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Săptămină sportivă clujeană

„TOPUL" ACȚIUNILOR LA 0 COTĂ RIDICATĂ
„SAPTAMINAL, mai ales in 

plină perioadă competiționaiă. 
la noi, la CIuj-Napoca — ne 
spune președintele C.J.E.F.S., 
Nicolae Mureșan — se organi
zează in zilele de vineri, sîm- 
băiă și duminică, peste 30 de 
acțiuni, Ia care se adăugă, fi
rește, și cele cotidiene, de pre
gătire. Deși în aceste zile nu 
sintem în... vîrf de formă, to
tuși, activitatea continuă". Să 
vedem... © APRIGE dispute, 
la Sala sporturilor, în etapa 
preliminară a „Cupei Româ
niei" la handbal masculin, 
chiar mult prea aprige dacă a- 
vem în vedere că Ia meciul 
Armătura Cluj-Napoca — Meta
lul Copșa Mică s-au înregistrat 
mai multe faulturi și elimi
nări decît... goluri ! Oare an

trenorii ce părere au ? e A- 
FARA este un minunat decor 
de iarnă, completat, la patinoa
rul artificial, de grațioasele pi
ruete ale elevilor antrenorului 
Gheorghe Șalac, cei de la „vi
teză" aflîndu-se, deja, pe pista 
de la Gheorgheni o PROGRAM 
non-stop la „piscina olimpică". 
Nu termină bine antrenamen
tul sportivii de la C.S.M., că 
începe jocul-școală dintre echi
pele de polo juniori de la 
C.S.Ș. și Crișul Oradea, pen
tru ca după ultimul fluier să 
intre în bazin și înotătorii de 
la C.S.Ș. Viitorul, sub îndru
marea fostului campion Eme- 
rich Hegheduș.- Activitate in
tensă, dar nu putem să nu ne 
gîndim la remarca făcută des
pre natația clujeană : „Pînă

acum nu a scos nici un spor
tiv de mare valoare". Condiții 
sînt. Deci ?! @ REVENIM la 
„polivalentă", unde voleibalis
tele de la Universitatea caută 
drumul spre „A", antrenorul 
Ion Binda dispunînd de un lot 
tînăr, avînd în Alina Pralea 
„șefa de promoție". Notăm, de 
asemenea, o constatare a fos
tului internațional : „Situația
actuală a voleiului nostru este 
urmarea slabei instruiri la ni
velul juniorilor". Deși nu este 
o opinie inedită, ea este per
fect adevărată, iar situația în 
continuare... neglijată. • ÎN 
SALA de atletism, antrena-

Emanuel FANTĂNEANU

In sălile de sport din Sibiu 
(grupa I valorică) și din Pitești 
(grupa a Il-a) s-au desfășurat 
ieri partidele primei etape 
din cadrul turneelor turului 3 
in Divizia „A" feminină de 
volei. Iată amănuntele :

SIBIU, 24 (prin telefon). 
Chiar dacă echipa favorită 
urma să evolueze mai tirziu, 
publicul localnic amator de 
volei a luat de la început eu 
asalt tribunele sălii C.S.S., 
plină pînă la refuz, pentru a 
vedea la lucru pe actuala lide
ră a clasamentului. Universita
tea C.F.R. Craiova, în com
pania vicecampioanei. C.S.U. 
Galați. Și a fost martorul unei 
dispute maraton, cu multe 
schimbări de situații și cu 
surpriza finală : echipa gălă- 
țeană a obținut victoria cu 
3—2 (10, —9, —7, 13, 7). Deși 
extrem de disputat pe par
cursul a două ore, jocul nu a 
avut virtuți tehnico-tactice 
deosebite. Perioadele de domi
nare au alternat, ca și greșelile 
la servicii și preluări. în sex
tetul craiovean s-a resimțit to
tuși lipsa Iulianei Enescu, ac

cidentată la încălzire. Dar par
tida a reținut atenția și prin 
schimbările de situații pe 
parcursul seturilor (in primul, 
de pildă, craiovencele au con
dus cu 6—1 și au pierdut I) și 
al tntîlnirii. După ce ,U“ a 
trecut în avantaj (2—1 la se
turi), antrenorul gălățean T. 
Vilsan a operat o modificare a 
așezării sextetului său și o 
inspirată înlocuire (a fost in
trodusă Emilia Nedelcu), ceea 
ce a dus la întoarcerea rezulta
tului în favoarea lui C.S.U. 
S-au remarcat : Găman, Dinl- 
că, Mititelu și Nedelcu de la 
învingătoare, Cuejdeanu și, par
țial, Nistor de la învinse.

Și partida următoare, dintre 
Flacăra roșie București și 
C.S.M. Libertatea Sibiu a ne
cesitat 5 seturi pentru a se sta
bili învingătoarea. A câștigat, 
spre dezamăgirea suporterilor 
echipei gazdă, Flacăra roșie cu 
3—2 (—5, 12, 6. —9, 3). în pri
mul set, sibiencele s-au impus

Gheorghe DED1U

(Continuare în pag. 2—3)

Pentru a treia oară

(Continuare în pag. 2—3)

TRADIȚIE Șl PERFORMANȚĂ LA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTIs s - - -
Cristian Gațu și Mircea Lu- 

cescu sînt cele mai valoroase 
produse ale grupei de jocuri 
sportive a Clubului sportiv șco
lar nr. 2 București, iar lista 
valorilor care s-au inițiat la u- 
nitatea respectivă este lungă, 
cuprinzind, printre alții, pe 
baschetbaliștii Florentin Ermu- 
rache, Roxana Ștefan, voleiba
liștii Gnjntlier Enescu, Con-

9
5 5

Bodatâ
Acțiunile

pepiniera pentru loturile naționale
de selecție, o preocupare permanenta

Colaborare rodnică cu C.S. Voința si A.S. riecanicâ iinâ

MIHAI ȘUBA — CAMPION NATIONAL DE SAH

Nicolae Berbece, toți purtători 
ai tricoului cu tricolor. In cei 

cînd există 
numărul ce- 
treptele va- 
loturile na
și senioare,

Baschetbalista Roxana Ștefan 
(in imaginea de mai sus, au
toarea unui „capac" de excep
ție) este un produs de certă 

valoare al C.S.Ș. 2.
Foto : Iorgu BĂNICA

stantin Chițigoi. Doina Moro- 
șan, rugbyștii Mircea Paras- 
chiv, Dumitru Alexandru, ho- 
cheistul Doru Tureanu. polois- 
tul Vlad Hagiu, handbalistul

26 de ani de 
C.S.Ș. 2 București, 
lor care au pășit 
lorii, ajungînd în 
ționale de seniori 
se apropie de 200. iar al ce
lor din loturile de juniori și 
tineret a trecut de 1200. Mai 
aflăm în panoplia de onoare a 
clubului 30 de maeștri ai spor
tului, circa 300 de sportivi de 
categoria I, 2400 de categoria 
a II-a, 2600 de categoria a 
III-a. Dar mîndria C.S.Ș. 2 
este, în primul rînd, contribu
ția sportivilor plecați din „pe- 
pV.iera" sa la multe dintre vic
toriile internaționale ale spor
tului românesc.

Ce a determinat succesele in
contestabile repurtate de sec
țiile de jocuri sportive ale 
C.S.Ș. 2 ? în primul rînd ca
pacitatea Drofesională și pasiu
nea profesorilor-antrenori (șefi 
de catedră : Gh. Alexandrescu
— handbal, Gheorghe Dumitru
— polo, Cornelia Mircioiu și 
Costică Dârjan — baschet. 
Doina Bălăiță — volei, Mariana 
Lucescu — rugby, Remus Bia- 
nu — hochei). Apoi, după cum 
ne-a declarat directorul ad
junct al C.S.Ș. 2, Nicolae Crețu, 
buna organizare a activității de 
selecție șl instruire. La unita
tea respectivă s-a creat o spe
cializare a antrenorilor, pe cele 
trei categorii de activități : în
cepători, avansați, performeri. 
Desigur, se produc și modifi
cări, dar ideea de bază rămîne 
și, după cum se vede, dă roade

deosebit de bogate. în sfîrșit, 
nu poate fi omis sprijinul co
mitetului de părinți (președin
te : Octavian Petroff), al că
rui aport în rezolvarea multor 
acțiuni (de pildă, pentru com- 
Dletarea bazei materiale) este 
uneori determinant. De altfel, 
acțiunile de selecție stau per
manent în atenția cadrelor di
dactice ale C.S.Ș. 2, principa
lele 
Iile 
Și

Foto : Branco VUIN-Timișoara

unități-pepiniere fiind șco- 
generale nr. 56. 50. 77

liceele „George Coșbuc",

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. 2—3)

RETROSPECTIVE — 198Ș 
PERSPECTIVE - 1986

Tirul In două poziții (I)

TRĂGĂTORII NOȘTRI DOMINĂ PROBELE 
DE PISTOL iN MARILE

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
împreună cu anii în care 

s-au cîstigat medalii olimpice 
de aur (1952, 1956, 1960 și
1980), 1985 face parte dintre se- 
zoanele cele mai bogate ale 
tirului românesc. Momentul de 
vîrf : campionatele europene 
de la Osijek, unde 15 din cei 
16 trăgători care au alcătuit de
legația țării noastre au urcat 
pe podium. Bilanțul nostru 
poate fi invidiat de orice 
„mare forță" a tirului interna

țional : 5 medalii de aur, 3 de 
argint, una de bronz și două 
noi recorduri ale lumii cu a- 
devărai ieșite din comun. Ele 
au fost realizate de Silvia Ka- 
posztay, 594 p, la pistol sport, 
două puncte peste vechiul re
cord mondial (un fel de 2,07

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)

TIMIȘOARA, 24 (prin tele
fon). Fără surprize s-a înche
iat finala actualei ediții a 
Campionatului național mascu
lin de șah. Confirmînd supe
rioritatea demonstrată încă din 
primele runde, marele 
internațional Mihai 
(A. E. M. Timișoara) 
învingător, distanțat 
punct pe primul loc,
scor total de 5 victorii, 6 re
mize și nici o partidă pier-

maestru 
Șubă 

termină 
la un 
cu un

Laureații anului fotbalistic 1985

Michael Klein: „DORESC SA DEVIN

Șl EU UN OM DE GOL“
— Michael Klein, ai mai figu

rat vreodată în „primii 5“ ?
— tn top am mai apărut a- 

cum doi ani, pe locul 7, dar 
laureat, adică in primii 5, nici
odată.

