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în concordanță cu noile obiective strategice, cercetarea 
științifică și tehnologică, precum și învățămîntul, trebuie să fie 
în primele rînduri în desfășurarea întregului proces revoluțio- 
nar în noua etapă de dezvoltare a țării.

NICOLAE CEAUȘESCU

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
CU IMPORTANTELEFIZICE Șl SPORTULUI-ÎN RAPORT

CERINȚE ALE ETAPEI ACTUALE
La Institutul de Educație Fizică și Sport, a avut Joc, recent, * 

reuniunea Comisiei centrale de coordonare a activității de cer
cetare științifică în domeniul educației fizice șl sportului. La 
reuniune au luat parte reprezentanți ai Ministerului Educației 
și învățămîntului, ai Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport, precum și cadre didactice din învățămîntul superior 
din toate centrele universitare din țară. Programul reuniunii a 
avut un pronunțat caracter de lucru, de raportare asupra acti
vității de cercetare științifică pe anul 1985 și definitivare a pla
nului tematic pe anul 1986.

Reuniunea, prima de acest 
fel, din învățămîntul superior, 
desfășurată după Congresul 
științei și învățămîntului, a 
scos în evidență faptul că pre
zența științei, imperativ major 
în toate domeniile de activi
tate, se impune și în domeniul 
educației fizice și sportului, în 
care membrii corpului didactic 
universitar sînt chemați să mi
liteze continuu, să acționeze 
nemijlocit ca întregul proces 
instructiv-educativ să se des
fășoare pe baza integrării a- 
cestuia cu cercetarea științifică 
si producția. S-a arătat, în 
decursul dezbaterilor, că 
avem cadre in învăță
mîntul superior bine pre
gătite, capabile să ducă o 
muncă susținută în domeniul 
nostru specific de cercetare 
științifică, cu rezultate impor

E vremea vacantei, a sportului și — iată, pentru acești copiii — 
a schiului. Așadar, la drum spre pirtiile albe care vă așteaptă...
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MEDALIILOR PE ECHIPE, SA
Șl CELE DIN PROBELE INDIVIDUALE

LI SE ADAUGE

în comparație cu marile reu
șite ale pistolarilor la Campio
natele europene de la Osijek, 
cele două medalii pe echipe, 
argint la pușcă masculin 60 
f.c. și bronz la pușcă standard 
feminin 60 f.c., par insuficien
te. în același timp însă, pentru 
a fi obiectivi pînă la capăt, 
să spunem că băieții și fetele 
n-au mai cîștigat nici o me
dalie la Campionatele europe
ne din 1977. Enunțînd aceste 
fapte, să semnalăm progresul 
probelor noastre de -pușcă, el 
răminind, insă, in domeniul... 
insuficientului.

Pasul pușcașilor nu e, deloc, - 
timid. Faptul că ei au cîștigat 

tante, atît în sportul de masă, 
cît și în cel de performanță.

Cu toate acestea mai sînt 
multe disponibilități față de 
posibilitățile reale ale cadre
lor didactice universitare, de 
condițiile create învățămîntului 
superior pentru cercetare.

Participanții la reuniune, în 
intervențiile lor, s-au referit 
în mod deosebit la cuvîn- 
tarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
la încheierea lucrărilor Con
gresului științei și învăță
mîntului, care prefigurează 
sarcinile ce stau în fața 
acestui domeniu de activitate în 
noul cincinal pentru dezvolta
rea economico-socială a țării, 
și în care se arată că : „trebu
ie să folosim mai bine condițiile 
create învățămîntului, pentru 
ca el să-și poată îndeplini, cu 

argintul la numai un punct 
de redutabila echipă a Uniunii 
Sovietice spune multe, întărite 
și de valoarea formațiilor care 
s-au situat după trăgătorii ro
mâni. Ce-i de remarcat in pri
mul rînd este tinerețea tuturor 
celor 3 componenji ai echipei 
de argint : Paul Gruia — 24 
de ani, Florin Cristofor (26), 
Constantin Stan (26). Ei con
stituie noua generație pe ume
rii căreia se află responsabili
tatea reabilitării pușcașilor ro
mâni care, pînă cu un deceniu 
în urmă, jucau rolul de astăzi 
ai pistolarilor, fiind mereu „a- 
bonați" la podiumuri. Toți a- 
cești tineri au în palmares re- 

rezultate tot mai bune, marile 
sarcini ce ii revin, să țină in 
permanență pasul cu schimbă
rile determinate de desfășura
rea revoluției tehnico-științifi- 
ce în țara noastră".

S-a subliniat cu pregnanță 
că în spiritul acestor sarcini- 
program, și membrii corpului 
didactic din învățămîntul supe
rior în domeniul educației fi
zice și sportului sînt chemați 
să-și aducă contribuția pentru 
o nouă calitate a cercetării în 
domeniul sportului. Se impune 
ca temele alese să aibă un ca
racter mai pregnant aplicativ, 
să se acorde o atenție sporită 
cercetării fundamentale inter- 
dișciplinare. Se simte nevoia 
stabilirii unor priorități față 
de programul de cercetare al 
C.N.E.F.S., în așa fel încît să 
se conlucreze cît mai eficient

Elena DOBINCĂ

(Continuări in oao 2—3)

La Combinatul petrochimic din Pitești 

SPORTUL, PREOCUPARE COTIDIANĂ, 
PE MĂSURA AMBIȚIEI TINERILOR!
într-o intreprindere cu mii 

de muncitori, în marea lor ma
joritate foarte tineri — cum 
este Combinatul petrochimic 
Pitești — sportul, cel de masă 
cu precădere, și-a găsit repe
de adepți și beneficiari. I-am 
întîlnit, în toamnă, pe stadio
nul de la Strand, într-o suită 
de întreceri sub genericul „Da- 
ciadei", i-am revăzut, de mai 
multe orî, trecîndu-și normele 
Complexului „Sport și Sănă
tate".

Secretarul asociației sportive 
Petrochimistul Pitești, Ion Cîrs- 
tea, nelipsit, firește, de la toa
te concursurile și competițiile 
care îl angajează pe muncitorii 
și tehnicienii combinatului pi- 
teștean, are — la ora de bi
lanț pe 1985 — mult de lucru. 
„Nu este numai obligația de a 
prezenta cu exactitate imaginea 
— prin „glasul" cifrelor — a 
activității noastre sportive ; do
rim să înfățișăm această acti
vitate și in perspectiva anului 

zultate notabile. Cristofor a 
reușit de 3 ori rezultatul 
maxim la poziția culcat : 600 
p ; Gruia a devenit în acest 
an campion balcanic cu 598 p, 
între realizările sale figurină 
și un 599 p, la fel ca și Stan.

