsuri cores
punzătoare pe linia perfecționării activității în
tregului corp de tehnicieni, instructori, antrenori, 
arbitri. Pornind de la acest Imperativ, ținînd 
seama de performanțele obținute șl de conclu
ziile pe care le-am tras la Încheierea ciclului 
olimpic precedent, biroul federației noastre a 
stabilit căile de acțiune prin care să putem asi
gura, attt la nivelul secțiilor de nivel tnterna-

1. In gimnastică, ciclul olimpic 
butat prin introducerea noilor

1. In perioada ce ne desparte de J.O. din 
1988, apreciez că anul 1986 joacă un rol hotâri- 
tor in pregătirea gimnaștilor și in mod deosebit 
a gimnastelor noastre, fiind o etapă-cheie. tn 
comparație cu anii următori, anul 1986 este un 
an mai liniștit din punctul de vedere al marilor 
competiții și de aceea el trebuie folosit intens 
ca o etapă de acumulare, de învățare de noi 
mișcări și combinații de mare dificultate și com- 
Clexitate, pe ctt posibil și originale competitive

1 anul 1988. In acest program trebuie angrena
te, pe lingă consacrate, și cele mai bune gim
naste din țară care vor implinl 15 ani în 1988. 
La masculin, trebuie promovați tineri care au

(Continuare ta pag. 2-3) (Continuare ta pag t—3) j
Anchetă realizată de Constantin MACOVE1



SPORTUL, PiRGHIE IN EDUCAREA 

PATRIOTICĂ A ELEVILOR 

însemnări dintr-o comună buzoiană
Cind am poposit in comuna 

Ziduri, aflata la marginea de 
nord a Bărăganului, l-am cău
tat pe profesorul de educație 
fizică Gheorgbe Drăgostin. 
Aveam un motiv anume ' 
voiam să-I cunoaștem pe 
acest neobosit dascăl, care pro
fesează la școala din comună 
de aproape trei decenii, pe 
profesorul datorită căruia lo
calitatea (care mai are incă 
trei sate — Joița, Costieni și 
Cucu leasa. totalizînd aproape 
6000 de locuitori) are cea mai 
frumoasă bază sportivă din 
Județ Fapt pentru care Comi
tetul Județean U.T.C. Buzău 
l-a acordat premiul tntîi.

Profesorul tocmai urmărea 
antrenamentul cîtorva elevi la 
tenis de masă. După prezentă
rile de rigoare am aflat că la 
Ziduri acest sport, ca și altele, 
a rodit din plin, sub egida 
„Daciadei"-

— La tenis de masă avem 
șl on campion al asociațiilor 
sportive școlare din Județ, ne 
spune profesorul. Se numește 
Florin Olteanu. Este elev In 
clasa a VII-*.

Dar, la Ziduri s-au dezvoltat 
șl handbalul, și voleiul, și fot
balul. Comuna are echipe care 
o reprezintă in concursurile Ju
dețene.

— Faptul se explică, in pri

mul rind, prin existența ba
zei sportive, avea să ne spună 
tovarășul Mircea Crăciun, pre
ședintele Consiliului orășenesc 
Rm. Sărat. Profesorul Dră
gostin a pornit la drum creind, 
mai îniii. baza materială. A- 
poi a eontinuat treaba. Rezul
tatele au început să apară. Tot 
maj bune»

Vizităm terenurile de sport. 
Două de handbal (unul bitumi- 
nizat), două de volei (marca
te), două de tenis de cîmp 
funul acoperit cu bitum). Te
renul de fotbal era împrejmuit 
și fără denivelări. Toate au 
fost făcute cu participarea ele
vilor și a părinților lor, con
vinși că prin munca lor patrio
tică iși aduc aportul la fortifi
carea tinerilor și vîrstn'.cilor. 
la întărirea sănătății tuturor.

— Avem și gimnaste bune, 
ne spune profesorul Gheorghe 
Drăgostin. De pildă. Valica 
Iordache. Are 11 ani și acum 
face parte din Clubul sportiv 
școlar Buzău, la prof. Camelia 
Ionescu. Fetița a pornit de 
aici, de la noi, unde șl educa
toarele de la grădiniță, și în
vățătoarele se ocupă de pre 
selecție.

— Aceasta, datorită prof. Dră
gostin — avea să ne spună în
soțitorul nostru, Mircea Cră
ciun — rare a atras toate ca

drele didactice din satele co
munei, atit la aceasta frumoa
să activitate, cit și Ia promo
varea exercițiului fizic.

Aflăm, de asemenea, că la 
Ziduri s-a dezvoltat și ciclo
turismul. Elevii au călătorit, 
pe biciclete obișnuite, la Mără- 
șești — pentru a vedea Mau
soleul eroilor căzuți In primul 
război mondial — și la Con
stanța, pentru a vizita descope
ririle arheologice din timpul 
daco-romanilor. Au fost, apoi. 
Ia Tîrgoviște, Bran, Brașov și 
în alte locuri, unde se află co
mori din istoria poporului nos
tru. Aceasta pentru că profeso
rul Ion Drăgostin folosește 
sportul, din plin, pentru edu
carea patriotică a elevilor, a 
tinerilor din comună.

Ne-am convins de această 
preocupare a sa văzînd, pe bi
rou] profesorului Drăgostin, re
vista „Educație fizică șl sport", 
deschisă la o pagină de Înce
put a unui articol cu temă e- 
ducativă.

Cind am plecat din Ziduri se 
lăsa întunericul. Imaginea co
munei avea insă, In gîndurile 
noastre, contururi luminoase, 
imagine la închegarea căreia 
contribuiseră și rezultatele ob
ținute In cadrul „Daciadei".

Sever NOPAN

In concursul fle la londra : CIND OAMENII
(Urmare din pag 1)

GIMNASTA DANA DUMITRU -
PRIMA LA BlRNA

Sportiva sovietică Elena Za
brodina, precum și sportivele 
române Dana Dumitru și Eu
genia Gole* au dominat si fi
nalele pe aparate ale con
cursului internațional de gim
nastică de la Londra, după ce 
— cum s-a mai relatat — tot 
ele s-au impus și la individual 
compus. Dana Dumitru s-a cla
sat prima la bîrnă și a doua 
la sărituri și paralele. In timp 
ce Zabrodina a ciștigat trei 
probe : săriturile, paralelele și 
soiul. Eugenia Golea a ocupat 
locul doi la sol si trei Ia sări
turi. paralele și bîrnă.

treprinderile industriale (Țesă
tori* de mătase Deva, între
prinderea de încălțăminte Hu
nedoara, întreprinderea de tri
cotaje Petroșani șa.), dar cu 
predilecție in cooperația meș
teșugărească. acolo unde mun
ca este statică, iar mișcarea 
absolut necesară. Printr-o bună 
organizare, gimnastica la locul 
de muncă se practică m unită
țile cooperației din Deva, Hu
nedoara, Căi an. Brad. Lupeni, 
Hațeg șa. Unul din secretele 
succesului : buna activitate e 
profesorilor de educație fizică, 
coordonatori ai acestei acțiuni 
(de exemplu : Istrate Lazăr,
Mircea Sîrbu — ambii din De
va), a instructorilor inimoși și 
priceput! (Mircea Bălășoiu, Ana 
Dumitru — Deva. Elena Faur 
— Brad ș.a.). Cooperative în 
oare se practică gimnastica ■ 
Moțul — Brad. Drum Non — 
Hunedoara. Retezat și Hațega-

IUBESC SPORTUL
na. din Hațeg. Mureșul — 
Deva ș.a.
• Un nume de asociație 

sportivă din Deva cunoscut : 
Electrica. Renumele si l-a fă
cut pornind de la faptul că 
dispune de o frumoasă bază în 
municipiu : șase terenuri de 
tenis (4 cu zgură, două bitu- 
minizate) situate In cartierul 
Gojdu. Mereu pline terenurile, 
ceea ce ilustrează interesul de 
care se bucură acest sport In 
cadrul întreprinderii de rețele 
eleetrice Deva pentru această 
disciplină. Interesant : In afara 
adulților aici pot fi văzuțl și 
copiii — fii ai oamenilor mun
cii din întreprindere — care 
învață și practică tenisul de 
cîmp. Iarna terenurile sini 
transformate In... patinoare na
turale. Președintele asociației 
Electrica este Traian Coșa, in
giner șef al întreprinderii, iar 
secretar. tehnicianul Mircea 
Hota.

Doar patru repere, dar ele 
sînt mult mai multe...