— Cînd ai primit vestea ?
— Ancheta ziarului a apărut 

intr-o luni. Eu am afjet marți 
dimineață, la spitalul din Hu
nedoara. Fusesem internat pen
tru a-mi tămădui nasul, tam
ponat intr-un duel aerian mai

Se vede că fot- 
sport greu, in 
meniscurile sînt

fi solicitat cine- 
ce ordine ai fi

aspru. De unde 
balul este un 
care nu numai 
expuse...

— Dacă te-ar 
va să „votezi", 
indicat ?

— Aceeași. Ancheta mi se 
pare dreaptă. Hagi nu putea 
să lipsească din fruntea ierar
hiei. După criterii pur fotba
listice, el este cel mai bun din
tre noi. Este un jucător cu ca-

Un ' moment de referință pentru tirul românesc: Silvia Kaposztay 
cu tabloul decarilor și nouarilor care i-au adus, la Osijek, titlul 
de campioană europeană și recordmană mondială, cu 594 p, la 

pistol sport

dută. Talentatul jucător timișo
rean cucerește astfel pentru a 
treia oară titlul de campion al 
țării, pe care l-a mai deținut 
in anii 1980 și 1981. în ultima 
rundă. Mihai Șubă a remizat 
cu Sergiu Lupu, în timp ce 
fostul deținător al locului 2, 
Mihai Ghindă, a pierdut la 
Constantin Ionescu, fiind astfel 
egalat în clasament de Ovidiu 
Foișor (remiză cu FL Gheor
ghiu). Iată si celelalte rezulta
te ale rundei de Încheiere : 
Ghițescu — Stoica 0,5—0,5. Băr- 
bulescu — D. Oltean 0.5—0,5, 
Ciolac — Stanciu 0—1. Cr. Io
nescu — Georgescu 0—1. Ar- 
maș — Marin 0.5—0,5, Mără- 
șescu — Pavlov 0.5—0,5. L. Ol
tean — Cosma 1—0. Miluț — 
Joița 0,5—0,5, Savin — Grun- 
berg 0,5—0,5, Mozeș — Ștefa- 
nov 1—0.

Iată clasamentul final : 1. M. 
Șubă 8 puncte (din 11 posibi
le), 2—3. M. Ghindă și O. Foi
șor — 7 p, 4—8. FI. Gheorghiu, 
Th. Ghițescu, Val. Stoica, C.

(Continuare în pag. 2—3)

lități rare, avînd un dribling 
scurt, iute ea un trăznet și un 
Șut puternic ca o ghiulea de 
tun. El nu este un tehnician de 
salon, nu-l interesează „flori
celele", toate însușirile și le 
subordonează golului, singurul 
scop al fotbalului. Un golge- 
ter care-și taie pîrtie prin orice 
apărare nu puteia să nu obțină 
ciștig de cauză. Avind 6 ani 
mai mult decît Gică Hagi, lă- 
sați-mă să fac puțin și pe pro
fesorul și să-i amintesc că are. 
totuși, și o latură vulnerabilă : 
pregătirea fizică, unde trebuie 
să lucreze mult mai serios.

— Să vorbim puțin și despre... 
locul 5.

— A fost, indiscutabil, anul 
meu cel mai bun, dar și cel 
mai nefericit, mă refer la ra
tarea calificării la CM. In pa
noplia mea, adunindu-se ex
periența, bagajul biologic, voin
ța, a rezultat jucătorul pe care 
«I știți, „maratonistul" care 
scoate mingi din picioarele ad
versarului pentru a le servi,

Ion CUPEN

(Continuare în pag. 2-3)



La Mîrșa, sub genericul ,,Daciadei“ MUI JI MOI RECORDMANI IM ÎNTRECEREA

FRUMOASE ÎNTRECERI DE MASĂ ÎNOTĂTORILOR JUNIORI II
DOUĂ BAZE SI

BLOCATE DE II
IN CADRUL //CUPEI 30 DECEMBRIE

Mecanică 
oameni ai 
sectoare de

La întreprinderea 
Mirșa, peste 600 de 
muncii din diferite 
producție și-au disputat întîie- 
tatea — sub egida „Daciadei" 
— în frumoase Întreceri de 
handbal, volei, tenis de masă 
și șah organizate în cadrul 
„Cupei 30 Decembrie".

La handbal și volei 
lin. spre exemplu, au

mascu- 
__  __  ____ .______ partici
pat cite opt echipe. Partidele 
de șah și tenis de masă au 
avut loc în sala din incinta 
clubului întreprinderii unde au 
fost urmărite cu deosebit in
teres de numeroși iubitori ai 
sportului. Printre cei mai buni 
competitori : Ilarion Dumitraș,

Romi Gnad, Costel Bulibașa (la 
tenis de masă), Simion Ucean, 
Viorel Huțan, Dionisie Făcu
răm (la șah).

Secretarul acestei asociații 
sportive. Mircea Simulenciu, a 
ținut să ne precizeze : „Preo
cuparea noastră de a atrage 
ciți mai mulți oameni ai mun
cii în practicarea organizată a 
excrcițiilor fizice și sportului 
este permanentă. In zilele ce 
vor urma intenționăm să or
ganizăm 
excursii 
Brașov, 
intreceri

— ca și in 
Ia Păltiniș, 
unde vom 
dc schi și

alți ani — 
la Poiana 
programa 

săniuș".

Hie IONESCU — coresp.

TURNEELE DIVIZIEI „A" DE VOLEI (f)
(Urmare din pag. 1)

in 
con- 

cu 
de 

i a 
ele
e-

categoric, dar au „căzut" 
continuare, bucureștencele < 
ducînd în setul al doilea 
13—2. Spectaculoasa cursă 
urmărire a localnicelor nu 
durat pînă în final, deși 
realizaseră 10 puncte ! Un 
fort deosebit, resimțit serios în 
setul următor, apoi forțarea (și 
reușirea) egalării situației la 
seturi, urmată de un nou tribut 
greu în setul decisiv. S-a re
marcat întreaga echipă bucu- 
reșleană : Bîrsășteanu, Nicu- 
Iescu, Bujor, Stanciu, C. Ol- 
teanu, Anton (au mai jucat : 
Apostolescu, M. Oltcanu

24 (prin telefon), 
turneului grupei a 

doua valorice, Chimia Rm. Vîl- 
cea a dispus de Știința Bacău 
cu 3—1 (6, 12, —8, 8), după un 
joc modest. Remarcate : Iliescu 
și Cotoranu, de la învingătoare, 
Blănaru, de la învinse. Un joc 
mai frumos au oferit în conti
nuare Calculatorul București 
și Penicilina Iași, prima echipă 
impunîndu-se însă cu 3—0 (6, 
13, 13). Deși ieșencele nu s-au 
ridicat la cota obișnuită, ele au 
jucat de la egal la egal eu în
vingătoarele, în seturile II și 

Negulescu, 
din echipa

PITEȘTI, 
în debutul

___  . ?i 
Ivan), în timp ce gazdele au 
avut in corpore mari oscilații.

In ultima partidă a primei e- 
tape : Dinamo București — 
Farul Constanța 3—0 (14, 6. 10) 
S-au remarcat: Ene, Bancin, V-e 
licu, Moroșan (D), Dimofte (F).

Meciurile au fost bine arbi
trate de cuplurile : C. Pădura- 
ru — I. Costiniu, Al. Ignat — 
V. Arhire și C. Șovăială — I. 
Covaci. Programul de miercuri 
(de la ora 14,30) : „U“ C.F.R. 
— Dinamo, Flacăra roșie — 
Farul, C.S.U. — C.S.M. Liber
tatea.

III. Remarcate : 
Pascu și Zamfir 
bucureșteană. In ultima par
tidă, Dacia Pitești — "
București 3—1 (7, —11, 13, 14). 
S-au remarcat : Enachc de la 
gazde și Iacob de la giuleș- 
tence. Programul de miercuri 
(ora 15) : știința — Rapid, Pe- 
niclina — Dacia, Chimia — 
Calculatorul.

Ilie FEȚEANU — coresp.

Rapid

TRADIȚIE SI
.1 J

CAMPIONATUL
LA C.S.Ș.

(Urmare din pag. 1)

DE ȘAH
(Urmare din pag. 1)

Ioncscu, S. Lupu — 6,5 p,
9—12. D. Bărbulescu, Tr. Stan
ei u, V. Georgescu, D. Oltean 
— 6 p, 13—14. M. Marin, L. Ol
tean — 5,5 p, 15—19. I. Armâș, 
M. Pavlov, Gh. Ciolac, E. Mb- 
zes, Cr. Ionescu — 5 p, 20—23. 
S. Griinberg, P. Joița, I. Mă- 
rășescu, M. Miluț — 4,5 p, 
24. D. Savin 4 p, 25. I. Cos- 
ma 3,5 p, 26. P. Ștefanov 3 p 
(la punctaj egal ordinea este 
dată după coeficienții Bucholtz).