Știința tragerii din poziția 
culcat a ajuns aproape de per
fecțiune la acești băieți ai noș
tri. Dar, viitorul nu este al 
acestei poziții, proba de 60 f.c. 
avînd toate șansele să nu mai 
figureze in programul olimpic, 
în consecință, în prim-planui

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2—3)

Turneele de volei feminin — Divizia „A“

DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA
3-2 ÎN DERBYUL ETAPEI

La Sibiu și Pitești, în cea de 
a doua zi a turneelor Diviziei 
„A" de volei feminin (grupele 
valorice 1—6, respectiv 7—12) 
s-au desfășurat 6 meciuri. Iată 
relatări din cele două săli de 
concurs :

SIBIU, 25 (prin telefon). în 
cea de a doua zi a turneului 
(grupa valorică 1—6) desfășu
rat în localitate, meciul inau
gurat a fost un derby : de o 
parte Dinamo, campioana, iar 
de cealaltă Universitatea C.F.R. 
Craiova, lidera actualului cam
pionat. A fost o partida de 
cinci seturi, cu faze frumoase, 
care a incîntat publicul nume
ros prezent in sală. Meciul a 
început furtunos, campioanele 
cîștigînd rapid primul set la 5! 
Au avut în cel de-al doilea 
4—0, dar din acest moment 
studentele „au ieșit" la joc și 
situația s-a schimbat. Printr-o 
prestație superioară în toate 
compartimentele — evidențiin- 
du-se în special Tanța Drăgoi, 
care a punctat de multe ori în 
situații decisive și cu Monica 
Șușman foarte bună la ser
viri — craiovencele au egalat 
la seturi, ba chiar au cîștigat 
și setul III conducînd cu 2—1. 
Luptă frumoasă în seturile IV 
și V — cînd campioanele s-au 
impus prin tehnică, iar stu
dentele au cedat fizic — si re
zultat final : Dinamo — Univer
sitatea Craiova 3—2 (5, —6,
—14, 10, 6). Și astfel lidera a 
pierdut, putîndu-se vorbi, la 
studente, de un „complex Di
namo" (au pierdut în acest 
campionat toate cele 3 meciuri 
susținute cu campioana, la a- 
celași scor 2—3).

Au jucat formațiile : DINA
MO — Pavel (Szenkovics), Ban- 
ciu (Moraru), Chitic (Șerban), 
Moroșanu, Velicu, Ene ; UNI
VERSITATEA : Dinu, Nistor 
(Hermeneanu), Cuejdeanu, Șuș
man, Cotescu (Dobre), Drăgoi 
(Mirea).

care vine, să definitivăm uneie 
proiecte și inițiative..."

La capitolul bilanț, A.S. Pe
trochimistul Pitești se situează 
printre unitățile sportive arge- 
șene cu o rodnică activitate în 
cuprinderea maselor la prac
ticarea exercițiilor fizice, în 
mod sistematic și — sublinie
re absolut necesară — după 
preferințele iubitorilor de miș
care din întreprindere. „Cei 
mai mulți vor să joace fotbal", 
ne precizează secretarul aso

24 de ore la C. S. M. Sibiu

PREOCUPĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
PERFORMANȚELOR DIN 1986

• SECȚIA-FANION a Clu
bului sportiv muncitoresc Sibiu 
este cea de călărie, creditată 
— de-a lungul anilor — cu 
performanțe internaționale o- 
norante, printre care clasarea 
lui Alexandru Bozan (cu echi
pa) pe locul 5 în proba de ob
stacole la Jocurile' Olimpice din 
1980, cucerirea, de către ace
lași sportiv, a opt titluri indi
viduale și pe echipe la cam
pionatele balcanice, precum și 
ocuparea altor locuri fruntașe 
la diverse concursuri interna
ționale. Secția de călărie a 
C.S.M. se mîndrește cu faptul 
că patru dintre sportivii ei (A- 
lexandru Bozan Cristina Ște- 
fănescu, Mircea Neagu — ul
timul fiind legitimat acum la 
Steaua, și Ionel Bucur — acum 
la Dinamo) fac parte din lotul 
reprezentativ. în aceste zile, 
călăreții sibieni (antrenați de 
Horst Hisch) se pregătesc la 
baza hipică a C.S.M., în ma
nejul închis, un accent deose
bit punîndu-se pe îmbunătăți
rea condiției cailor 9 ECHIPA 
FEMININA DE VOLEI, pro
movată în primăvara acestui 
an în grupa valorică 1—6 a 
Diviziei „A", se află pe locul 
6 în clasamentul competiției și

Partida următoare, dintre 
Flacăra roșie București si Fa
rul Constanța, a revenit bucu- 
reștencelor cu scorul de 3—1 
(—10, 11, 8, 12). Echilibru a 
existat doar în primele două 
seturi, după care elevele an
trenorului S. Chiriță au pus 
stăpinire pe joc, prin forță în 
atacuri, combinații reușite, mo
bilitate. Constănțencele au evo
luat modest, cu acțiuni stereo- 
tipe. Evidențiate : Niculescu, 
C. Olteanu, Stanciu (Fi.), Di- 
mofte, Neacșu (F). In ultima 
partidă a zilei : s-au întîlnit 
C.S.U. Galați si C.S.M. Liber
tatea Sibiu. Victoria a revenit 
gălătencelor cu scorul de 3—1 
(—13, 8, 3, G). S-au remarcat : 
Dinică, Buzilă, Gaman (C.S.U.), 
Bobe (C.S.M.).

Au arbitrat bine cuplurile : 
V. Arhire — Al. Ignat, C. Pădu- 
raru — I. Costiniu, I. Covaci — 
C. Șovăială. Programul de joi 
(ora 14.30): C.S.M. — Universi
tatea, Farul — C.S.U., Dinamo — 
Flacăra roșie.

Gheorghe DEDiU

PITEȘTI, 25 (prin telefon). în 
primul meci desfășurat în ca
drul turneului pentru locurile 
7—12, în Sala sporturilor din lo
calitate s-au întîlnit Știința 
Bacău — Rapid București, 
băcăuancele obținînd victoria cu 
scorul de 3—1 (—10, 6, 13, 7). 
Remarcate, de la învingătoare, 
Blănaru si Cuciureanu. Du
pă o partidă de mare luptă : 
Dacia Pitești — Penicilina Iași 
3—2 (—8, 3, —14, 7, 2). cele mai 
bune de la gazde fiind: Enache, 
Popeseu, Marian. Ultima par
tidă, cea dintre Chimia Rm. 
Vilcea și Calculatorul București, 
a revenit vîlcenelor cu scorul 
de 3—1 (—11, 8. 13, 9). Re
marcate : Cotoran, Dubinciuc 
(Chimia), Zamfir (Calculatorul).