De azî, la Sibiu și Pitești

TURNEELE TURULUI 3 IN DIVIZIA „A" I
Echipele feminine ale Ddvizdel 

.,A“ de volei se reunesc astăzi, 
la Sibiu (grupa I valorică) și 
Pitești (grupa a n-a), pentru un 
nou tur, al treilea, sub formă de 
turnee. Reține în mod deosebit 
atenția noua confruntare, pe par
cursul a 5 zile, dintre fruntașe 
care au o lideră inedită, pe Uni
versitatea C.F.R. Craiova, detașa
tă la 3 victorii de trioul Faru: 
Constanța Flacăra roșie București 
și Dinamo. Va crește sau se va 
reduce această distanță după tur
neul sibian ? O întrebare care 
stimește interes pentru toate par
tidele din acest turneu. Nu ne 
îndoim că și acum, ca si în atî- 
fea alte rfnduri, mica sală a

CJS.Ș. nu va putea cuprinde pe 
toți iubitorii de sport din acest 
centru voleibalistic de tradiție. 
Iată de la ce situație pornesc cele 
6 competitoare : 1. Universitatea 
C.F.R. Craiova 18 p (28:16), 2.
Farul 15 p (22:20), 3. Flacăra ro
șie 15 p fi8'20), 4. Dinamo 15 p 
(18:23) 5. C.S.U. Galați 14 p (17:
21), 6. C.S.M. Libertatea Sibiu 13 
p (18:21). Programul primei zile 
(azi de la ora 14) : Universitatea 
C.F.R. — C.S.U., C.S.M, Libertatea 
— Flacăra roșie și Farul — Dina
mo.

La Pitești, interesul major se 
concentrează asupra tentativei 
celor două formații aflate, Ia dis
tanță, pe locurile care aduc re-

trograt 
și Știi 
propia 
Ja car< 
culator
8. Chin
9. Peni 
Dac** 
pid ' 
(10:27). 
dele : 
torul - 
pid.

Vor < 
Arhire, 
Al. Igr 
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(Urmare din pag. 2)

In prezent 16—17 ani. In con
tinuare, 
taie un 
mulare 
ționale 
naștilor 
asemenea, pentru cei mai buni, 
anul 1987 constituie o repeti
ție pentru Olimpiadă, prin par
ticipare și rezultate competiti
ve la camnionatele 
din toamnă, de la Rotterdam. 
Cele opt luni care rămîn pen
tru pregătire din anul 1988 
pot constitui perioada necesară 
definitivării echipei, conținutu
lui exercițiHor. perfecționării 
lor, precum și de introducere 
a unor 
surpriză 
pentru 
Jocurile 
asigura si un anume ascendent 
sportivilor noștri.

Urmare a observațiilor și în
vățămintelor desprinse cu oca
zia campionatelor mondiale de 
In Montreal, în tot timpul care 
îl avem la dispoziție pină la 
J.O„ o atenție specială și o 
mare parte din timp este ne
cesar a fi afectate perfecționă
rii tehnice si ridicării pe o 
treaptă înaltă a măiestriei Ir- 
execuție exercițiilor impuse, 
care constituie baza de plecare 
în lupta pentru

2. Gimnastica, 
cea feminină, a 
butie importantă 
medalii a sportului românesc 
la ultimele trei ediții ale J.O., 
ceea ce ne dă speranțe că și 
la Olimpiada din 1988 această 
ramură sportivă va 
țimea așteptărilor, 
se întemeiază atit 
cit și pe talentul 
gimnastelor si gimnaștilor noș
tri. La feminin. Daniela Sili— 
va.ș șl Celestina Popa pot a- 
tinge în 1988 cota optimă de 
maturitate tehnică șl fizică. în

1987 trebuie să consti- 
an de radare, de acu- 

a experienței competi- 
a gimnastelor si gim- 

nou promovați. De

mondiale

elemente originale, de 
(ținute în rezervă) 

a fi valorificat© la 
Olimpice, ceea ce ar

medalii.
și In special 

avut o contri- 
la zestrea de

fi la înăl- 
SperanțeJc 

pe tradiție, 
si valoarea

Federația română de 
baschet anunță cluburi
le, asociațiile și școlile 
interesate că poate apro
ba cereri pentru mingi 
de baschet tip „GOLD 
CUP" sau „LION". Min
gile se pot ridica ime
diat după achitare (pla
ta In numerar sau vi
rament) de la magazia 
IEABS — stdionul Re
publicii.

„CUPA F. R. NATAȚIE"
(Urmare din pag. 1)

ind constantă In toate cele 10 
sărituri și beneficiind și de un 
punctaj foarte bun la două să
rituri cu coeficient 2,8 : dublu 
salt și jumătate Înapoi și du
blu salt și jumătate răsturnat 
grupat. La platformă, In 
schimb, disputa dintre Cristina 
Timar și Cristina Szakacs a 
fost decisă de un singur salt 
(același pentru amîndouă) : du

blu salt din stînd in miini. Ti
mar a primit 54 p, iar Szakacs 
48 p, diferența de numai șase 
puncte dovedindu-se plnă la 
urmă hotăritoare. Șanse la lo
cul I a avut și Daniela Popa, 
dar faptul că a greșit un salt 
bine cotat (triplu salt și Ju
mătate înainte In echer) a pla
sat-o pe locul 3. Și la tram
bulină, și la platformă a sur
prins evoluția sub posibilități 
a Ilenei Pîrjol, cotată anul a-

I.D.M.SDE LA
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 31 

decembrie a.c. (inclusiv duminică 29 dec.) auto
turisme DACIA cumpărătorilor programați, după 
cum urmează :

Magazinul București pină la nr. 4.600/1985
Magazinul Pitești pină la nr. 12.000/1984

și 4.500/1985 pentru cumpărătorii din județul Sibiu 
transferați de la mag. Brașov

Magazinul ”------- * “ *
Magazinul 
Magazinul
Magazinul 
Magazinul
Magazinul 
Magazinul
Magazinul _ ,
Clștigătorii C.E.C. de

Brașov
Bacău
Baia 15>et 
Reșița
Cluj 
Craiova 

Timișoara 
Iași

Ia 
la 
la 
la 
la

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr.

plnă 
pină 
pînă 
pină 
pină
pină Ia
pînă la 
pînă la 

tragerea din

4.500/1^85 
1.200/1985 
6.200/1984 

500/1985 
5.015/1984 
7.500/1984 
7.000/1984 
1.000/1984 
trim. III

anterior datei
anterior datei

anterior

ARO 
data

10-4 — livrarea la 
de depunere a

prezentare, 
banilor la

_ _ la _ ___ ____ _____ ___
1985 se pot prezenta pînă la 31 decembrie a.c. 
pentru ridicarea autoturismelor DACIA de la 
magazinul auto I.D.M.S, conform arondării teri
toriale comunicate prin filialele C.E.C., indiferent 
de data Ia care au fost programați.

Magazinul auto I.D.M.S. Pitești livrează autotu
risme DACIA ciștigătorilor C.E.C. din toată țara, 
indiferent de magazinul I.D.M.S. la care sînt 
arondați teritorial cîștigâtoriL

Pînă la data de 31 decembrie a.c. se oferă spre 
vlnzare cumpărătorilor interesați autoturisme 
DACIA 1210 tip Danemarca la prețul de 74.800 lei, 
tip Norvegia Ia prețul de 75.600 lei și tip Grecia 
la prețul de 85.700 lei.

Caracteristici tehnice generale : putere 48 C.P., 
consum de combustibil 6,6 1/100 km., viteză maxi
mă 135 km/oră.

Autoturismele DACIA 1216 se livrează prin ma
gazinul auto Pitești cumpărătorilor care au depus 
banii la C.E.C. în cont pentru autoturism ante
rior datei de 31 decembrie 1984, în baza adresei

ARO 
data

10-1 — livrare la 
de depunere a 

de nedobîndire a

prezentare, 
banilor la 
unui auto-

ante-
tndi-

de transfer de la magazinul auto I.D.M.S. la 
care este luat în evidență cumpărătorul.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru per
soanele care au depus banii la C.E.C. în cont pen
tru autoturism astfel :

Autoturisme OLTCIT CLUB 
de 31 dec. 1982

Autoturisme DACIA BREAK 
de 31 lan. 1982

Autoturisme DACIA 1410 SPORT 
datei de 31 dec. 1984

Autoturisme 
indiferent de 
C.E.C.

Autoturisme 
indiferent de
C.E.C., fără dovadă 
turism în ultimii cinci ani.

Autoturisme ARO 243, 244 pe benzină — 
rior datei de 31 oct. 1985

Autoturisme ARO 240, 241 pe benzină —
ferent de data de depunere a banilor la C.E.C.

Pentru autoturismele ARO 24 Diesel livrarea 
se face cumpărătorilor din evidența magazinului 
auto Pitești, în funcție de numărul de înscriere.

Livrarea pentru motoarele DIESEL a ajuna la 
nr. 700.

Cumpărătorii reprogramați de M.C.I. și I.D.M.S. 
pentru ridicarea autoturismelor DACIA cu ter
men de ridicare în lunile ianuarie și februarie 
1988 se pot prezenta pentru livrarea autoturis
melor pînă la data de 31 dec. a.c. la magazinele 
la care sînt reprogramați.

Vfnzărîle se efectuează în funcție de stocul de 
autoturisme șl capacitatea zilnică de livrare a 
fiecărui magazin.

Informații suplimentare la telefon 11-39.58 —
înt. 121, 179.

cesta cu cele mai bune per
formanțe (pe plan internațional) 
dintre sportivele țării noastre.