C. CREȚU — coresp.

0 Becent au luat sfîrșit în
trecerile pentru desemnarea 
campionilor de șah (juniori) ai 
Capitalei. La categoria junioa
re I, titlurile au revenit lui 
Cristian Popeseu (Calculatorul) 
și Crina Simion (Spartac). La 
juniori-junioare II, au cîștigat 
Cătălin Dordea (Universitatea) 
și Corina Cscrveny (Calculato
rul), iar la juniori-junioare IU 
— Dan Păsărelu (ICECHIM) și 
Mihaela Tofan (Spartac). La 
categoriile de copii, au cucerit 
lauri Gabriel Schwartzman 
(Calculatorul) și Ana-Maria O- 
siceanu (I. T. București). De 
remarcat succesul șahiștilor de 
la Calculatorul LI.R.U.C. Bucu
rești, eare au obținut 3 cununi 
de campioni, la actuala ediție.

La Pitești a avut loc, zilele 
trecute, concursul republican al 
juniorilor II la înot. Cu acest 
prilej au fost corectate o serie 
de recorduri la diferite categorii. 
Cele mai multe aparțin ploieș
teanului de 12 ani Dragoș Bă- 
cescu, care a terminat învingă
tor în cinci probe, toate cu noi 
recorduri : 26,6 la 50 m liber, 
58,1 la 100 liber, 2:08,2 la 200 li
ber, 4:28,1 la 400 liber și 2:24,8 
la 200 mixt ! Băcescu își con
firmă astfel calitățile, 
du-se un înotător de reală pers
pectivă. La aceeași categorie, hUr 
nedoreanul Marius Crișan a îno
tat 2:23,1 la 200 m spate — rec., 
cîștigînd și la 100 spate — 1:06,6 
(în ștafetă, 1:06,3 — rec.), 100 
fluture — 1:07,1, 50 fluture — 
30,6. La 4X100 mixt b, C.S.M.Ș. 
Baia Mare 4:54,4 rec., iar la 
4X100 liber f, CSMȘ + CI Bra
șov 4:25,5 — rec.

La categoria 13 ani, băimărean
ca Ramona Terșanschi a fost 
cronometrată în 17:43,5 la 1500 m 
liber — rec., ea terminînd învin
gătoare și la 400 liber (4:33,5). 
La 4X100 liber f CSMS 4- CSȘ 
Brăila 4:14,7 — rec., la
4X100 mixt b CSȘ Hunedoara 
4:41,3 — rec., iar la 4X100 liber 
b CSȘ Ploiești 4:10,3 — rec.

Trei recorduri pentru Ovidiu 
Naghi (CSȘ Timișoara) la cat. 11 
ani, toate la bras: 37,57 la 50 m, 
1:21,7 la 100 m, 2:57,2 la 200 m. 
Brașoveanul Iulian Bene a cîș
tigat la 100 fluture — 1:10,0, rec., 
200 liber — 2:17,2 400 liber — 
4:47,1, 100 liber — 1:03.5, 200 mixt 
— 2:38,2. în ștafetele de 4X50 m 
mixt, reșițencele au realizat 
2:23,2, iar ploieștenii 2:19,5, am
bele recorduri ale categoriei.

Alți performeri ai concursului 
au mai fost băimăreanca Andre
ea Szighyarto, de 
torioasă la cat. 13 
liber, 1:00,9 la 100 
100 spate, 2:21,7 
2:27,8 la 200 mixt), ploieșteanul 
Cătălin Nicoară, cvadruplu cîș- 
tigător la aceeași categorie (1:01,1 
la 100 liber, 2:11,5 la 200 liber, 
4:33,7 la 400 liber, 17:58.5 la 1500 
m), sibianca de 12 ani Livia Co- 
pariu, care se pregătește în Cen
trul olimpic Reșița, cu cinci pro
be adjudecate (2:16,8 la 200 li
ber, în același timp cu băimă
reanca Edanca Muller, 1:08,8 la 
100 liber, 4:45,2 la 400 liber, 29,0

31,7 la 50 fluture),

anunțîn-

cinci ori vic- 
anl (28,1 la 50 
liber, 1:07,4 la 
la 200 spate,

PERFORMANȚA
2

„C. A. Rosetti", „Spiru Haret". 
In general, însă, datorită spriji
nului primit din partea Inspec
toratului școlar al sectorului 2 al 
Capitalei (inspector coordona
tor : Florin Diac), profesorii de 
educație fizică ai școlilor ge
nerale și liceelor din sectorul 
respectiv participă efectiv la 
acțiunile de selecție, care au 
loc cu predilecție la începutul 
anului școlar și în timpul va
canțelor.

In același timp, însă, colabo
rarea C.S.Ș. 2 cu C. S. Voința 
Si cu A. S. Mecanica Fină s-a 
dovedit rodnică pentru ambele 
părți. Unitatea școlară „predă" 
echipelor 
(baschet) 
(handbal) 
cărora li _ _
mai rapid prin participarea la 
diviziile „A“ și „B“. în schimb, 
Voința și Mecanica Fină con
tribuie la asigurarea condițiilor 
de pregătire și de participare 
a formațiilor C.S.Ș. 2 la Divi
zia școlară și de juniori. în 
sfîrșit, să amintim de legătu
rile internaționale, 
creează posibilitatea unui util 
schimb de experiență, ca o 
altă preocupare a C.S.Ș. 2 
(director : Nicolae Petrică). Cea 
mai apropiată acțiune va fi 
turneul internațional de hand
bal care va avea loc în luna 
februarie, în București, cu par
ticiparea a 12 echipe de juniori 
și tot atîtea de junioare. Au 
fost invitate formațiile E.B.T.

BUCUREȘTI
Berlin, A.Z.S. Wroclaw, precum 
și unele dintre cele mai va
loroase echipe din țară.

Proiecte pentru 1986 ? Con
tinuarea promovării de ele
mente valoroase, capabile să 
întărească loturile reprezentati
ve ale țării. Aceasta trebuie să 
fie, ne-a declarat conducerea 
C.S.Ș. 2, adevărata menire, a- 
devărata producție a cluburilor 
sportive școlare.

TRĂGĂTORII

Citiți numărul 12

al revistei ilustrate

de seniori Voința 
șl Mecanica Fină 
elemente valoroase, 

se asigură un progres

(Urmare din pag. 1)

cele care

SPORI
Din sumar :

0 O amplă retrospectivă, bogat Ilustrată, asupra succeselor 
obținute de sportivii români în arena internațională în anul 
care se încheie.

0
f»
@ Pfls:
a "Rodnic bilar
■0 La „Orizont

Un interviu eu Hagl, cel mal bun fotbalist român în 1985. 
ComegrtSrli asupra turului Diviziei „A“ la fotbal 
Cei .filai buni sportivi români ai anului
” ""“izentarea celor mal mari competiții ale anului viitor, 

bilanț 1935 In competiția națională „Daciada".
„_ ț___ i extern" prezentarea unor mari sportivi de

peste hotare cvldențiațl în mod deosebit în acest an.
0 ..Magazin sportiv", două pagini cu fotografii Inedite din 

activitatea sportivă de peste hotare.
0 T.a „Invitata noastră", Mirabela Dauer.
® Paginile de „Viață sportivă", „Cutia cu scrisori", Cuvinte 

încrucișate, Intîmplărl adevărate.

metri" la înălțime femei !) și 
de echipa de pistol liber (L. 
Stan, S. Babii și I. Petru) 1719 
p, 46 de puncte peste vechiul 
record mondial, o performanță 
care va rămîne, probabil, ne
egalată, ca proporții în istoria 
tirului. Cum 7 din cele 9 me
dalii, inclusiv cele 5 de aur, 
sînt opera trăgătorilor de pis
tol (care au scăpat un singur 
titlu, cel de la pistol viteză pe 
echipe), se poate afirma că

la 50 liber, 
clujeanca Diana Ureche — patru 
locuri I la cat. 11 ani (32,9 la 50 
fluture, 30,4 la 50 liber, 1:13,9 la 
100 spate, 1:14,6 la 100 fluture), 
băimăreanca, de la aceeași cate
gorie, Emilia Sesan, triplă învin
gătoare (2:21,7 la 200 liber, 4:56,8 
la 400 liber, 2:40,9 la 200 mixt), 
Fiorin Nițu (CSȘ Hunedoara — 
CO Reșița) de 3 ori în frunte la 
13 ani (28,0 — 50 liber, 2:29,4 — 
200 mixt, 1:05,1 — 100 fluture).

Cîte două probe au cîștigat : 
brasista Carmen Georgescu (CSȘ 
2 București) 1:21,1 la 100 m, 
2:55,0 la 200 m ; brasistul Daniel 
Boncea (Pionierul Constanța) 
1:16,3, respectiv 2:48,0 ; spatistul 
Cătălin Crăciun (Lie. 37 Buc.) 
1:08,7, respectiv 2:27,1 ; 
reanca Simona Spaia la 
cu 1:08,3 și 2:26,7 — toți 
13 ani ; brasista Cristina 
(Timișoara — Reșița) 2:22.1

băimă- 
fluture, 
la cat. 