Joi, de la ora 15 : Calculato
rul — Știința, Dacia — Chi
mia, Rapid — Penicilina.

Ilie FEȚEANU — coresp.

ciației. De aici existența unui 
campionat pe secții, organizat 
din inițiativa inginerului Nico- 
lae Tocasic, „sufletul" fotba
liștilor. Tradiția in acest sport 
o păstrează muncitorii de la 
Polietilenă de înaltă presiune, 
cei care dețin și întiietatea în
tre echipele participante la 
campionatul pe asociație. Pen-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2—3)

există încrederea că, pină la 
sfîrșitul campionatului, echipa 
antrenată de Marius Gheor-
ghiță va face față onorabil e- 
litei voleiului din țara noas
tră. Speranțele sint date de 
revenirea în formație a Mirelei 
Popoviciu și pe ambiția celor
lalte jucătoare, multe tinere, 
talentate, printre care Anca 
Beșta, componentă a Iotului 
de tineret • RUGBYȘTII au 
încheiat foarte bine turul 

național, ei 
seria I) pe

Campionatului 
aflîndu-se (in
locul secund, după Stea
ua, asupra căreia au insă 
victorie directă, la Sibiu, și 
înaintea Griviței Roșii, cu care
au terminat la egalitate, în
Capitală, Acum, elevii antre
norului B. Boboc sint 1 in pe
rioadă de refacere urmind ca 
la puțină vreme după Anul 
Nou să reia antrenamentele. O
TINERELE HANDBALISTE 
(media de vîrstă 20—21 de ani), 
toate provenite de la C.S.Ș. 
Sibiu, au ca principal obiectiv 
rămînerea in D v : ; ..V 
care au pro=:w. r —ț-m

Dum r-i • w*-.'  -
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Vâ prezentăm: „COMPLEXUL

SOCULUI" DIN CAPITALĂ

DE SĂNĂTATE

Pe moderna stradă a Socului 
— pînă mai ieri îngustă, cu 
case mici — s-a ridicat o con
strucție nouă, deosebită ca ar
hitectură de cele obișnuite. 
Cu un nume special, edifica
tor : „Complexul de sănătate**.  
Este cel de al doilea edificiu 
cu asemenea scop, construit în 
Capitală.

tru a nu mai pierde timp cu 
deplasarea Ia stadionul de la 
Strand, pasionații de fotbal 
din Combinat și-au amenajat 
un teren foarte aproape de în
treprindere. Cîți muncitori joa
că fotbal ? De ordinul sutelor !

Tot mal mulți și-au rezervat 
o parte din timpul liber teni
sului. Nu-i prea ușor să dispui 
de un spațiu de joc, dar con
siliul asociației sportive și Co
mitetul sindicatului (prin ini
mosul său președinte, Constan
tin Lungu) a găsit soluții „pen
tru a împăca pe toată lumea". 
Toată lumea însemnînd nu nu
mai angajați! Combinatului, ci 
și familiile acestora, îndeosebi 
copiii. Doi soți — Deac — co
ordonează activitatea la tenis, 
care înseamnă cuprinderea în 
concursuri a altor sute de a- 
matori.

Tenisul de masă își are și 
el o familie formată de cei de

• A. S. INDUSTRIA SlR- 
MEI C1MPIA TURZH a orga
nizat un reușit turneu de mi- 
nlfotbal dotat cu „Cupa 30 
Decembrie", la care au par
ticipat nouă echipe. Trofeul 
a revenit echipei secunde a 
organizatorilor. • PESTE 100 
DE ȘAHIȘTI (neclasificați) au 
participat la Festivalul șa- 
hlst vrîncean, competiție ini
țiată de Consiliul județean 
Vrancea al sindicatelor. Au 
cîștigat Maria Blănaru (Loco
motiva Adjud) și Enache Pe
trescu (Energia-Vulturii Foc
șani). Tot la Focșani este în 
curs de desfășurare același 
festival șahist, dar rezervat 
sportivilor clasificați. • LA 
BRAȘOV s-au desfășurat 
două concursuri cu caracter 
interjudețean rezervate junio
rilor și cadeților la baschet 
și, respectiv, lupte greco-ro- 
mane (au participat șase re-

Dornici să-1 cunoaștem — 
pentru noi, dar în special pen
tru cititorii noștri — l-am vi
zitat zilele trecute. Și ne-a im
presionat, în mod deosebit, de' 
cum am intrat. Holul spațios, 
de la intrare, este de toată 
frumusețea. Lumiijos, într-o cu
rățenie exemplară, pune în va
loare cele două scări laterale 
identice — una în dreapta, alta 
in stingă — făcute din marmu
ră albă. Ne întîmpină și face 
în continuare oficiul de gazdă 
inginerul Vasile Zărnescu, șe
ful complexului, de fapt diri
gintele șantierului acestei con
strucții de la începuturile ei. 
„Rețineți, ni se explică, am
bele laturi sînt simetrice, cu a- 
ccleași încăperi și amenajări. 
Astfel că o scară duce Ia pa
vilionul rezervat femeilor, iar 
cealaltă Ia uavilionul bărbați
lor. Contrucția în sine are sub
sol, parter și două nivele".

Ceea ce vezi la parter, la 
etajele I si H, impresionează 
în mod deosebit, fiind o feri
cită îmbinare a frumosului cu

24 DE
(Urmare din pag. 1)

acestui an. Antrenorul Lucian 
Albu apreciază actuala ediție 
a campionatului ca un prim 
pas pe calea ridicării valorice 
a echipei pînă Ia nivelul frun
tașelor competiției. • SĂRI
TORII ÎN APA au felicitat-o 
pe Ruxandra Hociotă cu prile
jul retragerii din activitatea 
competițională. Se speră ca 
locul valoroasei performere să 
fie luat, cît mai curînd, de 
unul dintre talentele „trupei**  
de copii avansați, pregătiți de 
fosta concurentă Angela Popes
cu. I-am văzut pe copii la an
trenament. Corectitudinea și e- 
leganța salturilor ne îndreptă
țesc să afirmăm că progresul 
lor calitativ nil va întîrzia. 