Rezultate. Băieți, trambulina 
3 m : 1. I. PETRACHE (CSȘ L1C. 
Ind. 37 Buc.) 525,95 p, 2. C. Pop 
(Progresul Buc.) 498,75 p, 3. Al. 
Bagiu (Crișul Oradea) 488,05 p,
4. C. Cherciu (Steaua) 461,98 p,
5. A. Cherciu (CSȘ Trium. Buc.)
460,85 p, 8. J. Lajcsak (Crișul) 
451,80 p ; platforma : 1. PETRA
CHE 506,45 p, 2. Pop 497,60 p, 
3, A. Cherciu 478,45 p, 4. Baglu 
470,30 p, 5. N. Lepăduș (CSȘ 
tac. ind. 37) 430,80 p, 6. C. Hlla 
(Steaua) 425,65 p ; trambulină 
Im: 1. M. KAISS (CSM Sibiu) 
455,20 p, 2. A. Cherciu 422,45 p, 
3. C. Cberciu 420,40 p, 4. Pe
trache 418,60 p, 5 Hlla 406,35 p, 
8. Baglu 405 p ; fete, trambuli
nă 3 m : 1. ISABELA BERCARU 
(Steaua) 442,40 p, 3. Ruxandra 
Hociotâ (CSM Sibiu) 408,95 p, 3. 
Andreea Dragomir (CSȘ Triumf) 
403,95 p, 4. Cristina Szakacs (Cri
șul) 394 p, 5. Cristina Timar 
(CSȘ Triumf) 377,30 p, 8, Ileana 
Pirjol (CSȘ Triumf) 366,60 p ; 
platformă > 1. TIMAR 367,80 p,
2. Szakacs 363,60 p, 3. Daniela 
Popa (Crișul) 344,85 p, 4. Ber- 
caru 327,35 p, 5. Dragomir 326.80 
P, 8. Adriana Răzloagă (CSȘ tac. 
Ind. 37) 309,60 p ; trambulină
1 m : BERCARU 384.65 p, 2. 
Szakacs 359.65 p. 3. Pîrjol 358 50 
p, 4. Elisabeta Kopatz (CSȘ Si
biu) 356,55 p. 5. Timar 351,80 p,
6. Dragomir 350.60 p. Echipe, bă
ieți : 1. CSȘ LIC. IND. 37 BUC. 
275 p, 2. Steaua 225 p, 3. Cri
șul 180 p, 4. CSȘ Triumf 140 p,

ce o privește pe Ecaterina 
Szabo, trebuie depuse eforturi 
pentru a fi menținută în for
mă bună, printr-o pregătire in
dividualizată. adecvată, ea fi
ind o sportivă puternică fizic, 
cu posibilități 
în continuare, 
tele cele mai 
De asemenea, 
progresul și saltul 
unor gimnaste ca Aurelia Dobre, 
Augustina Badea Gabriela 
Potorac, Mirela Sidon etc. La 
masculin, se impune construi
rea unei echipe care să pro
pulseze individualități certe ca 
Marian Rizan. Marius Gher
man și Marius Tobă, pregătiți

131 p, 3. CSȘ Sibiu 88 p, 8. CSȘ. 
Lit. ind. 37 84 p ; general :
I. STEAUA 498 p, î. Crișul «9 
p, 3. CSȘ Triumf 419 p, 4. CSȘ 
tac. Jnd. 37 359 p, S. CSM Sibiu
272 p, 6. CSȘ Sibiu 128 p.

5. CSM Sibi l 90 p, 8. CSȘ Sibiu
49 p ; fete : 1. CSȘ TRIUMF
BUC. 289 p, 2. Steaua 277 p,
3. Crișul 269 P, 4. CSM Sibiu

Titlurile de campioni absoluțl 
de seniori pe anul 1985 au reve
nit Isabclei Berearu — 2308,85 p 
și Iul Ion Petrache — 2827,35 p.

de a se număra 
printre gimnas- 
bune din lume, 
este de așteptat 
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BILANȚUL ANULI"s

PREMISĂ PENTRU VIITOARELE i
(Urmare din pag. 1)

țional și olimpic, cit și Ia ni
velul loturilor, un conținut su
perior pregătirii și 
minăm menținerea 
feminine românești 
fruntașe in Ierarhia 
afirmarea internațională 
viguroasă a gimnasticii mascu
line si ritmice. Analizlnd prin
cipalele elemente calitative care 
caracterizează în prezent gim
nastica mondială, 
du-le pe cele care pot deveni 
de actualitate in anul 1988 și 
evaluînd potențialul competitiv 
al principalilor noștri adver
sari. comisiile tehnice ale fe
derației noastre, biroul F.R.G. 
au stabilit : linia metodică ori
entativă pentru pregătirea gim
nastelor si gimnastilor fruntași 
Pe perioada 1985—1988 ; indica-

să deter- 
gimnastici! 
pe locuri 
mondială, 

mai

prefigurîn-

torii d. 
pe niv 
loturile 
proporț 
nament 
hire di 
tehnică 
și nive 
mentefa 
fi tocii 
sificare 
probei' 
a v,__
tarilor 
Bilan țu 
anul 1 
măsurii 
scoate 
ca și I 
acționă 
pentru 
muncii 
tivitățiî 
în eoni 
rare li

DUPĂ PRIMELE PARTIDE
(Urmare din pag. 1)

czuj Chintă, jucători care os
cilează de la foarte bine la pe
nibil. Lor li se adaugă mai 
tinerii Herlea. C. Antal, Erfls, 
I. Popovici, chiar Gliga. Si nu 
numai el. Este momentul, cre
dem, ca tehnicienii lotului, sub 
îndrumarea Colegiului de an
trenori. să analizeze atent da
tele (edificatoare !) oferite de 
aceste prime evoluții, să O- 
prească la cele două loturi 
ceea ce merită oprit și să trea
că de îndată la retușarea ca
rențelor, la închegarea forma
țiilor și liniilor.

O atenție aparte trebuie a- 
cordată muncii Ia cluburi. 
Campionatul se desfășoară așa 
cum se desfășoară, cu rezul
tate contradictorii de la o zi 
la alta (ca și în partidele in
ternaționale amicale î), cu re
prize și meciuri aflate la eei 
doi poli ai calității. Cu oamenii 
de lot antrenorii trebuie să 
aplice riguros exigențele planu
rilor de pregătire elaborate de 
federație, responsabilii lotului
---------------■i.a.u
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RĂSAD A CIȘTIGAT CUI
Ținut in bună poziție, cu N. 

Sandu în sulky. Răsad a atacat 
pe a doua parte a liniei drepte 
și, Intr-un frumos final de cursă, 
și-a adjudecat „Premiul Turceni", 
principala cursă a zilei. Tot N. 
Sandu a cîștigat cu Soneta, în- 
tr-un nou șl vaioros record (1:28,2/ 
km), dovedind cu această ocazie 
eă a rămas același valoros driver. 
Cîte două alergări au ciștigat, de 
ademenea, I. T. Nieoîae, cu Su
giuc și Sumatra, ambii în fru
moasă formăm și G. Suditu, cu 
FaneJa, în revenire de formă, 91 
Od<eon$ scăpat de handicapeurl în 
cursă, încercînd să scape de ,,lan
terna rojyie*. Talentatul A. V&- 
sile a învins cu Sulița^ adus cu 
precizie la sosire în câștigător, 
N. Simîon, campionul „en titre*

al ajui 
tigat < 
ce a 1 
torilor 
care, < 
ori. și 
problei
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A SLZONUm LA BIAKOV I Divizionarele ,,A“ la jumătatea campionatului

£/ (f)
1 București 

de a se a- 
A situația de 
pele : 7. Cal- 
17 p (25:14), 

17 p (23:17), 
p (21:14). 10. 
^16), 11. Ra- 
jtilnța 12 p 

ra 15, partl- 
nța, CalcuJa- 
Jacia — Ra-

I. Covad, V. 
C. Păduraru. 
1 (la Sibiu), 
?anu N. Do- 
Negroiu, P.

Pe traseele din Valea Rîșnoavel 
din apropierea Predealului, s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică, 
concursul de deschidere a sezo
nului la biatlon. Iată rezultatele 
Înregistrate : ts km, seniori : 1.
M. Rădulescu (ASA) 54:11 (4), 2. 
V. Bejenariu (ASA) 56:32 (6). 3. 
V. Todașcă (Dinamo) 56:36 (4) ;
12 km, juniori : 1. M. Vornlcu 
(Dinamo) 46:26 (2). 2. M. Serban 
(ASA) 
(ASA) 
ori: 1.
Ih49:23
(aflat tn pregătire 
2011:0i (10) : juniori : 1. Dinamo
2h01:09 (5). 2. CS$ Rlșnov 3h07:0« 
(5) 3. ASA 2b 07:34 (6). (Caro)
Glii-IA — coresp.).