Lolea 
__________ ... S> 

2:53.2 ; Corina Dumitru (Brașov 
— Baia Mare) 1:09,5 la 100 flu
ture, 2:35,5 la 200 mixt — cat. 12 
ani ; braslsta bălmăreancă An
drea Iliuță, cu 1:25,0 șl 2:58,4 — 
la cat. 11 ani. Ceilalți învingă
tori : reșlțeanca Simona Richter 
2:17,9
Flavius Pătrînoiu 2:24,5 la 
fluture — cat. 13 ani ; 1 
ea Alexandrina Croitoru 
100 spate ; brașoveanul 
Gerlei 2:55,0 la 200 bras, 
Stavrositu (Lie. 37 buc.) 
100 bras, băimăreanca 
Bodi 2:31,8 la 200 spate — cat. 12 
ani ; 6ibianul Stelian Roșea 32,0 
la 50 fluture, băimăreanul Cos- 
min Breban 29,1 la 50 liber, brăl- 
leanca LIMana Mocanu 1:05,7 la 
100 liber, Nicolae Butacu (Lie. 
37) 2:36,7 la 200 spate, reșlțeanca 
Caria Negrea 2:39,5 la 200 spate, 
ploieșteanul Alexandru Ioanovlci 
1:13,1 la 100 spate — cat. 11 ani.

la 200 liber, brașoveanul 
200 

brăilean- 
i 1 -.11,7 la 

Ștefan 
Dumitru 
1:22,2 la
Adriana

Ne-am convins, revăzîndu-i 
în diferite concursuri șl com
petiții pe tinerii din orașul 
Șimleu-Silvanlel, cîț de dor
nici sînt să se afirme, să 
iasă din anonimat. Există în 
această frumoasă așezare a 
județului Sălaj multi tineri 
cu calități fizice, cu dispo
nibilități pentru sport, din rin- 
dul elevilor și al celor care 
muncesc în unitățile economice 
din localitate. Ceea 
ce le lipsește este 
înțelegerea unor fac
tori 
za vi 
i-a 
cerințelor șl exigențelor ac
tuale.

Iată o dovadă. Cea mal ma
re sală de sport din 
Silvanlel (dimensiuni 
m) este Inutilizabilă 
data de 29 iunie 1984. 
între Consiliul orășenesc 
sindicatelor și întreprinderea 
de mobilă din localitate a 
fost încheiată o minută prin 
care se stabilea ca sala de 
sport din vecinătatea stadio
nului, precum șl arena de 
popice (acoperită) să intre în 
patrimoniul acesteia din ur
mă, cu obligația de a le fa
ce unele reamenajă-rl 
a le

De 
cut 
clarul întreprinderea 
bilă, n-a mișcat nici 
deget ; sala de sport și 
na de popice au rămas 
aceeași stare în care 
înfățișat șl la încheierea 
minutei, n-a intervenit nici o 
modificare. Poate doar aceea 
Că, între timp, cele două 
baze sportive s-au transfor
mat în... magazii de materia
le șl corpuri de mobilă 171

locali vi
de nevo-
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„TOPUL" ACȚIUNILOR LA O COTA
(Urmare din pag. 1)

ment al sportivilor de la Uni
versitatea. Care sînt speranțe
le olimpice—ale atletismului 
clujean ? „Din păcate — ne 
spune secretarul C.J.E.F.S., Oc
tavian Vidu — nu se întrevede 
nimic. Avem cîțiva copii buni- 
șori, dar mult prea mici..." In 
continuare, deci, rămîne Eva 
Zorgo-Raduly. Pînă cînd ? 0
O FRUMOASĂ demonstrație, 
în sala „Argeș", a micilor gim- 
naști de la C.S.M., care vor să 
arate părinților, acum, la în
cheierea trimestrului, că între 
sport și învățătură 
plină armonie și 
mari. 0 ÎN TIMP 
la „U“ se antrenau 
re, la cea a Liceului 
porturi, zece echipe 
volei din București, 
Pitești, Tg. Mureș etc., se aflau

există o de- 
numai note 
ce 
în

fetele de 
sala ma
de trans
de mini- 

Brașov.

într-o atractivă competiție or
ganizată de C.S.Ș. Viitorul. 
Poate că, totuși, dintre ei vor 
apărea și jucătorii de valoare 
mult așteptați... 0 REVENIM 
la Sala polivalentă. Handbalul 
continuă. Facem un scurt son
daj printre spectatori. O sin
gură întrebare : știți ce com
petiție se desfășoară, dincolo, 
în sala de tenis de masă ? Ni
meni nu a oferit un răspuns 
satisfăcător. Este și normal, 
dacă avem în vedere că nici 
măcar un singur afiș nu anunța 
prezența celor mai buni juniori 
la „Top 12“ ! 0 AȘADAR, cîți
va tineri campioni și meda- 
liați ai „europenelor", plus alte 
speranțe reunite într-o între
cere care a devenit, deja, tra
dițională și care poate contri
bui eficient la creșterea valo
rică a acestui sport. Poate și 
în orașul de pe Someș, care

într-o 1 
tatea. < 
clujean 
an, ora 
au făcu 
ționale 
sport... 
ședinteli 
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NOȘTRI DOMINA PROBELE
școala românească la aceste 
arme a ajuns la un nivel de 
vîrf în probele olimpice de pis
tol viteză, pistol liber și pistol 
sport, reușind nu numai cla
sări pe primele trepte ale po
diumului, ci si rezultate-unicat 
în istoria competiției continen
tale. La loc de cinste trebuie 
trecută „dubla" de aur și ar
gint de la pistol liber indivi
dual (L. Stan, cu 578 p și 
Babii, cu 577 p), extrem 
rar realizată la competiții 
asemenea nivel.

antre- 
scurtă

CONFIRMĂRI, Șl AFIRMĂRI
Nu a fost pentru prima oară 

că probele de pistol viteză și 
sport românești au cucerit lau
rii campionatelor europene. Au 
mai făcut-o Corneliu Ion (în 
1977, performanță certificată 3 
ani mai tîrziu, la J.O. !), la 
„viteză", dar și Ana Ciobanu 
(de două ori, și Maria Maco- 
vei, o dată), în replica femi
nină, la pistol sport. Dar ma
niera categorică în care s-au 
impus reprezentanții noștri în
seamnă o confirmare puter
nică a unui progres, con
stant și sensibil, deși, în unii 
ani, a alternat cu firești scă
deri a curbei rezultatelor. Ex
periența acumulată de români 
în aceste două probe se 
stituie într-o contribuție
stanțială Ia progresul general 
al tirului, contribuție pe care, 
la vremea potrivită, specialiș
tii și ziariștii de peste hotare 
au apreciat-o ca atare. Ală-

PREGĂTIRILE FĂRĂ RABAT,

con- 
sub-

Cine-și închipuie că pregăti
rile din anii precedenți și cele 
imediat- premergătoare C.E. de

probe, 
si pe

S. 
de 
de

a- 
a 

A fost o 
fără

pe

turi de aceste două 
nul 1985 a ridicat-o 
treia, pistolul liber, 
afirmare — îi spunem, 
ezitare, explozivă — care 
unii i-a surprins. Dar nu pe noi 
cei care am asistat de ani de 
zile la modelarea unei gene
rații de trăgători de pistol li
ber din care fac parte și alții 
decît componenții echipei re
cordmană a lumii. Cel trei țin- 
tași, în special, și-au căutat și 
și-'ău găsit în concursuri și in 
pregătire un mod de expri
mare caracterizat prin seriozi
tate, disciplină, dăruire, cău
tări. Acumulînd ani în șir, 
prin mari eforturi, trăgătorii 
noștri de pistol liber și-au 
găsit împlinite în acest an 
idealurile sportive beneficiind 
și de ajutorul unui antrenor pe 
măsură, T. Jeglinschi, cel care 
a știut să apese pe un „buton* 
numai de el cunoscut.

PREMISA PRINCIPALA A 
SUCCESULUI

la Osijek au mers fără hopuri 
se înșeală. Au fost multe greu
tăți, nu e locul și momentul să

DE
insistăm. Ele au fost însă de
pășite printr-o mare investiție 
de gindire în alcătuirea minu
țioasă a planurilor de 
nament de lungă și
perspectivă, de către activul fe
derației de specialitate, condus 
de secretarul Vasile Vintilă, de 
către un colectiv de specialiști 
coordonat de antrenorul fede
ral Virgil Atanasiu, cu 
intr-o eficientă colaborare 
președintele federației, 
Gavriiă Barani. La ora 
pionatelor europene mai

toții 
cu 

prof, 
cam
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RETUȘURI CARE MAI SIN
Peste recordurile mondiale, 

peste medaliile de aur, peste 
acest succes deplin al pistola
rilor români mai e nevoie, 
oare, și de... îmbunătățiri ale 
procesului de pregătire ? Cu 
siguranță ! Nu trebuie uitat, 
bunăoară, că titlul de la pistol 
viteză pe echipe (cel care 
altădată era „acontat" lă „eu
ropene" sportivilor noștri), n-a 
mai intrat pe mîini românești. 
Explicația ? Un singur mare
tintaș, Corneliu Ion, nu poate 
forma o mare echipă. Trebuie 
să spunem că de 10 ani în
coace, nici un alt tintaș nu s-a 
ridicat 
nostru 
că nu 
pentru 
rat ci, 
mare 
noștri
sportivi de valoare. Nu trebuie, 
de asemenea, uitat că reprezen
tantele noastre la pistol sport, 
afirmate strălucit la europene,

la nivelul multiplului 
campion. Și nu credem 
există talente potențiale 
a împlini acest dezide- 
mai degrabă, că este o 
carență a specialiștilor 
de a nu putea crește

au ra 
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Divizionarele ,,K“ la jumătatea campionatului

MAI BINE ÎN DEPLASARE DECÎT ÎN... TRIVALE I
Așa sînt fostele campioane. 