utilul. De cum intri, la parter, 
întîlnești vestiarele, dușurile 
(obligatorii la intrarea în com
plex) de igienizare (scoțiene, 
gigant ș.a), cabine de masaj 
și abur, trei bazine (unul mare 
și două mici) pentru înot, de 
mare importanță pentru elevi 
și sportivi care în afara pro
gramului Complexului de să
nătate (de la io la 20), se pre
gătesc aici. Profesoara Maria 
Baciu de la Clubul sportiv șco
lar nr. 2 ne spune că la aceste 
bazine lucrează 6 profesori cu 
circa 60 elevi, între care se 
află și o autentică speranță a 
brasului românesc, campioana 
națională, la 13 ani. Carmen 
Georgescu. Mai vin aici circa 
150 de elevi de la Liceul nr. 
37 precum și pentatloniștii clu
bului Steaua, pe care i-am gă
sit în momentul vizitei pregă- 
tindu-se sub îndrumarea antre
norului Gh. Tomiuc. Mai aflăm 
aici, la etajele I Și II, cabine 
simple, duble sau comune pen
tru baie, masaj și saune (fune 
ționind cu agregate produse la 
„Electrometalica" Ploiești), săli 
de gimnastică de întreținere 
(una pentru bărbați, alta pen
tru femei), dotate cu aparatu
ră modernă — electrovibroma- 
saj. biciclete ergometrice, mingi, 
spaliere, ș.a. Interesant. în par
tea superioară a clădirii un 
mare solar — comun — care 
deservește în timpul verii am
bele pavilioane.

ORE LA C. S. M.
Deocamdată am notat bunele 
rezultate obținute la concursu
rile republicane de copii din 
acest an, precum și faptul că 
unele fete sînt vizate să fie 
selecționate în reprezentativa 
de junioare a țării. • BOXUL, 
ATLETISMUL ȘI SCHIUL- 
FOND nu se pot mîndri cu re
zultate bune. Doar Ia box an
trenorul Nicolae Negrea are 
satisfacția locului 3 obținut de 
Roman Tihon la campionatele 
naționale de seniori (categoria 
67 kg), precum și prezența lui 
Nicolae lordache în lotul lăr
git de seniori. în rest, schiul 
— cîndva cu campioni națio
nali și cu componenți de bază 
ai reprezentativei țării — se 
zbate în anonimat, ca și atle
tismul, de altfel, unde selec
ția și metodica antrenamente-

Numai cuvinte de laudă se 
pot spune despre „Complexul 
de sănătate — Socului" con
struit de Antrepriza Construc
ții Montaj 3. Amator, firesc, de 
cifre, șeful complexului, ing. 
V. Zărnescu, ne precizează : 
„Construcția a fost făcută în 
timp record : într-un an și opt 
luni ; pină în prezent (a intrat 
in funcțiune Ia 28 august) au 
venit la noi, zilnic. 3—400 de 
persoane de diferite vîrste ; 
lungimea țevilor instalațiilor de 
ventilare, încălzire, sanitare ș.a. 
este de mai multe mii de ki
lometri ; Ia gimnastica de în
treținere s-au făcut șase grupe 
(patru de femei, două de băr
bați) care lucrează dc 2—3 ori 
pe săptămînă..."

La plecare, pentru a cunoaș
te cît mai bine prestațiile care 
se oferă în acest „Complex de 
sănătate-* *,  ne interesăm ce me
serii au oamenii muncii care 
lucrează aici. Și notăm : pro
fesori de educație fizică, bă- 
ieși, masori, cosmeticieni. fri
zeri, manichiuriști și pedichiu- 
riști ș.a. Funcționează și o spă
lătorie și curățătorie rapidă. In 
circa o oră — cît faci abur, 
saună sau baie — ți se spală, 
curăță și calcă (evident la ce
rere) pantalonii, fusta, cămă
șile ș.a.

Conchidem cu lapidara în
semnare găsită în cartea de 
impresii : „Splendidă idee» în
ființării unui asemenea com
plex !"

Modesto FERRARINI

SIBIU
lor nu se dovedesc la înălțimea 
cerințelor actuale. • PRE
ȘEDINTELE C.S.M. SIBIU, 
VICTOR DRAGAN, ne-a asi
gurat că lunile de iarnă vor fi 
folosite nu numai pentru pre
gătirea sportivilor în scopul 
unei cît mai bune comportări 
în competițiile anului viitor, ci 
și pentru îmbunătățirea bazei 
materiale, prin modernizarea 
bazelor sportive, prin mijloace 
proprii, așa cum se va petre
ce, curînd, la bazinul Olimpia 
(aflat sub administrația C.S.M. 
și gospodărit exemplar de ad
ministratorul ei, Valeriu Giur
giu), unde va fi amenajată in
stalația de „apă moale" prin 
care va fi micșorat riscul ac
cidentelor la executarea (la 
antrenamente) a salturilor 
foarte dificile.

La Brașov: „CUPA 30 DECEMBRIE**
LA 6 DISCIPLINE SPORTIVE

Competiția de volei, organizată 
de Comisia sport-turism a Consi
liului județean Brașov al sin
dicatelor șl dotată cu un frumos 
trofeu, a avut la start 8 echipe 
de fete, împărțite în două se
rii, care au oferit o frumoasă 
dispută.

fn finală, pentru cucerirea tro
feului, s-au întîlnit echipele Nl- 
vea șl Carpați, ambele din Bra
șov, prima obțlnfnd victoria cu 
3—1. Pentru locurile 3—4: Celu
loza Zămești — Aripile Brașov 
3-0.

Alte competiții dotate cu ace
lași trofeu („Cupa 30 Decem
brie") au fost programate pe

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL EDU
(Urmare din pag. 1)

cu federațiile, cu secțiile, cu 
Centrul de cercetări al 
C.N.E.F.S., cu Centrul de me
dicină sportivă pentru valori
ficarea Ia un nivel superior a 
datelor obținute.