47.48 (2), 3.
48:21 (3) ; 4X7.5 
ASA 11147:20 (4),
(3). 3. Honved

la

D. Mazilu
km, geni- 
2. Dinamo 
Budapesta 

Predeal)

!HT3

I
I
I
I
I
I

„SESIUNEA DE TOAMNĂ",
ABSOLVITĂ CL BINE

DE „ȘEPCILE ROȘII
vacanței, su- 

roșii* comen-
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Balcaniada din Grecia

JUNIORII NOȘTRI AU TERMINAT

unele apa- 
anse de a 
Î.
obiectivelor 
acelora de 

eeesar a se 
>rimul rind. 
I sănătății, 
aducă con- 
fizică fă- 

și eu con
diție o re- 
todlcă bine 

cu perse- 
)1 si Indru- 
ire să asi- 
ar tn pro- 

a ceea ce 
ilanurl. Se 
toate aces- 
ci un mo- 
jcaiției.

valorificind 
dt mai ri- 
efort finan- 
se face prin

ORMAHȚE
intensitate 

.tire și la 
Ive ; noile 
orii antre- 
cu deose- 
a fizică. 
: numărul 
ate a ele- 

care vor 
le de cla- 
precwn și 
le selecție 
nțl el lo- 

olimpice. 
încheiem 
eficienta 
acum și 

necesitatea 
oătoare să 
rseverența 

calității 
oarele ac- 

promova 
le colabo- 
e perfor-

manță fruntașe, 
astfel la un nivel 
dicat investiția de 
ciar și uman care 
inițierea si instruirea genera
țiilor de gimnaste și gimnasti 
creînd astfel condiții pentru 
utilizarea mai rațională a ba
zei materiale existente, pentru 
sporirea randamentului fiecărei 
secții mai ales a celor de 'a 
Onești. Deva. București. Reși
ța, Baia Mare, Ploiești, Si in
stanța, Sibiu. Arad. Focșani. 
Brașov și altele. întărirea aces
tor secții și centre constituie 
un obiectiv prioritar al muncii 
noastre viitoare.

2 Este un fapt de notorie
tate internațională că gimnas
tica românească dispune de un 
corp competent de tehnicieni 
buni artizani și șlefuitori de 
talente, care asigură continua 
reînnoire a loturilor reprezen
tative si care promovează, an 
de an noi valori autentice în 
arena internațională. Daniela 
Silivaș. Celestina Popa, Came
lia Voinea. Eugenia Golea, Au
relia Dobre, Marius Gherman, 
Marius Tobă. Ni cola? Bejena- 
ru. Marian Teodorescu, Flo
rentina Butaru și Adriana Sto- 
enescu — iată numai dteve 
exemple de tinere talente care 
anul acesta s-au afirmat In 
arena internațională. obținlnd 
medalii de aur argint si bronz 
la campionate mondiale, bal
canice și la concursurile ..Prie
tenia* Munca, pasiunea șl dă
ruirea lor precum și a altor 
tinere și tineri care bat cu 
nerăbdare la poarta consacră
rii constituie ceJ de-al doilea 
argument al Încrederii noastre 
In viitoarele afirmări olimpice. 
Depinde 
grija și 
va Lucra 
calitățile 
bine valorificate.

foarte mult de munca 
pasiunea cu care se 
pentru ea talentul si 
lor să fie cit mal

ionale ALE HOCHEIȘTILOR
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la majo- 
caxe se 

meciurilor 
constată 

dicilor și 
In loc să 
omogeni - 
stabilirea 
adecvate 

norii lo- 
să facă 
tehnică ! 
face 7 
sarcinile 

hocheiști: 
I pe cei- 
tiții ofi- 
Colegiul 

să hotă- 
tectivelor 
apreciind 
1 fiecă- 
stă pro- 
ilvată de 
.. bună- 
îosebi la 
re vend i- 

tineret.

iotul de 
tiă" in 
eristicile

lotului 
gătirea 
nuirea 
tare. Fiindcă, s-a văzut, 
ușor deposedați de puc și nu 
rezistă Ia contactele directe eu 
adversarii. Sigur, e o problemă 
a antrenorilor, dar și c pro
blemă a Iot personală. Si aid. 
poate, ar trebui să se vadă 
mai mult antrenamentul. _ in
vizibil.

Am încercat să sugerăm d- 
teva păreri. Specialiștii știu, 
desigur, mai bine ce au de 
făcut. O bază bună există. A- 
vem mulți jucători talentați. 
experiența se acumulează evi
dent cu fiecare partidă inter
națională. Este necesar însă să 
se treacă la o muncă metodică 
(la cluburi, ca și la loturi), să 
nn se încerce rezolvări de mo
ment, In funcție de evoluția 
Intr-o partidă sau alta. între
buințat cu folos, timpul scurt 
rămas pin 5 la viitoarele mari 
examene poate să dea roade 
mal ales dacă înșiși sportivii 
(și antrenorii !) vor fi 
știenți de aceasta și vor ac
ționa Jn deplină armonie.

de seniori. Și aici pre- 
fizlcă, patinajul, mi- 

crosei ș.a. sini defid- 
sfnt

eon-

OND HI P I SM
1, a cîș- 
manieră 
lnvîngă- 
de Finit, 
ai multe 
ril fără 
I.
i Cursa 
-.35,3, 2. 
i : clșt. 
Cursa a 
Nlcolae) 
rfșt 1, 
Sullțaș 

nlța, 3.
20, ord.

I. Răsad
3. Cor- 
«, ord. 
V 1807. 
ÎSudltu)

1:31,7, 2. Jenl. Cota : clșt. 4, ev. 7. 
Cursa a vi-a : 1. Soneta (Sandu) 
1 28,2 2. Samba, 3. Cobadin. Co
ta : clșt. 3. ev. 35, ord. triplă 1019. 
Cursa a vri-a : 1. Coronița (Sl- 
mlon) 1 -34 8 2. Sonetist, 1. Volni
ca Cota : clșt. 2. ev. 15, ord. tri
plă 67, triplu V-Vl-Vn 355. Cursa 
a Vlll-a : 1. Finit (Arsene) 1:39,4,

Fante. 3. Cosmetic. Cota : clșt. 
" ord. triplă 296. Cursa a

Sumatra (I.T. NI colac) 
Recrut. Cota : clșt. 1, ev.

2.
2, ev. ».
IX-a : 1. 
1:31,4 2.
5, ord. 5.

Publicul spectator solicită să se 
comunice o dată cu cotele si nu
mărul de variante clștigătoare.

A. MOSCU

Acum, la orele 
porterii „șepcilor 
tează în fel și chip comporta
rea echipei lor favorite, apre
ciind la unison că EA a trecut 
cn bine prima sesiune de exa
mene in Divizia „A*. Cum se 
știe, „U“ ocupă In clasamentul 
sezonului un merituos loc 7, 
adică la un punct In urma ce
leilalte harnice promovate — 
Petrolul Ploiești, acest „umăr 
la umăr* sugerînd dt se poate 
de bine ambițiile și potențele 
a două cluburi de mare tradi
ție din țara noastră. Acest loc 
7 aduce, indiscutabil, atlt de 
necesara liniște pentru pregăti
rea celeilalte sesiuni de exa
mene programate in primăva
ră. Sigur că, parcurgînd bilan
țul, iubitorii sportului cu balonul 
rotund din Cluj-Napoca tin- 
jesc după singurul punct pier
dut acasă de universitari In 
fața puternicei formații a lui 
Hagi (să nu se uite. Sportul 
studențesc a mal produs fi al
tădată necazuri suratei sale 
mai... mari), punct ce ar fi de
terminat rocada cu Petrolul pe 
motivul nu numai al numărului 
de victorii, d șl al unul gola
veraj mai bun al clujenilor. 
Dar, același suporteri susțin.

rii pină cind i-a ingenunchiat; 
adversari care, de regulă, se 
agață și de „un fir de păr* 
pentru a „ciupi* măcar ceva.

Argumente în sprijinul a- 
mintitei cotituri le mai găsim și 
In meciurile disputate în de
plasare- Nu spune, oare, destul 
de mult numai 0—1 cu Dinamo 
(scor pecetluit în minutul 90 al 
partidei) și cu Universitatea 
Craiova (min. 8), 1—2 Ia F. C. 
Bihor (rețineți, prin autogolul 
din min. 70 al lui Dobrotă), 
ca să nu trecem peste puncte
le realizate pe terenul echipe
lor Victoria București (1—1, 
după ce „U* a fost condusă 
dintr-un penalty) și A.S.A.-ului 
din Tg. Mureș (0—0) 7

Nu demonstrează toate aces
tea o stare de spirit nouă la 
echipa din Cluj-Napoca, o mai 
mare doză de curaj și aplomb 
ofensiv decit altădată, o dorin
ii vizibilă de a merge iBcet. 
dar sigur, pe drumul competi
tivității 7 — cum bine remar
că cei doi Remus din preajma 
„alb-negrilor* (Clmpeanu, fun
dașul de ieri și conducătorul 
de azi, și Vlad, antrenorul cu 
frumoase și Îndrăznețe Idei), 
încurajatorul început de drum 
a fost relevat și mai bine de

7. „U“ CLUJ-NAPOCA 17 7 3 7 21-21 17
• Punctaj „acasă* : 15 ța pierdut un punct cu Sportul stu

dențesc) .
• Punctaj „ta deplasare* > 1 (• obținut cite un punct cu 

Victoria șl A.S.A.).
• Golgeterll : Clmpeanu n I goluri, Dobrotă, L. Moldovan, 

A. Stoica, Bucur șl Flșic — câte 1, Ciocan, Biro și Boeru — 
cite 1.
• Lotul : caval. Ciocan, Neamțu, A. Stoica șl Flșic — dte 17 

meciuri, Dobrotă M, Bucur și Clmpeanu n — dte 15, Poplcu 
14, Biro 13, FI. Pop șl Bagiu — dte 13, L. Moldovan 19, Mesza- 
roș, Feșnic și Boeru — dte 7, Pojar fi Iepure — dte 3, Mu- 
reșan 1.
• Cartonașe galbene 1 14. cel» mai
• cartonașe roșii : nici anul.
• A beneficiat de I lovituri de 

(Clmpeanu n 3, Bucur a, una ratată
• A expediat 304 șuturi (188 acasă

------ ~ " “In deplasare).care 82 pe poartă (71 acasă — a

In... compensație, că amintitele 
„plusuri* reprezintă pentru „U* 
niște resurse reale.