Amintirea „tricourilor" te În
deamnă mereu la comparații. 
Așa se întîmplă și cu F.C. Ar
geșul Iui Dobrin, Barbu, Ilie 
Stelian, Olteanu, Remus Vlad, 
Ivan II, Prepurgel, Doru Nico- 
lae, Radu II. Și nu i-am spus 
pe toti, mai ales pe cei ce i-a 
crescut Argeșul.

Dar anii au trecut, echipa 
și-a schimbat și generațiile și 
de doi-trei ani s-a văzut ne
voită să se formeze din mers 
(cum, din păcate se formează 
și președinții la acest club — 
Popescu, Barbu, Silvășan, Cîrs- 
tea), cu un lot restrîns, dar pe

frică să mai urce spre stadio
nul din Trivale și mai bine să 
ia trenul de București. Numai 
F.C. Argeș are un asemenea 
bilanț la echipele bucureștene : 
un punct din patru pe teren 
propriu și cinci din șase, in 
deplasare.

F.C. Argeș poate să spună : 
„de aceea e frumos fotbalul"... 
In cele din urmă a terminat 
cu plus unu Ia „adevăr" și a 
ocupat locul 8 (unul mai jos 
ca anul trecut, dar cu un 
punct în plus). E mult, e pu
țin 7 Greu de răspuns.

De la Cristian, Stancu, E- 
duard (care s-a reîntors acasă),

8. F.C. ARGEȘ 17 6 5 6 17-21 17

Ieri, in codiul Dâltaniadci de Juniori

BULGARIA-ROMÂNIA 3 0 (00)
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• Punctaj „acasă" : 10 (a pierdut două puncte cu Steaua, 
cite unul cu F.C. Bihor, F.C. Olt, Corvinul și Rapid).
• Punctaj „In deplasare" : 7 (a obținut cite două puncte cu 

A.S.A., Dinamo și Victoria, unul cu Sportul studențesc).
• Golgeterii : Badea 5 goluri, Ignat șl Jurcă — cite 4, Eduard 

2, Bănuță șl D. zamfir — cite 1.
• Lotul : Cristian, Stancu, Bănuță, Badea și Ignat — cite 17 

meciuri, D. Zamfir șl Jurcă — cite 16, Pîrvu 14, Bobaru 13, 
Nica și Eduard — câte 12, Voicu 10, Tănase 9, Toma 7, Moleeanu 
șl Iovănescu — câte 6, S im ion 4, Ștefan 3, Pană 2, Moromete, Bl- 
escu șl Hristea — cite 1.
• Cartonașe galbene : 20 ; cele mai multe : Pirvu 4.
• Cartonașe roșii : Jurcă (etapa a 10-a), Pirvu (etapa a 10-a) 

și Ignat (etapa a 17-a).
• A beneficiat de două lovituri de la 11 m, ambele fiind tran

sformate de Badea.
• A expediat 157 de șuturi (94 acasă — 63 în deplasare), din

tre care 72 pe poartă (42 acasă — 30 In deplasare).

care noi îl considerăm bun din 
punct de vedere valoric. Și In 
stilul propriu, pe care și l-a 
format de cîțiva ani, F.C. Ar
geș a debutat în noul campio
nat cu un rezultat puțin aș
teptat, victoria de la Tg. Mu
reș, cind Jurcă a marcat în 
minutul 82. Puncte mari (o să 
vedeți de ce t), cît roata ca
rului, pentru că următoarele 
trei etape au însemnat „seria 
neagră", care credeai că va 
duce Argeșul spre „B“ : 0—2 
cu Steaua și 0—0 cu F.C. Bi
hor, ambele acasă, 0—2 Ia Ba
cău. A urmat dificila victorie, 
acasă, cu Chimia (2—1, cu go
lul lui Jurcă, din „prelungiri"), 
după care a venit „marea bom
bă", de care doar Argeșul a 
fost capabilă în tot sezonul, 
victorie cu Dinamo, la Bucu
rești ! Și uite așa și-a dus e- 
chipa suporterii, de la agonie 
la extaz, între un alt egal a- 
casă, cu F.C. Olt și un nou 
succes, tot Ia București, cu Vic
toria ; apoi iar egal acasă, cu 
Corvinul și Rapid, și 0—0 cu 
Sportul studențesc, Ia București, 
de parcă echipa ar fi lucrat la 
un film de aventuri, cu un fi
nal cu adevărat de neuitat, 
4—3 cu „Poli" Timișoara, după 
ce oaspeții au condus cu 3—0 ! 
Rezultate care îi făcuseră pe 
spectatorii din Pitești să le fie

Toma, Iovănescu, Moleeanu, 
Ignat, Jurcă, Nica, jucători 
buni și cu multă experiență, 
se aștepta, desigur, mal mult. 
De la Voicu, Pîrvu, Bobaru, 
Bănuță, Simion nu se cereau 
minuni. Dar echipa s-a format 
din mers, a rămas cu o apăra
re constantă și cu două vîrfuri, 
Jurcă — Nica, pe care și le-ar 
fi dorit multe echipe. F.C. Ar
geș are meritul de a-1 fi re
cuperat pe Dorel Zamfir, care 
părea pierdut la un moment 
dat, de a-1 fi consacrat pe 
Pîrvu, dar realul ei cîștlg, după 
părerea noastră, ne numește 
Bănuță și Bobaru, doi tineri 
de talent și de perspectivă. 
Cînd vine vorba de nelmpli- 
nlri, de rezultate mai puțin 
bune, piteștenii vin cu argu
mentul deselor accidentări și 
dau exemple pe Moiceanu, Voi
cu, Toma, Iovănescu, Ignat, 
Nica și nu singurele. Ar tre
bui totuși să se explice 
INCONSTANȚA in comporta
re și randament, ÎNCURCĂ
TURILE în care a fost pusă 
echipa pe TEREN PROPRIU, 
poate, și din cauza unui regis
tru tehnlco-tactic mai redus fa
ță de cel al jocurilor în depla
sare, unde F.C. Argeș iși cu
noaște și aplică eficient lecția, 
mai ales lecția contraatacului. 
Și fiindcă vorbeam de constan

ță, la acest capitol ar fi de e- 
vidențiat Cristian, Stancu, Bă
nuță și acest Badea, mijloca
șul de acoperire, dar bun in 
orice post, care alături de Jur
că și-a asumat și rolul de fi- 
nalizator, uneori în momente 
decisive, cum a fost cu Dina
mo, cu Victoria și „Poli", în 
timp ce Ignat a coborît pe lis
ta golgeterilor (de ce să n-o 
spunem, F.C. Argeș nu mai 
are un golgeter autentic). Și 
era să uităm acel 0—4 de la 
Cluj-Napoca, marea enigmă a 
lui F.C. Argeș, cu trei goluri 
primite în 9 minute, după 
pauză. De fapt, acest 0—4 de 
la Cluj-Napoca este exact mi
nusul de la golaveraj (17—21) 
adică sub punctajul de 50 la 
sută, care, la prima vedere, 
poate fi apreciat ca satisfăcă
tor. Amintirea tricourilor de 
campioni, cum spuneam, În
deamnă însă mereu la compa
rații și F.C. Argeș trebuie să 
ridice ștacheta !

Constantin ALEXE

DRAMA, 24 (prin telefon). 
Doar 11 minute au fost sufi
ciente jucătorilor bulgari 
pentru a obține o victorie la 
scor, întrucit pînă în min. 67 
tabela de marcaj arăta 0—0. 
Intîlnind o 
vă, care a 
selecționata 
dat, treptat, 
cial pînă la 
echilibreze jocul, 
țiune clară o au jucătorii bul
gari în min. 12, cînd insisten
tul mijlocaș 
infiltrează 
tă, centrează 
reia din apropiere, 
afară. Reușim să 
iureșul 
prin „închiderile" lui Teo- 
dorescu în fața fundașilor 
centrali și, treptat, jocul se e- 
chilibrează. Mare ocazie a e- 
chipei noastre în min. 23, cînd 
Stan pătrunde in suprafața 
de pedeapsă, șutează puter
nic și portarul Petkov reușește 
să evite golul, respingînd ba
lonul în corner. Acțiunile al
ternează la ambele porți, 
mai clare sînt cele ale selec
ționatei 
tează 
25) și 
pentru 
Dochia 
capul, i 
porții.

echipă masi- 
acționat in forță, 
noastră a ce- 

deșl, în spe- 
pauză. reușise să 

Prima ac-

Kiriakov se 
pe partea dreap- 

Mintchev 
cu capul, 

Reușim să stăvilim 
din primele minute 

.închiderile" 
in fața

Și

i bulgare, care 
prin Stamatov 
Tehakarov (min. 
ca la poarta cealaltă 
(min. 37) să trimită, cu 

din apropiere, în afara

ra- 
(min.

31),

La reluare, jocul păstrează 
același aspect doar in prime
le 10 minute — cînd ratăm 
prin Dochia și Stan In același 
minut (46) —, pentru ca după

aceea selecționata Bulgariei 
să reușească deschiderea sco
rului în min. 67 : Kiriakov a 
centrat de pe aripa dreaptă și 
STOIANOV, complet nemar
cat, a reluat, din apropiere, in 
plasă. Acest gol a cîntărit greu 
în continuare, pentru că în 
min. 72, la o pătrundere a Iui 
Tehakarov, Mitici l-a faultat 
in suprafață de pedeapsă 
și HVOINOV a transformat 
lovitura de la 11 m. Cu două 
minute înainte de final, tot 
după o fază fixă (lovitură li
beră de la 25 m), MINTCHEV 
a înscris cu un șut plasat, 
stabilind scorul la 3—0.