Lucrările reuniunii s-au re
ferit pe larg Ia felul cum au 
fost realizate sarcinile din 

* planul departamental de 
cercetare științifică în do
meniul educației fizice și 

, sportului, sportului de masă și 
de performanță. Au reținut a- 
tenția rapoartele pe temele : 
„Studiu privind efectele educa
ției fizice și sportului asupra 
stării de sănătate, capacității 
de muncă a oamenilor muncii. 
Modalități de organizare si 
creștere a eficienței gimnas
ticii și altor forme de practi
care a exerci(iilor fizice", con
ducător de temă, conf. univ. 
Elena Firea — rectorul I.EF.S. 
Cercetarea aduce o serie de 
noutăți privind practicarea e- 
xercițiilor fizice la locul de 
muncă, în secții și ateliere. Au 
fost alcătuite programe indi
viduale pentru oamenii muncii 
eu 2—3 exerciții pe care să Ie 
practice Individual atunci cînd 
simt apariția oboselii. Aceste 
programe nu presupun întreru
perea lucrului, ele putînd fi 
efectuate „din mers". In ceea 
ce privește investigarea spor
tului de performanță ea a fost 
făcută prin prisma comuni
cării : „Normele și cerințele 
melodice privind pregătirea 
sportivilor Ia atletism, gimnas
tică sportivă, patinaj viteză și 
înot", lucrare condusă de conf. 
univ. Titus Tatu, decan al in
stitutului. Prin conținutul său. 

parcursul acestei săptămini la 
tenis de masă, popice șl șah, 
pe bazele de la Tractorul șl Hi
dromecanica, iar duminică 29 
decembrie va avea loc la Poiana 
Brașov un concurs de schi, pro
be alpine. De asemenea, 10 echi
pe de fotbal (juniori) ale divizio
narelor brașovene tșl dispută 
„Cupa 30 Decembrie", evoluînd 
!ntr-o interesantă competiție In 
sală. După întrecerile din cele 
două serii, sîmbătă sînt progra
mate finala mică șl finala ma
re, între care este intercalat un 
meci de fotbal opunînd două e- 
chipe feminine. (Carol GRUIA, 
eoresp.).

RfZIJLl
în cea dc 

Campionatul! 
volei — Dix 
(f, m), s-au 
tele :
• FEMINIfr 

Craiova — 
rești 3—0, C 
te — Come 
Metal 33 Buc 
rești 3—2, I
— Chimia 
Ceahlăul TC 
Braiconf 
iova — C jiî 
seria a Il-a 
Napoca — ? 
I. T. Bucure 
București 3— 
Metal otehni.ee 
Maratex B. 
3—0. Flacăra
— Politehnii 
GIGCL Brașc 
ransebeș 3—0.

cercetarea aduce importante 
date care orientează pregătirea 
metodică fn unele sporturi pri
oritare pentru sportivii de 
performanță și de înaltă per
formanță. De asemenea, inte
resant a fost și raportul sus
ținut de Mireea Popescu, lec
tor la A.S.E., pe tema : „Stu
diu privind dinamica dezvol
tării activității de performantă 
din cluburile universitare". 
Sportul universitar de perfor
manță constituie un eșantion 
reprezentativ ce se integrează 
organic în ansamblul activită
ților universitare de Ia nivelul 
centrelor și al instituțiilor în 
cadrul eărora activează. Pre
zent în întrecerile organizate 
la 25 ramuri de sport, sportul 
universitar se înscrie cu o pre
zență activă la unele dintre 
acestea (fotbal, baschet femi
nin, handbal, canotaj, atletism, 
yachting, tenis de masă, șah) ; 
sportivii-studenți se numără 
printre principalii protagoniști, 
cu rol determinant în stabilirea 
ierarhiei valorice și fn ridica
rea nivelului calitativ al între
cerilor Ia aceste ramuri de 
sport

Din planul tematic departa
mental ne-a mai reținut aten
ția : „Studiu privind perfec
ționarea sistemului competițio-

nal dc perf 
localităților 
derea crește; 
tații compel 
tații proces 
conducători 
univ. Aristei 
univ. Dumil 
evidențiază 
rolul calend 
localități si 
cipă în faze 
mai mulți c 
special la s 
Dar, sînt i 
petiții care 
interes reiat 
și asociațiile 
de secții, cu 
tul republic; 
box seniori 
blican. dc rr 
canoe ; '"•i
echipe i , 
că, restrueti 
ți te, aceste 
altă eficienț 
Scopul urm: 
fost să dea 
ințifică rolu 
mijloc de f 
care și de i 
sportivilor ț 
și încadrare; 
tițional (re

RETROSPECTIVE ’(
urmare din pag 1)

tirului internațional se află 
proba pe 3 poziții și, din pă
cate, tocmai aici se află punc-

ncscu, un i 
inimă bate 
tență pentrt 
binevoitor a 
prin strădai

SPORTUL, PREOCUPARE
(Urmare din pag. 1)

COTIDIANĂ, PE MĂSURA AMBIȚIEI TINERILOR

la Acriinitril și derivați ciani- 
ci, acolo unde se concentrează 
— în același timp — și forța 
șahistă a asociației sportive. 
Alte sute de tineri — și ma
turi — care pot fi întîlniți a- 
proape zilnic la club. Aceste 
două ramuri de sport sînt și 
acum la ordinea zilei, în ediția 
a 5-a, de iarnă, a „Daciadei", 
aflată în plină desfășurare.

Ce se dorește, ce obiective 
vizează împliniri mîine, în a- 
nul care vine ?

Președintele asociației spor
tive, ing. I. Grigorescu, inten
ționează să extindă activitatea 
sportivă de masă, practic să 
o dubleze ca volum. Modali
tăți : „Vom căuta să ajungem 
la 2 000 de participanți la 
Complexul „Sport și Sănătate", 
să deținem întîietatea — ca 
participare și ca rezultate — la 
Festivalul sportului muncito
resc, Ia cel al sportului arge- 
șean, să avem și mai mulți 
concurenți la competițiile de 
cros și popice, inclusiv Ia ac

prezentative de județe). Com
petiția a fost dotată cu 
„Cupa Carpați". întrecerea 
baschetballștilor a fost cîști- 
gată de C.S.ș. Constanța (coș- 
geter Florea Dan — 118 p), în 

timp ce la lupte pe primele 
locuri s-au situat : G. Că
ciulă (Carpați Sinaia) — ca- 
teg. 42 kg, M. Săvulescu — 
cat. 45 kg și P. Baciu — cat. 
51 kg (ambii de la C.F.R. 
Brașov), la cădeți, respectiv 
V. Săvulescu — cat. 57 kg, 
FI. Grigoanță — cat. 82 kg 

țiunea „Aleargă pentru sănăta
tea ta !“ Și dacă zăpada nu ne 
va ocoli, dorini să participăm 
masiv la Festivalul sporturilor 
de iarnă și la Cupa schiorului 
argeșean..."