Să vedem insă ce a caracte
rizat-o, in mod special, po e- 
chipa din orașul de pe Someș 
la reapariția ei in eșalonul 
nr. 1 al fotbalului? în trecut, 
nu știm dacă vă mai amintiți 
(„șepcile roșii* țin insă bine 
minte), formația clujeană a 
plătit un tribut greu labilității 
sale psihice, o labilitate care, 
de regulă, amplifică neputin
ța. Iată-i însă pe studenți 
schimbați tn bine la acest ca
pitol atiț de important, acu
mulările pe planul moderniză
rii antrenamentelor și — impli
cit — al jocului (Începute In 
etapa pregătirii repromovării 
și continuate, firesc, azi pe un 
plan superior) armlndu-l eu 
acea Încredere in posibilitățile 
lor și forță de exprimare In 
momentele dificile apărute pe 
aproape Întreg traseul competi
ției. Să rememorăm, spre 
exemplificare, cîteva rezultate : 
3—1 cii Rapid, conturat In ulti
mele 25 de minute ale partidei, 
1—0, fixaț in min. 85, cu 
F.C.M. Brașov, 2—1 „In extre
mis* (după 1—1), eu S.C. Ba
cău — o victorie de moral In 
fata acelora care parafaseră 
ultima retrogradare clujeană, 
alt 2—1 aproape asemănător, 
cu „Poli* Timișoara, 2—0 In 
fața lui F.C. Olt, desprinderea 
fiind obținută tot spre finalul 
jocului. Vedeți că am cam stat 
cu sufletul la gură In jocurile 
de acasă, ar putea replica unii 
și au fost și ratări, nesincroni- 
zări, inexactități. De acord, 
Insă fădnd abstracție de de. 
observăm, trebuie să observăm, 
și fața cealaltă a Iul „U", a- 
ceea că ea a avutflnaluri bu
ne, n-a depus niciodată arme- 

Ile, s-a bătut eu insistentă, tn- 
colțindu-și permanent adversa-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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• „CUPA SPERANȚELOR*, LA 
MINIFOTBAL. In opt localități 
din tară se vor desfășura, in pri
ma parte a lunii ianuarie, modu
rile din grupele preliminare ale 
„Cupei speranțelor-, competiție 
foarte mult Îndrăgită de copil. 
Pentru a se alcătui tn mod cores
punzător grupele preliminare, În
scrierile la această Întrecere se 
vor face plnă la 30 decembrie 
1085, la F.R.F.

multe : Dobroti 1.

evoluția din meciul cu Sportul 
studențesc (1—1, fixat, din pă
cate, de o gafă apărută in sis
temul defensiv) și mai ales a- 
eelea eu Corvlnul (3—1, pentru 
care cronicarul propunea un 
„premiu de frumusețe*) și cu 
F.C. Argeș (4—0 — meci de
spectacol cu conturi încheiate, 
tot In final, in numai 9 minu
te 0.

Să notăm insă că „U“ a în
registrat și două „accidente*, 
ca aă le numim așa, ce În
deamnă la serioase meditații : 
usturătoarele 0—4 de Ia Rm.
Vîlcea și 0—3 la Buzău, după 
victoria spectaculoasă tn fața 
Corvlnului. Neîndoielnic că an
trenorul echipei, Remus Vlad, 
știe bine de unde provin aces
tea, știe bine, ea fi jucătorii 
săi, ei este nevoie Încă de per
fecționări în eadrul ideii de joe, 
de consolidări, de retușuri tn 
faza de apărare, dt fi In cea 
de atac (unde numărul mare 
de ocazii create nu se conver
tesc in goluri dorite), este ne
voie de o și mai mare disci
plinare tactică, de găsirea ace
lor mijloace eficiente 
să elimine fluctuațiile 
mă ale unora dintre 
nenții lotului. De toate 
este imperios nevoie, 
programul de primăvară anun
ță meciuri foarte grele, „acasă*, 
cu Dinamo, Universitatea Cra
iova și Steaua, (nu mai punem 
la socoteală apariția Jiopuri- 
lor* neprevăzute). „U* le anti
cipează conștient pe toate 
ea Bists' elevi slrguincloși, te
nacii ei jucători sint de 
acum, hotărîți să „tragă 
dinții" in pregătirile din aceas
tă iarnă.

menite 
de fer- 
eompo- 
aoestea 
fiindcă

91.

pe

Stelian TRANDAFIRESCU

S CIȘT1GURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN U DECEM
BRIE 1985 Cat. 1 : 1 variantă
25% autoturism Dacia 1300 (70 000 
lei) ; cat. 2 : 11 variante 25% a 
5.293 lei ; cat. 3 : 31 variante 
100% a 1.817 lei șl 80 variante 
25% a 404 lei ; cat. 4 î 88,75 a 
«58 lei ; cat. 5 : 391,75 a MO 
Id ; cat. 8 : 8.464,25 a 40 Id ; cat. 
7 : 350,50 a 200 let; cat. 8: 4.222,50 
a 40 lei Report eat. 1: 52.148 
lei. Autoturismul Dacia 1308 a 
fost obținut de STAMATESCU 
TOM A-O VID IU din București.

cat. 3 :

LA EGALITATE (0-0)
KAVALA, 23 (prin telefon). 

S-au disputat primele meciuri 
din cadrul Balcaniadei de ju
niori. Echipa noastră a intîl- 
nit, la Kavala, selecționata Al
baniei cu care a încheiat me
ciul la egalitate. 0—0. Și tre
buie să spunem din capul 
locului că acest rezultat ne
dreptățește formația României, 
care a fost net superioară ad
versarului întîlnit, mai ales din 
punct de vedere tehnic. Ju
niorii noștri au dominat cea 
mai mare parte din timp, une
ori cu autoritate, dar n-au reu
șit să înscrie golul care să le 
aducă victoria pe care ar fi 
meritat-o cu prisosință. Și ar 
fi meritat-o pentru că. practic, 
juniorii albanezi, in afară de 
faptul că au jucat foarte agre
siv (chiar dur), n-au periclitat 
decit o singură dată poarta a- 
părată de Crișan.

întîlnirea a Început, totuși, 
sub semnul echilibrului, Teodo
rescu și Mitici anulind prin 
plasament și promptitudine 
preferata pasă lungă a junio
rilor albanezi. Pri-ntr-o bună 
conlucrare la mijlocul terenu
lui, compartimentul din care 
s-au evidențiat in mod deose
bit Labu șl Sabău (ultimul, din 
păcate, fiind obligat să pără
sească terenul in minutul 40. 
accidentat de Narba). juniorii 
tricolori au reușit să-i pună In 
bune situații de gol pe Dochla 
și Bondoc, care s-au încurcat 
Insă în momentul expedierii 
șutului la poartă. Prima mare 
ocazie o notăm In minutul 24, 
cînd Sabău a executat exce
lent o lovitură liberă de la

CU CEI ALBANEZI
circa 20 m, dar portarul Kela 
a scos de la „vinclu* ta cor
ner. în ultimul minut a) pri
mei reprize, o altă imensă oca
zie de gol, Sabău șutind prin 
surprindere, Kela r>spingînd 
iarăși miraculos.

Repriza a doua avea să fia 
efectiv la discreția echipei Ro
mâniei, atacurile ei inmulțin- 
du-se. în minutele 53 și 58, 
noul introdus Stan a expediat 
două șuturi foarte puternice, 
obligîndu-1 pe apărătorul butu
rilor adverse să se Între
buințeze la maximum pentru a 
salva goluri gata făcute. O 
foarte mare situație de gol s-a 
derulat și în min. 75, cînd. la 
o centrare pe jos a lui Che- 
regi, Dochia a tatîrziat cu o 
fracțiune de secundă șutul. Un 
meci totuși bun al juniorilor 
noștri, mai puțin rezultatul cu 
care s-a Încheiat. Arbitrul Ku- 
tay Coșkun (Turcia) a condus 
bine formațiile : ROMANIA 8 
Crișan — Lungu. Mitici. Teo
dorescu. Stoicov — Cheregi, 
Uabu, Sabău (min. 40 Stan), 
Bănică (min. 69 Bunaeiu) — 
Bondoc, Dochia. ALBANIA : 
Kela — Kepl, Fraserl, Alime- 
meti. Tbra — Zenuni, Zin (min. 
73 Pena). Bolla, Tarba — Ka- 
raci (min. 57 Berzhem), Vo
dă. în celălalt meci, la Drama, 
Turcia și Bulgaria au terminat 
tot la egalitate, 1—1 (0—0). As
tăzi se dispută partidele Româ
nia — Bulgaria (la Drama) șl 
Grecia — Turcia (la Kavala).