Arbitrul Coskun Kutay 
(Turcia) a condus bine forma
țiile :

ROMANIA : Crișan — Buna- 
ciu, Mitici, Lungu, Stoicov — 
Bondoc, Labu, Teodorescu, 
Stan (min. 65 Bănică) — Che- 
regi (min. 60 Stere), Dochia.

BULGARIA : Petkov — Sta
matov, Hristov, Dimov, Stoia- 
nov — Vutkov, Mintchev, 

Hvoinov, Kiriakov — Tehaka
rov, Andonov.

în cealaltă partidă, dispu
tată la Kavala. Grecia a în
trecut Turcia cu 3—0 (2—0). 
Miercuri este zi de pauză, 
urmînd ca joi să se dispute 
următoarele două întîlniri : 
România — Turcia, la Kavala 
și Albania — Grecia, la Dra
ma, meci care va fi condus de 
arbitrul român Adrian Po- 
rumboiu. Echipa Bulgariei 

are zi liberă.
Gheorghe NERTEA

„DORESC SA
(Urmare din pag. 1)

apoi, coechipierilor, in vederea 
fructificării. Ca om de „pasă 
decisivă", la hochei aș figura 
in statistici și m-aș bucura de 
aceleași onoruri ca și marca
torii, la fotbal sînt, însă, con
siderat debitor. Pe bună drep
tate, căci din cele 44 de goluri 
ale Convinului, n-am înscris 
decît două, iar la „națională" 
n-am mai marcat de vreo trei 
ani.

— Cum va arăta Corvinul In 
’86 7

ȘTIRI • ȘTIRI
• Timp de patru zile, in Sala 

sporturilor din Deva s-a desfă
șurat cea de a V-a ediție a 
„Cupei Cetății" la mlnlfotbal or
ganizată de A.S. Mureșul De
va. Clasamentul final al acestei 
competiții, rezervate copiilor de 
11—12 ani : 1. Universitatea Cra
iova, 2. Corvinul Hunedoara, 3. 
Chimica Tlrnăveni, 4. Șoimii Si
biu, 5. Mureșul Deva, 6. Jiul Pe
troșani, 7. Aurul Brad. Au fost 
premiațl : Mlrcea Popa (Univer
sitatea) — golgeter ; Cătălin Po
pa (Șoimii) — cel mal tehnic 
jucător ; Marius Tănase (Mure
șul) — cel mal complet jucător ; 
Mureșul Deva — cea mai disci
plinată echipă.

In paralel s-a desfășurat o 
competiție rezervată copiilor de 
13 ani. Clasament : 1. Corvinul 
Hunedoara, 2. Mureșul Deva, 3. 
Șoimii Sibiu, 4. C.S.Ș. Sebeș.

DEVIN Șl EU UN
— Nu va mai fi o echipă de 

„copii teribili", care spulberă 
orice adversar numlai acasă, dar 
se menajează în deplasare, in 
vederea „festivalului" de pe 
teren propriu, din etapa urmă
toare. Am început să muncim 
serios pentru a învăța să obți
nem punctele de afară. Sintem 
pe cale să ne însușim o nouă 
partitură, care ne-a și adus la 
+2 la „adevăr".

— Hunedoara a făcut cîteva 
promovări în turul campionatu
lui. Care ți se pare cea mai 
sigură 7

— înainte de a fi o echipă- 
spectacol, înainte de a fio 

“I „modă", Hunedoara este, în pri
mul rînd, un mare rezervor 
de... cadre pentru fotbalul nos
tru. Cind pleiada lui Gabor, 
Văetuș și... Klein va dispărea, 
într-o bună zi, fotbalul hune- 
dorean nu va muri. Iată, te
melia lui, „Centrul de copii și 
juniori" propune mereu noi ta-

OM DE GOL“
lente. La era aceasta i s-a „co
mandat" un fundaș, pentru a 
acoperi „călcîiul lui Ahile" din 
trupul echipei noastre și a fost 
promovat imediat acest Streia 
care, la 11 ani, are toate cali
tățile pretinse unui apărător.

— La Izmir, în toamnă, după 
ultimul meci din grupa noastră 
preliminară, cînd s-a știut că 
„tricolorii" au ratat calificarea 
la turneul final C.M., erai atît 
de marcat incit păreai monu
mentul tristeții...

— Știu foarte bine cit a mun
cit și cit a sperat echipa na
țională. Prezența in Mexic ar 
fi fost o împlinire, meritată, 
care ar fi permis unei întregi 
generații să se exprime la ni
velul cel mai înalt. Atunci, la 
Izmir, mă încerca sentimentul 
frustrării, de aceea arătam ca 
un om rănit.

— Ce-ți propui pentru ’86?
— N-a reieșit clar 7 Să devin 

Șt eu un om de gol I

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

DE LA I.D.M.S
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 pînă la nr. 4.600/1985
Magazinul Pitești pînă 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
Cîștigătoril _ ..

1985 se pot prezenta pînă Ia 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 la care au fost programați.

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

Pînă la data de 31 decembrie a.c. se oferă spre 
vînzare cumpărătorilor interesați autoturisme 
DACIA 1210 tip Danemarca la prețul de 74.800 lei, 
tip Norvegia la 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 1210 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

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 — anterior datei

anterior datei

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 22 DECEMBRIE 1985
Cat. 1 (13 rezultate) : 1 vari

antă 25% — autoturlism „DACIA 
1300“ (70.000 lei) ; Cat. 2 (12 re
zultate): 4 variante 100% a 11.749 
lei șl 80 variante 25% a 2.937 lei; 
Cat. 3 (11 rezultate): 43 variante 
100% a 1.374 lei și 1.196 variante 
25% a 344 lei. REPORT LA CA
TEGORIA 1: 117.987 Iei. Autotu
rismul „DACIA 1300“ (70.000 lei)
a fost clștlgat de PETRE CRU
CIAT din Timișoara.
• Pentru acel dintre dv. care 

nu ați luat cunoștință din presă 
sau de la agențiile noastre de 
vânzare, Informăm că de două zi
le a început vinzarea biletelor la 
tradiționala tragere ex
traordinara LOTO A REVE
LIONULUI DIN 1 IANUARIE 1986.

A Intrat, deci, tn tradiție ca Ad
ministrația de Stat Loto — Pro

nosport să organizeze în prima zi 
a noului an această tragere, ofe
rind astfel particlpanților posibili
tăți multiple de a putea intra în 
posesia unor importante cîștiguri 
în AUTOTURISME „DACIA 1300", 
excursii în U.R.S.S., precum șl 
mari sume de bani de valori fixe 
șl variabile. Șe vor efectua 12 tra
geri în trei faze, cu un total de 
120 numere. O formă avantajoasă 
de participare o constituie varian
tele combinate șl combinațiile 
„cap de pod", pe care se pot ob
ține suite de cîștigurl la mai mul
te categorii.

Oferiți celor dragi bilete la tra
gerea extraordinară Loto a Reve
lionului !
• Pentru iubitorii Lozului în 

Plic 1 Informăm, că peste puțin 
timp va fi pusă în vînzare noua 
emisiune specială limitată de se
zon intitulată „LOZUL ANULUI 
NOU".

Brașov pînă la nr. 4.500/1985 de 31 ian. 1982
Bacău pînă la nr. 1.200/1985 Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior
Baia Mare pînă la nr. 6.200/1984 datei de 31 dec. 1984
Reșița pînă la nr. 500/1985 Autoturisme ARO 10-4 — livrarea la prezentare,
Cluj pînă la nr. 5.015/1984 Indiferent de data de depunere a banilor la
Craiova pînă la nr. 7.500/1984 C.E.C.

Timișoara pînă la nr. 7.000/1984 Autoturisme ARO 10-1 — livrare la prezentare,
Iași pînă la nr. 1.000/1984 indiferent de data de depunere a banilor la
C.E.C. de la tragerea din trim. III C.E.C., fără dovadă de nedobîndire a unui auto-

turism în ultimii cinci ani.
Autoturisme ARO 243. 244 pe benzină — 

rlar 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 ajuns la 
nr. 700.

Cumpărătorii reprogramațî de M.C.L și I.D.M.S. 
pentru ridicarea autoturismelor DACIA cu ter
men de ridicare în lunile ianuarie și februarie 
1986 se pot prezenta pentru livrarea autoturis
melor pînă la data de 31 dec. a c. la magazinele 
la care sînt reprogramațî.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de 
autoturisme și capacitatea zilnică de livrare a 
fiecărui magazin.

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 —
int. 121. 179.

ante-

indl-

IN PRIMA ZI A NOULUI AN, 
ȘANSE MULTIPLE DE MARI SUCCESE

TRAGEREA EXTRAORDINARA .
ILOTO A REVELIONULUI?

1 ianuarie i986

BANI.AUTOTURISME,EXCURSII

ORICINE JOACĂ POATE 
CÎȘTIGA :

• AUTOTURISME „DA
CIA 1300".

• MAR) CIȘTIGURI IN 
BAN!