Secretarul Comitetului de 
partid, Nicolae Oprea, ar dori 
totodată ca prin „Daciadă" 
sportul de masă din întreprin
dere „să facă un pas net către 
performanți". Are în vedere 
nu numai pe tinerii judoka, pe 
fotbaliști și handbaliști, cu 
ambiții îndreptățite de a evo
lua în campionate divizionare, 
ci și pe rugbyști, pe care îi 
îndrăgește mult. Ne-a fost ve
cin de tribună, la un meci- 
cheie pe care Petrochimistul 
Pitești l-a susținut cu Dunărea 
Giurgiu, trăind cu emoție fie
care fază mai fierbinte ; acum 
așteaptă returul cu nădejdea 
că „echipa Combinatului va re
peta isprava, o victorie și în 
deplasare, desigur decisivă pen

(ambii C.F.R. Brașov) șl I. 
Chirulescu — cat. 68 kg și 
A. Cioe — cat. 78 kg (Car
pați Sinaia), Ia juniori • LA 
ASOCIAȚIA sportivă Carai- 
manul din Bușteni și la noul 

club de schi din aceeași loca
litate prahoveană peste 200 de 
schiori între 6 la 16 ani au 
încheiat pregătirile precom- 
petiționale pentru probele de 
fond «d alpine. Ei pot fi vă- 
zuți, acum, la antrenamente 
sau concursuri pregătitoare pe 
pîrtiile de Ia Cota 2000 și 
Piatra Arsă. Tinerii schiori 

tru turneul de baraj al Divi
ziei «A»“. Biroul secției de 
rugby (președinte, ing. Ilîe 
Chiîiment, vicepreședinte, ing. 
Adrian Răducanu, secretar, ing. 
Dan Popescu) nutrește con
vingerea că „anul 1986 va con
sacra Piteștiul, prin Petrochi
mistul, ca un nou centru al 
sportului cu balonul oval din 
țară. Se înțelege, un centru dc 
primă linie..."

Proiectelor optimiste ale ce
lor care iubesc sportul la Com
binatul petrochimic din Pi
tești Ie alăturăm și gîndurile 
ing. Mihai Georgescu, director 
general, care consideră sportul 
„cel mai direct mijloc — și mai 
eficace — de sănătate și vigoa
re. De aceea înțelegem să fim 
întotdeauna alături de iubitorii 
de sport, incurajîndu-i în e- 
forturile și ambițiile lor..."

în puține cuvinte, ing. Geor
gescu a sintetizat o concepție 
a conducerii întreprinderii a- 
supra sportului. O concepție 
care este destinată să sprijine 
și să lase cîmp liber multor 
reușite în 1986 1

buștenari sînt pregătiți de 
antrenori calificați, cu o bo
gată experiență pedagogică, 
cum sînt : O. Seceleanu, R. 
Banu, Gh. Dudu — fond, M. 
Enaehe, Al. Năstase și G. 
Olaru — alpine. • IN MU
NICIPIUL BISTRIȚA s-au 
desfășurat o serie de compe
tiții organizate în cinstea zl- 
.Jl de „30 Decembrie". Una 
aintre cele mai reușite între
ceri a fost cea de handbal 
fete la eare au luat startul e- 
chipele cluburilor sportive 
școlare din Odorheiu Secu
iesc, Năsăud, Mediaș, Sighi
șoara și din Bistrița. Pe pri
mele locuri s-au clasat ele
vele din Odorheiu Secuiesc ur
mate de colegele lor din Bis
trița și Mediaș.

(Relatări de la : P. Țonea, 
Fl. Jeclieanu, C. Gruia, V. 
Zbarcca și FL Toma).

Recent a avut loc la Munchen reuniunea de 
lor de pușcă, tehnic și medical ale U.T.Tir. 1 
prol. Gavrllă Barani președinte al C.B.T.. 
UJ.T., ne-a precizat o serie de aspecte ex\ 
privind viitorul tirului, de care specialiștii 
trebuie să țină neapărat seama, în pregătirili 
1986- „Cum îa Olimpiada din 1988 vor particij 
400 de trăgători Ia toate cele 13 probe din pros 
de trăgători la o armă), admiterea la întrecer 
face PRIN CALIFICĂRI obținute la campion 
începmd din 1086 (în cadrul cărora obțin locu 
țara de apartenență), și PRIN realizarea 
la 6 campionate internaționale fale R.D. Germ 
Germania. României pentru probele cu glonț 
Italiei șl U.R.S.S., pentru întrecerile de talere) 
ționez, însă, că pentru fiecare probă, o fede 
poate înscrie în competiția olimpică decît ur 
trăgători : 4 țintași Ia cele 3 probe de pușcS 
probe de pistol ; alți 2 la cea de pistol vitez 
trăgătoare Ia două probe de pistol și 2 
pușcă".

tul slab al pușcașilor noștri. 
Ce-i drept e drept, în 1985, 
pușcașii români au cîștigat, la 
proba-maraton, și „internațio
nalele" țării noastre, și Balca
niada de la Zenlca, dar rezul
tat"’a lor au fost de fiecare da
tă, necompetitive pentru alte 
mari competiții. La „europene", 
bunăoară, performanțele înalte 
înregistrate de ceilalți compe
titori nu le-ar fi permis repre
zentanților noștri clasări în 
prima jumătate a ierarhiilor. 
Iată de ce anul 1985 a adus cu 
sine, alături de un progres clar 
Ia poziția culcat, o neplăcută 
confirmare a nivelului slab al 
ceîor două poziții-cheie, în ge
nunchi și in picioare.

Și în privința fetelor lucru
rile se prezintă în termeni si
milari : medalia de bronz cu
cerită pe echipe, la pușcă 
standard 60 f.c., la C.E. indică 
și ea un reviriment, dar locul 
6 Ia echipe și pozițiile de la 
locul 16 in jos la individual, 
ambele la 3 poziții, sînt la fel 
de semnificative. Iată de ce ni 
se pare că de acum înainte, 
accentul pregătirilor trebuie să 
cadă și la fete, cu rezultate 
rapide, pe pozițiile deficitare, 
cele în genunchi și în picioare. 
Șanse de progres și Ia aceste 
poziții există, mai ales prin ac
tivitatea antrenorului loan Stă-

radea (locu 
nor activea: 
adevărat ce
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IVI7IH n B“ DE VOLEI I Divizionarele „A“ la jumătatea campionatului

aps a 
dc 

tineret 
’zulta-
Oltcit 
Bucu- 
'goviș- 

3—1. 
Bucu- 
ocșani

3—1, 
mț -

Cra-
3—i ; 
ciuj-
3-2, 

Zoința 
dea —

3—1, 
Lugoj 
urești

1—3; 
i Ca-

6 MASCULIN, seria I : Viito
rul Bacău — Vulcan București 
3—0». Gloria Tulcea — AS A Bu
zău 3—1, CSU Galați — Sparta- 
cus Brăila 3—0, Prahova Ploiești 
— I. T. București Electra 3—1, 
CSM Delta Tulcea — IATSA Da
cia Pitești 3—0, Calculatorul n 
București — SARO Tîrgoviște 
3—2 ; seria a Il-a : CSM Caran
sebeș — Explorări Știința II 
B. Mare 3—2, PECO Ploiești — 
voința Alba Iulia 3—1, Tractorul 
II Brașov — Rapid București 
3—I, Voința Zalău — IOR Bucu
rești 3—1, ASA Sibiu — Oltul 
Rm. Vilcea 3—1, Oțelul Dr. P. 
Groza — Metalul Hunedoara 3—0. 
(Corespondenți ; N. Mateescu, 
Gb. Lazăr, A. Crișan, I. lancu, 
șt. Gurgui, C. Gruia, I. Stanca, 
Gh. Arsene, I. Domuța, N. Mag
da, 1. Plaștin, I. Ghișa, O. BM- 
teanu, P. Comșa, M. Avanu, 
I. lonescu, Vasilica Toader).