Gheorghe NERTEA

LAUREATn
(Urmare din pag. 1)

— Despre locul I pe care H 
cedezi lui Gheorghiță Hagi ce 
poți să ne spui 7

— Ci Intr-un fel era Kontat 
încă de anul trecut, cind Hagi 
sosea pe locul «l 11-lea. Mă 
bucur pentru el, este un mare 
talent, nu numai al fotbalului 
nostru, ci și al Europei. Dar 
sper să nu se supere dacă 
spun că preferatul meu la cu
nuna de lauri, anul acesta, ar 
fi fost Ștefănescu. Hagi mai 
avea timp, Costică se apropie 
insă de sfîrșitul unei cariere 
sportive, de-a lungul căreia a 
strălucit tn mai multe campa
nii, și la noi, la Universitatea 
Craiova, și la echipa națională. 
Cum se vede insă, o dată tn 
plus, cel care înscrie golul cap
tează mai lesne atenția decit 
cel care se opune la înscrierea 
lui. Așa-i peste tot, Italia fot
balistică aproape că l-a uitat 
pe Facchetti, ea 11 va ține min
te, mult timp de aici înainte, 
pe Paolo Rossi, ultimul golgeter 
al C.M. Vă asigur că peste ani, 
4 la noi, la Craiova, seva var
ii mai mult de driblingurile și 
fentele lui Bălăci și Cirțu, de- 
ctt de ceea ce au însemnat a- 
părătorii tn lupta cu marii oa
meni de gel ai continentului 
nostru.

— La Craiova, se pare, a șl 
început să se vorbească de U- 
niversitatea la timpul trecut...

— Nu atlt din cauza compor
tării noastre In campionat, cit 
pentru „vina* de a fi știrăsii 
Cupa cupelor înainte de ter
men. Suporterii noștri au uitat 
repede excelenta partidă făcută 
de noi eu Monaco, ei țin minte 
că anul trecut, cind ne aflam 
abia la început de reclădire a 
echipei, Universității Craiova 
i-a lipsit extrem de puțin, a- 
tunci la bara lui Cirțu, tn man
ta a H-a cu Zeleznicear, pen
tru a se califica tn turul al 
TV-lea al Cupei U.E.F^A...

— Dar Dinamo Kiev nu este,

ANULUI 1985
totuși, să zicem, Olympiakos Pi
reu...

— Așa este, Dinamo Kiev 
face parte din elita europeană, 
dar eu cred ci la Craiova pu
team s-o învingem. S-a ratat 
• ocazie uriașă la 1—0, apoi, 
dupd pauză, am fost mai tot 
timpul peste adversar. Tare 
mult ne-a lipsit Cămitaru o 
bună parte din această team- 
nă,..

— în primăvară, Cămătaru 
va fi din nou în echipă...

— Si atunci, in retur, echipa 
va fi iarăși puternică. Tinerii 
și mai virstnicii se vor angaja 
din nou exemplar la efort, tn 
așa fel Incit sd ne menținem 
In cursa pentru un loc tn cu
pele europene. Eu, cel puțin, 
vă asigur că voi trage cu din
ții, la echipa de club, ca și la 
reprezentativă pentru a prinde 
un nou loc fruntaș si în an
cheta pe ’86.

(„Cum adică, tata, să tragi 
cu dinții, asta n-o Înțeleg*, 
intervine... Lung II, Tiberică, 
cum se vede, foarte atent la 
discuția noastră. „Am vrut să 
spun, se explică... Lung 1, că 
voi face tot ceea ce depinde de 
mine*. „Ei. acum înțeleg, așa 
merge*, se arată mulțumit Ti
berică, care, fără să vrea, ne-a 
cam întrerupt dialogul.)

îl... pedepsesc, punindu-i și 
lui o întrebare, pe care, simt 
că abia o așteaptă .’

— Tie Iți place fotbalul 7
— Si încă cum...
— Ce post îți place mai mult?
— Cum adică ce post 7 (Și, 

in loc de răspuns, ne arată 
pantalonașii jullți în genunchi). 
Portar, ca tăticu. dar dv. ce 
credeați 7

— Credeam, apreciind după 
intervenția ta. că vrei să de
vii... filolog.

— Nici cuvîntul ista nu-l în
țeleg.

— Uf, curiosule drag, mai ai 
timp ca să afli. Pînă atunci 
străduiește-te să cald pe urme
le tatălui tău. Nu-țj va fi de
loc simplu...

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
A ÎNCEPUT V1NZAREA BILE

TELOR LA TRADIȚIONALA TRA
GERE EXTRAORDINARA LOTO 
A REVELIONULUI DIN 1 IA

NUARIE 1986 1
Ca fa flecare an, participanti- 

lor la sistemele de joc organi
zate de Administrația de Stat 
Loto-Pronosport U se oferă șl de 
această dată, ta prima zi a nou
lui an, o surpriză dintre cele 
mal plăcute : TRAGEREA EX
TRAORDINARA LOTO A RE
VELIONULUI la care se vor a- 
tribul Importante dștiguri tn

AUTOTURISME „DACIA 1900-, 
excursii In U.H.S.S., precum șl 
mari sume de bani de valori 
fixe șl variabile. Se vor efectua 
13 extrageri In trei faze, totali- 
zfad 120 numere. O formă avan
tajoasă de participare o consti
tuie variantele combinate și 
combinațiile ..cap de pod*, pe 
care se pot obține suite de oiș
ti guri la mal multe categorii.

Un bilet la tragerea extraordi
nară Loto a Revelionului poate 
fi un cadou plăcut șl util pen
tru cei dragi l

Consultați prospectul acestei 
mari trageri șl jucati din timp 
numerele dv. preferate 1



in „Cupa Mondială“ de ia Sarajevo

fven/menf ’85 in sportul

IA 90 DE AM. BASCHETUL ESTE îli PliIHTÎn 1

ECHIPAJUL DE BOB 4 AL ROMÂNIEI, 
PE LOCUL 3!

Participind — pe pirtia olim
pică de la Sarajevo — la unul 
dintre cele mai importante con
cursuri internaționale de bob 
ale sezonului, inclusiv in în
trecerile pentru „Cupa Mon
dială", echipajul român Dorin 
Degan — Gheorghe Lixandru. 
Gildo Tudor, Costel Pctrariu s-a 
clasat pe un onorant loc 3, 
după echipajele Elveția I 
(Fasser — Bossert, Riiggle, Me
ier) și Austria I (Dellekarth — 
Herz, Worz, Teigl) dar depă
șind cele două boburi ale R. D. 
Germane, clasate pe locurile 4 
(Dietrich — Neuber, Stalla. 
Veri) și. respectiv. 5 (Valken- 
berg — Ranger. Lorenz Noh-

ring). Echipajul învingător a 
obținut cei mai buni timpi în 
manșele I și a IlI-a.

Clasament: 1. Elveția I
2:34,27 ; 2. Austria I 2:35,06 ; 
3. România 2:35,66 ; 4. R.D.G. II 
2:35,87 ; 5. R.D.G. I 2:38,77.

Realizat în compania unor 
parteneri de întrecere care al
cătuiesc elita acestui sport, re
zultatul de la Sarajevo consti
tuie o performanță bună, pro
mițătoare în același timp în 
perspectiva viitoarelor compe
tiții ale sezonului și mai ales 
a unor punctaje cît mai sub
stanțiale în ierarhia „Cupei 
Mondiale" ediția 1985—1986.

în cursă spre lacul 3

PE GHEATA Șl PE ZAPADA
Sărituri cu schiurile : SURPRIZA 

S-A NUMIT SUORSA
In absența lui Matti Nikanen, 

exclus de către federația din 
Finlanda pentru... rezultate sla
be (7) tn acest început de se
zon (reamintim că asul zboru
rilor pe schiuri nu s-a clasat 
mal jos de primii 10. în acest 
decembrie) concursul pe tram
bulina de 70 de metri de l» 
Chamonix a fost cîștlgat de co
naționalul său rokka Suorsa. 
Cel mai lung salt al Învingăto
rului a măsurat 94,5 m, dar 
deosebită performanță a finlan
dezului rămtne depășirea marelui 
favorit, Jens Weissflog, din 
R.D. Germană, campionul olim
pie de 'a Sarajevo, clasat pe 
locul secund. Deși necunoscut, 
Suorsa s-a clasat, plnă acum, 
de două ori pe locul 4 tn con
cursuri de ..Cupa Mondială*.