(variabile si fixe)
• EXCURSII IN U.R.S.S.
12 extrageri in trei faze, 

cu un total de 120 numere
Consultați prospectul tra

gerii ți j'ucați din timp nu
merele preferate I

UN BILET LA ACEASTĂ 
TRAGERE POATE FI UN CA
DOU PLĂCUT PENTRU CEI 

DRAGI I



A „CUPEI

Prima disciplină olimpică în detentă

ÎNTRE TRADIȚIONALELE „EUROPENE44 Șl PREMIERA

„MONDIALELOR" DE JUNIORI DIN 1986
Atletismul, prima, disciplină o- 

limplcă, stătea — pină nu de 
mult 
dox: desl recunoscut ca 
primordial, formativ (prin exce
lentă) al tinerel generații, nu 
avea un calendar internațional 
oficial pe măsură șl, mal ales, 
nu avea campionate mondiale. 
Singura confruntare a celor mal

sub semnul unul para- 
sport

nlzaoea competiției mondiale a 
juniorilor. In ședința aceluiași 
lor de La Canberra (noiembrie 
1984) s-a acordat Greciei cinstea 
de a deschide pîrtie noii între
ceri. Pe stadionul olimpic din 
Atena (80.000 locuri, inaugurat în 
septembrie 1982, cu prilejul C.E. 
de atletism seniori), între 16 si 
20 iuile 1986, cei mai buni juni-

sale de vîrstă în acest 
9:01.81). Cristina Misaroș 
cărei rezultai din 1985 la 
(4:12,96) este „planificat"

an
al 
m1500 

a scă
dea mult în 1986, în vederea ob
ținerii unei medalii la Atena, 
Lenuța Ignat — oea care s-a 
clasat a doua ta proba de 5 km 
marș 3a „Concursul Prietenia", 
de Ia Pitești, Galina Astafei — 
înălțime (care se gtndește la 
1,95 m). Costel Grasu (un disco
bol cu resurse de peste 58 m), 
Victor Barbu (fondlst au posibi
lități de 8 minute pe 3000 m).

Pe pista olimpică din țara 
unde s-a născut însăși ldeea de 
sport, speranțele atletismului 
mondial se vor întîtal, sub sem
nul bucuriei, 
tlrli tinerilor 
primei ediții 
mondiale de

RECENTA FINALA
DAVIS 85 CONTINUA...

în 
fost . 
jucători din istoria prestigioa
sei competiții, cei 4 titulari ne- 
avînd încă 22 de ani. Wilander
— 21, Edberg — 19, Becker
— 18, Westphal — 20. Cu toții 
se var reîntîlni la al 2-lea 
„Masters pentru tineri", jucă
tori sub 22 de ani, care se va 
desfășura între 1 șt 5 ianuarie 
în Berlinul Occidental © Co
tidianul suedez 
bladet" 
Edberg 
tîlniri. 
intr-un 
lui Michael Westphal", 
tidianul vest-german 
Weit" scrie 
„Becker n-a 
atît de bine, 
sini cei care

finala Cupei 
prezenți cel

Davis ’85 au 
mai tineri

„Svenska Dag- 
sublinia că „Ștefan 

a fost eroul acestei în- 
marclnd punctul 
med palpitant

printre 
jucat 
dar—

că Suedia va cîștiga. ® 60 la 
sută dintre spectatorii vest- 
germani chestionați au pronos
ticat victoria scandinavilor. © 
Boris Becker este cel mai tî- 
năr tenisman care joacă în fi
nala Cupei Davis. El avea îna
intea primului meci, 18 ani si 

de zile, © 3 000 de scrisori 
la admiratori sosesc zilnic 
adresa

orașul

28 
de 
pe 
din 
de naștere, 
primit, nu 
ția prin care sâ le poată răs
punde... © 40 la sută din vest- 
germani, respectiv 14,8 milioa
ne de telespectatori au urmă
rit vineri retransmisia primei 
zile de întreceri. © Victoria 
foarte „scurtă" a suedezilor în 
meciul de dublu — 1 oră și 19 
minute — este una din cele 
mai rapide din istoria finalelor 
„Salatierei de argint". De la 
crearea trofeului, în 1900, trei 
„dubluri" au fost cîștigate ex
trem de iute. Recordul aparține 
dublului australian 
Patterson, victorios, 
fața britanicilor la 
Beamish 1 oră 
nute.

Iui Becker, numai 
Leiman, locul său 
Tatăl lui, care le-a 
a găsit încă solu-

Brookes —
în 1919, în
Kingscote- 

si 16

CA PE VREMEA LUI MATT BUSBY I

in reflector, campionatul Angliei

prieteniei 51 tafră- 
sportlvl, cu prilej ul 

a campionatelor 
juniori.
Paul SLAVESCU

decisiv 
contra 
e co- 

„Die 
altele :

niciodată 
suedezii 

au cucerit, Cupa 
Davis". 9 înaintea finalei, 3
mari personalități ale sportu
lui mondial — Franz Becken
bauer, antrenorul echipei na
ționale de fotbal a R. F. Ger
mania, Claudia Kohde-Kilsch, 
jucătoare de tenis, și Michael 
Gross, dublu campion olimpic 
și cvadruplu recordman mon
dial la natatie au estimat

Foarte tinăra noastră atletă Ana Pădurean (nr. 226) li ani 
înaintea finișului care avea să-i aducă, in vară, titlul de campioana 
europeană la 1500 m. O speranță pentru prima ediție a C.M. (j)

buni atlețl din lume o prilej u- 
lau, din patru în patru ani. 
Jocurile Olimpice. Iată, insă, că, 
șl în acest sport, s-a pus de 
acord fondul cu forma, datorită 
unul suflu nou care s-a fă
cut simțit în
rulul 
fel, după ce, în
la Helsinki, s-au 
ventele primului 
mondial de seniori, 
putui acestui an 
mondiale de sală, de la Paris, 
au prefațat primul campionat al 
lumii pe teren acoperit (care se 
va organiza Ia Indlanopolls, ta 
1967). A urmat lansarea mare
lui circuit de concursuri inter-

suflu nou care
simțit ta conducerea io- 

atletio internațional. Ast- 
anul 1983, 

derulat sec- 
campionat 
la lnce-

Jocurile

naționale, cel care adună Ia 
start vedetele atletismului de pe 
toate continentele. Și iată, că tn 
1986, atlețl! juniori vor lua par
te la un campionat mondial de
dicat vîrstei lor. Sport specta
culos, atletismul a revenit Ia 
fel de spectaculos in ultimii ani 
in atenția spectatorilor de pe 
toate meridianele.

După ce Congresul IAAF de 
1* Dos Angeles ’84 a hotărit, pe 
baza unei largi consultări, orga-

ori (virstă maximă — 19 ani) și 
junioare (18 ani) din lume își 
vor disputa primele cununi de 
lauri ale atletismului mondial 
juvenil. Organizatorii — oare au 
șl editat, recent, primul program 
all competiției — estimează la a- 
ceastă oră participarea a apro
ximativ 2000 de concurențl, sub 
semnul emblemei campionatului 
— 5 hexagoane dispuse ta ace
eași ordine șl cu aceleași culori 
ale celor 5 cercuri olimpice —. 
slmboliztad progresul, munca șl 
coexistența pașnică a tinerel ge
nerații.

Tinerii noștri atlețl se afiă 
acum la primele p'jpgătiri din 
noul sezon, cel mai»-buni dintre 
el — candidați autorizați la titu
larizare ta lotul României care 
va participa la C.M. de la Ate
na — urmtad a se alinia după 
„Cupa 30 Decembrie", șl la alte 
competiții. în atenția selecțione
rilor se află, printre alții, cam
pioanele europene de junioare 
Ana Pădurean — 1500 m șl Cle
opatra Pălăoean — 3000 m (pri
ma urmtad a concura, se pare, 
la 800 m. cealaltă fiind acredi
tată de cea mal bună perfor
mantă mondială a categoriei

• Actuala ediție a campionatu
lui englez a debutat la 17 august 
lipsită de acele transferări de 
senzație ce colorau perioada •’sa 
premergătoare, dar și-a găsit 
foarte rapid un lider autoritar, 
pe Manchester United. Fără a a- 
dăuga nume de prea mare rezo
nanță unui lot și așa valoros, 
managerul Ron Atkinson a reușit 
să-șl conducă băieții spre primul 
loc, ca pe vremea marelui Busby, în 
duda permanentelor indisponibili
tăți (Bryan Robson, Strachan, 
Olson ș.a.). Avînd la un moment 
dat un avans liniștitor (au ca
potat abia în etapa a 16-a), Rob
son și colegii săi au început să 
se... stingă, însă, văzînd cu ochii, 
astfel că acum, la jumătatea între
cerii, mai au doar un ușor avan
taj în fața Iul Liverpool, eterna 
pretendentă la titlu. • Aceasta 
din urmă este, de altfel, o mereu 
abonată la primele două locuri, 
pe oare nu le-a părăsit, în final 
de sezon, decît o dată în ultimii 
13 ani ! Cu Dalglish manager, ju-

CLASAMENTE DE
O dată cu apropierea sfîrși- 

tului de an, se înmulțesc și 
tradiționalele anchete, alcătuite 
fie de către ziariști, diferite a- 
genții de presă sau alte orga
nisme din domeniul sportului 
de performanță. Așa cum re
iese și din rezultatele anche
telor de mai jos, cei clasați pe 
primele locuri sînt autorii unor 
performanțe de înalt nivel.