I
I
I
I
I
I

RETURUL-DIN NOU SPRE +4?

FIZICE Șl SPORTULUI I
velul 
i ve- 
Btivi- 
cali- 
iire“, 
conf. 
eonf. 
Jdiul 
izitiv 

în 
arti- 

tot 
in 

tare. 
:om- 

un 
urile 
slfel 
ma

la 
ipu- 
dac- 
‘ie", 
ate 

ătă- 
ivea 
um.

a 
ști- 

ca 
rifi- 
orii 
2um 
ipe- 
ean

și local) in concepția și siste
mul de educație fizică și sport 
din țara noastră.

Desigur, întreaga problemati
că a lucrărilor reuniunii a 
suscitat interes si a dovedit o 
înaltă profesionalîtate în abor
darea tematicii pe ’85 din par
tea colectivelor profesorale, dar 
spațiul nu ne permite să le 
amintim pe toate aici. Ceea ce 
apare limpede pentru 
resați, pentru toți 
sportului este faptul 
mai poate progresa

I
I
I

Comportarea în tur a echi
pei buzoiene (care termină pe 
un loc în prima jumătate a 
clasamentului) nu trebuie pri
vită, cum ar fi tentați, poate, 
unii s-o facă, doar prin pris
ma celor două meciuri pier
dute acasă, cu Steaua și Di
namo, în ultima parte a sezo
nului. Acest „scurt-circuit" nu 
trebuie nici un moment să-și 
pună amprenta asupra evoluției 
jucătorilor buzoieni în prima 
parte a actualului campionat. 
Și aceasta deoarece ei au 
sat în ansamblu o altă 
presie.

Care este ea ? Aceeași 
campionatul trecut, cînd la 
venirea pe prima scenă Glo
ria a avut un traseu mai mult 
decit spectaculos, ocupînd un 
merituos Ioc 5 după trecerea li-

9. GLORIA BUZAU

lă- 
im-

din 
re

acest campionat pe stadionul 
buzoian. Dar in deplasare ? Mai 
de fiecare dată, echipa s-a re
marcat printr-o defensivă gru
pată, cu marcaj strict, atentă 
la dublaj, cu o linie mediană 
care știa să creeze momente de 
respiro, dar și emoții gazdelor 
prin manevrele ei poziționale, 
cu ruperi de ritm care activizau 
cu precădere „săgeata" Marcu, 
internaționalul buzoian oferind 
mingi ideale spre fructificare. 
Așa a fost mai ales la Ora
dea. unde Gloria a obținut o 
victorie frumoasă. A trecut pe 
lingă două puncte la București, 
cu Rapid, apoi la Rm. Vîlcea. 
întorcîndu-se doar cu jumăta
te din cota planificată. A fost 
foarte aproape de cel puțin un 
punct la Brașov. A lăsat două 
puncte în „Regie", fiind Ia un
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cei inte- 
slujitorii 

că nu se 
fără o 

slrinsă legătură a cercetării cu 
practica sportivă.

în lumina recentelor docu
mente ale Congresului științei 
și învățămîntului, a fost 
sat planul tematic pe anul 
un plan tematic bogat în 
eu o deschidere largă 
toate aspectele educației fizice 
și sportului și bine 
spre o problematică 
sântă.

Planul tematic de 
pe ’88 impune eforturi 
mai mari din partea 
velor de studiu, o mai 
colaborare între catedrele 
educație fizică si 
metodice din județe.

lan- 
1986, 
Idei, 
spre

orientat 
intere-
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mult 

colecti- 
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de
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pentru Iotul național. O 
cale de ieșire din impas 
prezintă tineretul : Roxana 
mășanu, Olimpia Rus, Cătălina 
Cosmeseu în principal, dar și 
alte țintașe încă tinere, atent 
pregătite, bine orientate, pot 
urca mult mai sus ștafeta pre
luată de la vechea generație de 
pușcașe. în fine, lărgirea bazei 
de practicare a probelor de 
pușcă (lucrurile fiind valabile 
și pentru pistoale !), este încă 
o cale de îmbunătățire a per
formanțelor din tirul nostru. 
Federația de specialitate face 
mari eforturi să rezolve pro
bleme materiale, legate de ar
mament și muniție, ele slnt pe 
cale de a fi încununate de 
succes. Așa stînd lucrurile, de 
acum înainte, antrenorii și 
principalele cluburi — Steaua, 
Dinamo. Olimpia, I.E.F.S. — 
au cuvîntul. Nu trebuie omis 
că, în fond, Ia nivelul lor se 
construiește marea performanță, 
în secții se formează trăgătorii 
„de medalii" din marile compe
tiții internaționale.

I
I
I
I
I
I
I
I

INA8A 
OULUI
S-

Nu pierdeți pri
lejul de a vă nu
măra printre pri
mii mari câștigă
tori ai noului an, 
jucînd la această 
tradițională tra
gere, Ia care pu
teți ‘ ’obține

AUTOTURIS
ME „DACIA 
1300"
CÎȘTIGURI IN 
BANI (de 
lori fixe 
variabile)

va-
si

EXCURSII 
U.R.S.S.

IN

tlOurlin

CURSII

Biletele de 
lei varianta 
drept de 
pare la toate 
12 extrageri, 
un total de 
numere.

25 
au 

partici- 
cele 

cu 
120

JN BILET 
IA LOTO
IP ARE : MARȚI 31

LA TRADIȚIONALA 
A REVELIONULUI ! 

DECEM-

I
I
I
I
I
I
I
I

• Punctaj „acasă" : 12 (a pierdut cîte două puncte cu steaua 
și Dinamo).