Sanie : ITALIENII IN SERIE I
După ce au dominat concur

sul de deschidere de la Sarajevo, 
cu o săptămînă tn urmă, sănierli 
italieni s-au remarcat din nou. 
de astă dată acasă la Valdaora. 
La individual masculin toate lo
curile podiumului ’.e-au revenit : 
1. Huber 1:51,81 ; 2. Hiltgamer 
1:51,94 : 3 Raffl 1 :52,45 ; feminin: 
1. Maria Luisa Reiner 1:53 Si ; 2. 
Annefred Goeleng (Austria)

1:53,90 ; 3. Veronica Oberhuber
(Italia) 1:54,25.
Combinata nordică : NORVE
GIANUL ANDERSEN A SPART...

GHEAȚA I
Primul concurs de combinată 

nordică din cadrul „Cupei Mon
diale* a noului sezon a revenit 
norvegianului Jelr Andersen, pe 
traseele de la Tarvislo. El tșl 
datorează victoria excelentei e- 
voluțil din proba de 15 km pe 
care a cîștlgat-o detașat. Iată 
clasamentul general : 1. Ander
sen 427,055 p, 2. Welnbuch 
(R.F.G.) 423,990 p. 3. MOIler
IR.F.G.i 419.205 p.

Schi fond : ALERGĂTOARELE 
DIN R. D. GERMANA FĂRĂ 

CONTRACANDIDATE
Proba feminină de 5 km din 

cadrul concursului Internațional 
de la Davos a fost dominată de 
sportivele din R.D. Germană, 
clasate pe primele trei locuri. 
A cîștlgat Simona Opltz — 14:02,0, 
urmată de Carola Jacob — Ia 19,6 
și Susanne Kuhfittlg — la 21,9. 
Pe locul patru a-a situat con
curenta elvețiană Evi Kratzer 
- Ia 25,1.

tn cursa masculină de 15 km 
victoria a revenit elvețianului 
An<H Gruenenfelder — 27:24,»,
secundat la 49.2 de norvegianul 
Ove Aunll.

Devine din ce in 
ce mai evident fap
tul că baschetul este 
unul din jocurile 
sportive cu cea mai 
mare răspîndire în 
lume, practicat — 
după ultimele sta
tistici ale F.I.B.A. 
(Federația Interna
țională de Baschet 
Amator) — de cir
ca două sute de 
milioane de oameni, 
în 160 de țări cu 
federații afiliate la 
forul diriguitor al 
sportului cu mingea 
la coș. Activitatea 
competițională in
ternațională este 
proporțională cu 
numărul practican- 
ților, calendarul 
F.I.B.A. cuprinzind, 
în anul 1985, 50
(cincizeci) de între
ceri oficiale (cam
pionate mondiale, 
ale Europei, Pana
mericane, ale Afri
cii, Americii Cen
trale și Mării Ca
raibilor, Asiei, Ocea
niei, cupele euro
pene interduburi, 
cupele africane in- 
tercluburi, „Cupa 
Albert Schweitzer", 
„Cupa Cristofor Co- 
lumb, „Cupa William 
Jones", Jocurile Pa- 
narabe, Jamboreele 
internaționale de 
minibaschet etc.). 
Firește, toate aces
te competiții nu au 
apărut dintr-o dată, 
ci pe măsura creș
terii interesului
pentru baschet. De 
pildă, între desfă
șurarea primului 
campionat european 
de juniori (1964, în 
Italia) și disputarea 
ediției inaugurale a 
„europenelor" de 
cădeți (1979, tn Si
ria), au trecut 15 
ani, timp în care 
acest joc sportiv a 
căpătat baze solide 
în tot mal multe 
țări, determinînd și 
apariția altor com
petiții de amploare, 
ca. de exemplu, 
campionatele mon
diale de juniori și 
de junioare, fetele 
disputîndu-și prima 
ediție chiar anul a- 
cesta, în S.U.A, la

Colorado Springs.
Dar evenimentul 

anului pe care-I în
cheiem este organi
zarea — pentru pri
ma dată în istoria 
baschetului — a 
Campionatului mon
dial cu participarea 
a 21 de echipei In 
Europa, faza preli
minară se află în 
plină desfășurare și 
urmează ca în luna 
februarie să aibă 
loc ultimele meciuri 
(din cadrul celor 
patru grupe) care 
vor desemna opt 
dintre finaliste. Ce
lelalte vor fi cunos
cute după încheie
rea întrecerilor zo
nale (Africa, Ame
rica de Nord, Ame
rica de Sud, Austra
lia și Oceania, Asia) 
și se vor adăuga 
calificatele din ofi
ciu, care sînt și cap 
de serie : U.R.S.S.,

S.U.A., Spania și Iu
goslavia (turneul fi
nal va avea loc a- 
nul viitor, în Spa
nia).

După cum se ve
de, baschetul, aflat 
la vîrsta de numai 
94 de ani (amintim 
că a fost creat în 
anul 1891, de James 
A Naismith, profe
sor la Colegiul 
Springfield — Mas
sachusetts, S.U.A.), 
deci un „prunc" fa
ță de sporturi cu 
vechime de milenii, 
tinde către o și mai 
mare extindere, ex
primată în ultima 
vreme prin apariția 
de noi competiții și 
prin creșterea nu
mărului finalistelor 
la marile turnee o- 
ficiale internaționa
le, așa cum s-a pe
trecut In 1985.

D. STANCULESCU

U.R.S.S, Pentru merite 
deosebi ie în dezvoltarea fot
balului soyietic, Konstantin 
EJeșkov (65 de ani), fost ju
cător al echipei Dinamo 
Moscova șl al reprezentativei 
U.RJS.S., a fost distins cu 
„Ordinul Lenin’1. în perioadi 
i960—1982, Beșkov a fost an
trenorul selecționatei U.R.S.S, 
• Pugiliștil sovietici vor de
buta în noul sezon Interna
tional cu prilejul tradiționa
lelor întîlnlri pe care le sus
țin anual 'în compania boxe
rilor americani. Echipa S.U.A. 
va fl prezentă în U.R.S.S. 
între 24 ianuarie și 2 februa
rie 1986. perioadă în care va 
disputa o scrie de meciuri 
cu diverse selecționate so
vietice.

ITALIA. Cu prilejul lucră
rilor Congresului Uniunii ci
cliste internaționale, desfă
șurat la Roma, a fost reți
nută candidatura orașului 
francez Chambery pentru 
organizarea Campionatelor 
mondiale pe șosea din anul 
t«9.

„Cupa Davis“ râmîne în Suedia

„SOLISTUL" A PIERDUT. A CÎȘTIGAT ECHIPA !
Cupa Davis râmîne încă un 

an, pentru a 3-a oară — după 
1975 și 1984 —. în Suedia. In 
ultimul meci, cel decisiv, Ște
fan Edberg și-a învins emoțiile 
de început, cîștigînd 
puțin bine 
Westphal și Suedia a 
in deplasare, echipa R- 
mania, cu 3—2 ! O 
muncită, pentru că. tată, din 
1964 în nici o finală nu s-a 
decis cîștigătoarea in ultima 
intîlnire. Muncită. dar meri
tată. Un succes logic, dacă 
luăm în calcul omogenitatea 
echipei scandinave, dar și va
loarea individuală a compo- 
nenților săi. Suedezii au reușit 
să păstreze trofeul gratie unul 
efort extraordinar. Edberg de
clara : „Partida cu Westphal a 
fost cel mai greu meci din ca
riera mea*.

cotatul
la mal 
Michael 
învins, 

F. Ger- 
victorie

De cealaltă parte, Becker a 
obținut ambele puncte pentru 
echipa lui, sădind speranțe în 
inimile suporterilor săi. Nu 
l-au doborît nici miza jocului 
nici corul-suporter al celor 
13 000 de spectatori din sala 
olimpică din Mdnchen, lo du
da adevărului conform căruia 
cel mal greu e să joci acasă... 
Becker a dovedit, o dată în 
plus, că posedă toate atuurile 
unui mare campion.

Echipa Suediei a dștigat, deși 
„solistul" său, WiUander. a fost 
invins de Becker.

Doina STĂNESCU
P.S. tn medul decisiv, Ștefan 

Edberg a cîștlgat In 4 seturi 
la Michael Westphal t 3—8, 
7—5, 6 4, 6—3, după 2 ore și 
15 minute de loc.