• în urma unei anchete în
treprinse de ziarul „Naroden 
Sport" din Sofia, titlul de cel 
mai bun sportiv al anului în 
Bulgaria a revenit atletei Ștef- 
ka Konstandinova. Pe locurile 
următoare au fost clasați hal
terofilul Naum Șalamanov și 
înotătoarea Tania Bogomilova 
• Presa sportivă din Maroc 
l-a desemnat cel mai bun fot
balist al acestei țări din anul 
1985, pe Mohammed Timoumi 
(bl virstă de 25 de ani), com
ponent al echipei Far Ramat, 
Cara a avut o contribuție sub
stanțială la calificarea repre-

SFÎRȘIT DE AN
zentativei marocane pentru 
turneul final al campionatului 
mondial din Mexic. Pe locurile 
următoare au fost situați alți 
doi internaționali, portarul Ab- 
dou Zaki și fundașul Abdel 
Majid Dolmy. © Ancheta or
ganizată de ziarul „Politika" 
din Belgrad l-a desemnat pe 
boxerul Liubișa Smicici, cam
pion european la categoria co
coș, drept cel mai bun spor
tiv iugoslav al anului. Pe locu
rile următoare figurează bas
chetbalistul Drazen Petrovici 
și handbalistul Veselin Vujo- 
vici. • în tradiționala anchetă 
a agenției I.S.K. din Stuttgart 
cel mai bun sportiv al anului 
a fost desemnat sportivul so
vietic Serghei Bubka, record
man mondial la săritura cu 
prăjina, cu 6 metri. La femi
nin, sportiva anului a fost a- 
leasă Marita Koch, cunoscuta 
atletă din R.D. Germană, pen
tru excelentul său record mon
dial la 400 metri.
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1. Man. Utd. 22 15 4 3 40-13 49
2. Liverpool 22 13 6 3 46-21 45
3. West Ham 22 IB 6 3 38-19 45
4. Chelsea 22 13 5 4 36-23 44
5. Sheffield 22 12 5 5 35-31 41
6. Everton 22 12 4 6 48-28 40
7. Arsenal 22 11 5 6 25-25 38
8. Luton 22 9 7 6 35-25 34
9. Newcastle 22 9 6 7 30-32 33

10. Tottenham 20 9 4 8 37-26 31
Itt. Nottingham 22 9 3 10 34-35 30
12. Watford 22 8 5 9 38-38 29
13. Southampton 22 7 6 9 30-31 27
14. Q.P.R. 22 8 3 11 20-27 27
15. Coventry 22 6 6 10 27-34 24
16. Man. City 22 5 7 10 26-32 22
17. Aston Villa 22 5 7 10 26-33 22
18. Leicester 22 5 7 10 28-40 22
19. Oxford 22 4 8 10 32-46 20
20. Birmingham 21 5 2 14 13-31 17
21. Ipswich 22 4 3 15 17-37 15
22. West Brom. 22 2 5 15 19-53 11

\\\\\\\\\\\\^

Mark Hughes, mereu în avanposturi, a avut o mare contribuție la 
menținerea lui Manchester United pe primul loc.

Telefoto : A.P. AGERPRES

In august urmâtor

„FORMULA 1“ VA POPOSI LA BUDAPESTA
Formula 1 automobilistică 

▼a poposi, anul viitor, în 
premieră, în Ungaria. Luna 
desfășurării concursului — au
gust, pe un circuit in construc
ție, la Budapesta, care se va 
numi Hungaroring. Lungimea 
pistei : 3,9 km, permițînd a- 
tingerea unor viteze tn jur de

180—190 km pe oră. La între
ceri vor putea asista aproxi
mativ 120 000 de spectatori 
dintre care _ 25 000 așezați pe 
scaune. Circuitul din capitala 
Ungariei va mai găzdui, prin
tre altele, campionatul național 
și întreceri ale alergătorilor din 
țările socialiste. Complexul va 
fi terminat în luna mai 1986.

cător și, de cîteva etape, între
gind lista rezervelor „de lux* 
(Lee, Nicol, Wark, Gillepsie, K. 
MacDonald), cu portarul Grobbe- 
laar tot atît de valoros pe cît es
te de simpatic, cu danezul Moelby 
— o plăcută surpriză — „închiză
tor* în fața fundașilor centrali, 
dar prezentind și veleități de gol- 
geter, cu un Johnston revenit la 
forma care l-a consacrat și cu un 
percutant cuplu Rush—P. Walsh 
în față, Liverpool a recuperat ra
pid terenul pierdut, depunîndu-și, 
îndreptățit, candidatura la un nou

„BALONUL DE AUR
Prestigiosul trofeu „Balonul de 

aur — 1985“, atribuit de la fel de 
prestigiosul habdomadar „France- 
Football*, a revenit, după cum 
era de așteptat, lui Michel Plati
ni. Jucătorul francez devine, ast
fel, primul care reușește să fie 
desemnat de trei ori consecutiv 
cel mai bun jucător al Europei 
Johan Cruyff realiza și el „tri
pla*, dar în anii 1971, 1973 și 1974, 
în timp ce alte 4 stele ale fotba
lului de pe vechiul continent, 
Beckenbauer, K.H. Rummenigge, 
Keegan și Di Stefano s-au văzut 
laureați de cîte două ori. Michel 
Platini a reușit ca, împreună cu 
Juventus Torino sau cu echipa 
Franței, să cîștige în 1085 Cupa 
campionilor europeni, Cupa inter-

titlu, care al fi al 16-lea. o Figu
ră frumoasă fac West Ham, echi
pa cu cea mal stabilă componen
ță și cu un McAvennie în prelun
gită formă de zile mari, Chelsea 
(cu prolificul tandem Speedie — 
Dixon mereu pe lista marcatori
lor) și Sheffield Wadnesday, în 
timp ce Everton, acuzînd nume
roasele accidentări, dă • vizibile 
semne de slăbiciune, iar Totten
ham nu justifică — nici în acest 
an — sumele mari cheltuite cu 
întreținerea unui lot cu mari pre
tenții financiare. © Cît despre 
Arsenal, se spune că cel mai ni
merit leac împotriva insomniei O 
constituie urmărirea... unui joc în 
care evoluează „tunarii*. • Nou 
promovatele — Oxford, Birmin
gham și Manchester City — nu 
repetă decît în prea mică măsură 
evoluțiile frumoase ale „omoni
melor* din anii anteriori și slnt 
serios amenințate cu retrograda
rea (ca și vechea noastră cunoș
tință, Aston Villa !!), de care, în 
mod normal, nu mal pot scăpa 
W.B.A. și Ipswich, aceasa din ur
mă o palidă copie a echipei ce 
cîștiga „Cupa U.E.F.A.* în 1981...

Călin STERESCU

1985“ _ PLATINI
continentală a cluburilor și Cupa 
intercontinentală a națiunilor și 
să devină golgeterul campionatu
lui italian. Iată clasamentul pe 
puncte care l-a consacrat Învingă
tor : 1. Plattal 127 p, 2. Elkjaer- 
Larsen (Danemarca) 71 p, 3. 
Schuster (R.F.G.) 46 p, 4. Lau
drup (Danemarca) 14 p, 5. K.H. 
Rummenigge (R.F.G.) 13 p, 6. Bo- 
niek (Polonia) 12 p 7. Protasov 
(U.R.S.S.) 10 p, 8. Briegel (R.F.G.) 
9 p, 9—10. Dasaev (U.R.SA.) și 
Robson (Anglia). De remarcat, a- 
șadar, victoria netă a lui Platini, 
23 din cei 26 de ziariști europeni 
cane alcătuiesc juriul acordlndu-i 
primul loc, iar ceilalți 3, locul 
secund.

BULETIN

,,MUNDIAL ’86“ %

© REPREZENTATIVA CANA
DEI, calificată în premieră la un 
turneu final al campionatului 
mondial, va locui, în Mexic, la 
Abasol (3000 de locuitori), la 30 
km de Irepuato și la 90 km de 
Leon. Antrenorul Tony Waiters 
dă explicații : „Nu avem mijloa
cele materiale necesare pentru a 
locui la Ritz...« în schimb, în i- 
mediata apropiere a hotelului și 
a terenului de antrenament există 
o excelentă suprafață de golf, de 
care selecționerul canadienilor s-a 
arătat mulțumit. O nouă metodă 
de antrenament în fotbal ? • 
GYORGY SZEPESY, președintele 
federației ungare de fotbal, a a- 
nunțat programul viitor al meciu
rilor reprezentativei acestei țări 
(grupa C, în compania Franței, 
Canadei și U.R.S.S.), în vederea 
turneului final : două partide în 
compania echipei Qatar, la 29 ia
nuarie și 2 februarie în deplasa
re și una acasă, cu Brazilia, la 
16 martie. Pregătirea de altitudi
ne va fi efectuată, nici mai mult 
nici mai puțin, în Austria, care 
nu e alta decît fosta adversară 
din grupa preliminară. Vă mai a- 
mintiți ? 3—1 la Budapesta, 3—0 la 
Viena... • ARBITRII care vor o- 
ficia la turneul final al C.M. vor 
fi desemnați la 22 ianuarie 1986, 
la Zurich IATĂ COTELE pen
tru echipele participante la tur
neul final : Brazilia (principala 
favorită) 5—2 ; Argentina 11—4 ;
Uruguay 8—1 ; Mexic 10—1 ; Fran
ța 12—1 ; Danemarca 14—1, An
glia 25—1, Scoția 66—1, Irlanda 
150—1 etc. Conform acestor cote, 
ar însemna ca toate cele 4 semi- 
finaliste să fie sud-americane, re
prezentativele europene clasîn- 
du-se de la locul 5 în jos adică... 
Să mai vedem și alte cote.