TENIS, e Primul ‘ur la Mel
bourne (m) : Barr — Bentiabiles 
3—4, 7—5 • Woodforde — Simp
son 8—3, 6—3. • Finale (m) la 
Adelaide simplu : Edwards — 
Doohan 6—2, 6—4 ; dublu : Ed
monson, Warwick — Aerts. War- 
neke 6—4, 6—4. a Orange Bowl, 
(m), 16 ani. finală : Arnaud
Boestc i "Franța) — Patrick 
Wennbers (Suedia) 6—3 6—3 tn 
semifinale : Boestch — Per Hen- 
rlksson (Suedia» 6—1 6—t ț Wen- 
nberg — Davis Wheaton (S.U.AJ

TELEX ©TELEX
6—1. 6—4 4 1» ani, semifinale :
Claudio Pistoles! (Italia) — Guil
lermo Perez Roldan (Argentina)
6— a, 6—1 S Bruno Cresar (Iugos
lavia) — Chris Garner (S.U.A.)
7— 9, 9—1 ; (f), 16 ani : finală : 
Sybllle Ntox-Chateau (Fran
ța) — Alexia Dechaume (Fran
ța) 6—2, 9—1 ; în semifinale: 
Nlox-Chateau — Rona Daniels

Baschetul înseamnă dinamism, spectacol 
sportiv, luptă atletică, subtilități tehnice. 
Un sport cu adevărat la înălțime, ața cum 

ne ilustrează ji această imagine

CONTROL ANTIDOPING Șl
LONDRA, (Ager pres). — Consi

liul asociației internaționale a 
jucătorilor de tenis, întrunit la 
Londra, a abordat între altele și 
problema controlului antidoping, 
pînă în prezent oarecum negli
jată. în acest scop, Consiliul Îm
preună cu Federația internaționa

CAMPIONATE NAȚIONALE
SPANIA (ultima etapă a turu

lui). Real Madrid (1—0 cu Real 
Sodedad) a mal pus un punct 
Intre ea ș! urmăritoarea C.F. Bar
celona, doar 0—0 acasă, cu con- 
citadlnll de la Espanol. La tel 
șl față de Atletico Madrid (1—1. 
în deplasare, la Bilbao în com
pania lui Athletic). Deel : 1. Real 
Madrid 37 p. 2. C.F. Barcelona 
23 p șl 3. Atletico Madrid 33 p. 
Celelalte rezultate: Celta — Spor
ting Gljon 1—1 ; Valladolid — 
Betls Sevilla 4—2 ; Cadlx — Va
lencia 2—3 ; Hercules — San
tander 1—0 ; Sevilla — Saragosa 
0—0 ; Osasuna — Las Palmas 
0—1. Pe ultimele locuri : W. O- 
sasuna 11 p, 18. Celta 9 p.

BULGARIA (et. 18). Trakia 
Plovdiv — Beroe Stara Zagora 
8—1 : un adevărat „record* ea 
un lider sâ piardă la un aseme
nea scor II Ia duda InfrlngerH. 
fotbaliștii dla Stara Zagora con
tinuă să conducă în clasament, 
cu 34 P, urmați de... învingătorii 
lor cu 23 p Alte rezultate : Sll- 
ven — Akademik Svlștov 3—0; 
Slavia Sofia — Lokomotiv Sofia 
1—0 5 Spartak Pleven — Etar 
1—9 ț Cerno More — Vrata 7—0 ; 
Plrln — Spartak Varna 1—1 ; 
Dunav — Lokomotiv Plovdiv 
0—3 ; Sredeț — Vltoșa 3—1.

SCOȚIA (ei. 19). Doar 3 par- 
tide 7 Dundee United — Aber
deen 2—1 ț Hibernian — Rangers 
1—1 ; Saint Mirren — Heart of 
Mlddlothlan 0—1, celelalte două 
fiind amtnate.

DE PRETUTINDENI
• ALDO SERENA (Juventus) 

conduce plutonul golgeterllor

(S.U.A.) 6—0, 6—2 ; Dechaume — 
Emmanuelle Derly (Franța) 6—1, 
3—6. 6—0 ț 18 ani, semifinale :
Marie-Jo Fernandez (S.U.A.) — 
Laura Garrone (Italia) 6—1, 6—3; 
Patricia Tarablnl (Argentina) — 
Laure Galphln (S.U.A.) 6—3, 6—3.

VOLEI • In „Cupa Iugosla
viei*, la Belgrad : Mladost Mon
ter Zagreb — Bosnia Sarajevo 
3—0 la masculin ; Mladost Mon
ter Zagbreb — Branlk Maribor 
3—3, la feminin.

POLONIA. Antrenorul se
lecționatei de ciclism a Po
loniei, fostul campion Rys- 
zard Szurkowski, a alcătuit 
un lot de 20 de sportivi din 
care va fi formată echipa 
pentru viitoarele ediții ale 
„Cursei Păcii* (6—22 mai) și 
a Campionatelor mondiale, 
acestea din urmă fiind pro
gramate în luna septembrie 
1986 la Denver (S.U.A.). tn 
fruntea lotului se află valo
roșii rutieri Andrzej Mierz- 
jewskl (locul 2 tn acest an 
în „Cursa Păcii"), Marek 
Szerszynskl șl Pavel Barto- 
wiak alături de care au fost 
selecționați o serie de tineri 
de perspectivă.

ETIOPIA. înotători fruntași 
etiopieni au efectuat de eu- 
rtnd un stagiu de pregătire 
în U.R.S.S., încheiat cu două 
concursuri de verificare des
fășurate la Erevan șl în ba
zinul olimpic din Moscova. 
Cu acest prilej, s-a constatat 
o îmbunătățire evidentă a 
performanțelor, majoritatea 
componențllor lotului etiopian 
stabilind noi recorduri națio
nale. Printre aceștia ș-au nu
mărat Daniel Assefas — tn 
probele de bras — și Aii A- 
mede — în probele de spate.

PENTRU TENISMANL.
lă au ajuns la concluzia că tre
buie găsită o formulă acceptabilă 
pentru că și în turneele de tenii 
să fie efectuat control antidoping, 
aceasta mai ales în perspectiva 
includerii „sportului alb* tn pro
gramul Jocurilor Olimpice.

meridiane
campionatului italian, salvind 
onoarea „băștinașilor*, cu 9 go
luri marcate î fl urmează vest- 
germanul K.H. Rummenigge cu I 
goluri, francezul Platini, argen
tinianul Passarella șl danezul 
Elkjaer Larsen, cu cite 7 goluri. 
• MILOS MTLUTINOVICI și-a 
prezentat demisia din postul de 
selecționer șl antrenor al „na
ționalei* plavilor. Forfait-ul are 
loc după ce fosta glorie a fot
balului Iugoslav a alcătuit șl

prezenta’ federației de speciali
tate un raport detaliat asupra 
cauzelor oare, tn opinia Iul, se 
află la originea scăderii calității 
fotbalului din țara sa și mal 
ales a necalificării pentru „Mun
dial*. • ÎN REPUBLICA POPU
LARA CHINEZA a fost alcătuit* 
prima reprezentativă feminină 
de fotbal, echipa urmînd să par
ticipe anul viitor la campio
natul Asiei. Lotul cuprinde M 
de jucătoare, toate pînă la M 
ani.

BULETIN - ..MUNDIAL '85*
• Rabata Saadaae, 

directorul tehnic al 
naționalei Algeriei : 
„Sini satisfăcut de 
instalațiile pe care 
le-am vizitat la 
Guadalajara, unde 
vom Juca In com
pania Braziliei,
Spaniei și Irlandei 
de Nord. Dar lu
crul cel mai impor
tant este că vom a- 
vea o... bucătărie 
separată, deci nu 
vom avea probleme 
de alimentație*. 
Cite echipe, atltea 
priorități... a In 
vederea pregătirii 
meciurilor sale din 
grupa A (cu Dane
marca, la 4 iunie ; 
ou R.F.G., la I Iu
nie 5 cu Uruguay 
la 13 iunie) repre
zentativa Scoției 
51-a ales drept re
ședință un hotel 
din apropierea ora
șului Mexico. la 
poalele vechilor pi
ramide aztece. Pen
tru ca jucătorii sco
țieni să se obișnu
iască, din vreme, eu 
eternitatea marilor 
performanțe? Poate!

• Presa din Mon
tevideo apreciază 
oa „nefavorabilă" 
tragerea la sorți 
pentru echipa U- 
ruguayului (In gru
pă cu puternicele 
reprezentative ale 
Europei — R.F.G.,
Scoția și Danemar
ca !). Dar, orice 
rău e spre bine, 
că ziarul „La Ma- 
fiana* adaugă :
„Intr-un fel, e mai 
bine așa, deoarece 
putem să ne dăm 
seama Încă din 
start de valoarea 
pe care n avem și 
Ia ce putem aspi
ra*. Șl, ca lucruri
le să fie clare, e 
specificată șl aspi
rația : cucerirea ti
tlului 1 • ordina
torul cotidianului 
sportiv mexican 
„Este* e foarte 
grăbit. El oferă 
chiar finala Cam
pionatului mondial, 
ce se va disputa 
Intre Brazilia și 
Anglia! 0-1 drept 
e drept, calculatorul 
a fost „hrănit* eu 
toate Informațiile

necesare privind 
formațiile califica
te. Conform minții 
sale computerizate, 
iată șl meciurile 
din sferturile de 
finală : Italia —
Mexic, Brazilia —
Franța, Anglia —
Argentina, R.F.G.
— Uruguay șl din
semifinale : Brazilia
— Italia șl Anglia — 
R.F.G. Acest ro
man de „fotbal- 
fiction* are Insă și 
un gust amar : 
Mexicul va fi eli
minat. tn sferturi 
de finală, de că
tre Italia. Nid... 
astrologii nu sini 
străini de sportul- 
rege : unul dintre 
ej a declarat pre
set că cele mai 
mari șanse de suc
ces le-ar avea, pa
sămite, Brazilia. 
Franța, Anglia, Ita
lia și Uruguay. De 
parcă ar trebui să 
fii astrolog pentru 
a da cele mal 
mari șanse celor 
care le au, adică... 
marilor favorlțl II
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