© Punctaj „în deplasare" : 4 (a obținut două puncte cu F.C. 
Bihor, cîte unul cu Rapid șl Chimia).
• Golgeterii : Șumulanschl 5 goluri, Balaur, Tică și D. Geor

gescu — cîte 3, Cramer și Marcu — cîte 2, Comănescu, Ghizdea- 
nu, Profir și Julls— cite 1, Eduard (F.C. Argeș)—autogol.
• Lotul : Profir 17 meciuri, Mircea, Tulpan, Balaur și Cramer 

— cîte 16, Lazăr, Marcu și Șumulanschl — cîte 15, Comănescu, 
Tică și Julls — cite 14, FI. Marin 12, Ghizdeanu și N ăst ase — 
cite 8, D. Georgescu 6, Stan 4, Cristian 2, Teodorescu 1.
• Cartonașe galbene : 27 ; cele mal multe : Tică și Comănes

cu — cîte 4.
• Cartonașe roșii : Comănescu (etapa 1), Julls (etapa a 10-a) 

șl Șumulanschl (etapa a 17-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m, toate fiind transfor

mate (D. Georgescu 2, Șumulanschi 2). X
• A expediat 173 de șuturi (99 acasă — 74 în deplasare), din

tre care 86 pe poartă (51 acasă “ ' ‘ '

niei de sosire. O clasare care 
a răscolit ambiții și mai mari 
in tabăra buzoiană la startul 
acestei ediții. Iar comportarea 
echipei s-a situat la același ni
vel încă din start, jucătorii ei 
punctînd la fel de frumos la... 
impresia artistică, dar și în 
zestrea de... puncte, o recoltă 
despre care unii afirmau că 
Gloria, pe lingă renumele creat 
în campionat, ar putea să pro
pulseze chiar pe... lista echipe
lor pentru cupele europene. Și 
nu era nimic exagerat, deoa
rece mica, dar ambițioasa for
mație buzoiană era cel mai 
aproape de cvartetul tradițio
nal din fruntea ierarhiei fotba
lului nostru.

Prin ce s-au impus elevii an
trenorilor Gh. Constantin și FI. 
Dumitrescu, atunci cînd „ie
șeau la tablă ?“ De fiecare dată 
cu lecția bine însușită, cu ex
primări apreciate, avînd la bază 
un bogat bagaj de cunoștințe. 
Atît pe propriul teren, cit și în 
deplasare. Acasă, ei aveau răs
punsuri care nu o dată sufo
cau pur și simplu adversarul, 
transformate mai tot timpul în- 
tr-un necruțător asediu, Ava
lanșa de atacuri era generată 
de participarea celor trei li
nii, cu o forță care nu avea 
decit fireasca rezultantă a vic
toriilor la scor. Succese clare, 
în care replica partenerilor nu 
era reflectată nici de tabela 
de marcaj, care abia în etapa 
a 11-a s-a schimbat în dreptul 
„oaspeților", ei fiind atunci ju
cătorii echipei F. C. Argeș, care 
au reușit primele goluri din

— 35 în deplasare).

mare pas de surpriză, însă a 
și lăsat o frumoasă impresie. 
Pentru că, în ultimă instanță, 
echipa buzoiană place ochiului, 
joacă frumos, deschis, organi
zarea ei în joc fiind de fapt 
marea sa calitate. Iar meritul 
principal revine antrenorilor ei, 
care au știut să așeze inspirat 
pe tablă piesele pe care le au 
la dispoziție. Un lot omogen, 
deși cuprinde și cîțiva nou so
siți pe prima scenă, a căror 
lipsă de experiență a fost nu 
o dată compensată de dorința 
afirmării, a autodepășirii. Este 
cazul lui Profir, Julis, Stan.

Nu putem, însă, trece cu ve
derea unele sincope — nu la 
nivelul celor din meciurile cu 
Steaua și Dinamo •— cînd fot
baliștii buzoieni au înregistrat 
scăderi de randament, influen
țate de carențele de ordin dis
ciplinar. Pentru că, iată, la 
sfîrșitul turului, echipa Gloria 
deține un nedorit record 
cartonașe galbene, la care 
adaugă și nu mai puțin 
trei cartonașe roșii. Iată 
semn de întrebare în privința 
cotei disciplinare.

Plecînd de la ace^t aspect al 
sportivității, în mare legătură 
cu cel psihic, jucătorii buzo
ieni trebuie să se înscrie în 
replică, o replică firească, ei 
avînd datoria să schimbe im
presia și să atingă cota cu care 
s-au impus în planul acurateții 
jocului, joc care le-a adus me
ritatele aprecieri.

KAVALA, 25 (prin telefon). 
Balcaniada a ajuns la jumăta
tea parcursului. S-au disputat 
pînă acum patru meciuri și, 
după prima zi de egaluri, au 
urmat cele două victorii la 
scor, obținute de selecționatele 
Bulgariei și Greciei. Din pă
cate, prima echipă a învins-o 
pe a noastră, care n-a reușit 
să-i țină piept pînă în finalul 
partidei de la Drama. Trebuie 
spus insă că, spre deosebire 
de celelalte patru echipe parti
cipante, formația noastră este 
handicapată de faptul eă este 
eu un an mai mică. în plus, 
selecționatele Bulgariei și Al
baniei au în componența lor 
cîte 8—9 jucători care evoluea
ză în campionatele prime ale 
țărilor respective. Așadar, ad
versari foarte puternici. Dinco
lo de aceste handicapuri, tre
buie să subliniem și citeva 
cauze care privesc comportarea 
ca atare a jucătorilor noștri. 
Cuvinte bune se pot spune 
doar despre portarul Crișan și 
libero-ul Teodorescu. Antreno
rii Gheorghe Ola și Petre Ga
vrila așteptau mai mult de la 
Cheregi, Bunaciu și Doehia. 
Or, în cele două meciuri dis
putate, ei au dezamăgit, fiind 
cei mai slabi. Sigur că se in
vocă pierderea celui mai bun 
mijlocaș al echipei, Sabău (en
torsă de gleznă), dar numai

prin aceasta nu poate fi expli
cată evoluția total necorespun
zătoare din partida cu Bulga
ria. Echipa a avut în acest 
meci o scăzută rezistență fizică, 
cedînd terenul în final cînd a 
primit golurile. în general, a- 
părarea s-a zbătut, căutînd să 
facă față. Linia de mijloc s-a 
comportat însă mediocru, iar 
atacul — sub orice critică ; 
Doehia, Cheregi, Bondoc, Ste
re n-au reușit decit rareori 
să-și creeze clare situații de
gol, ei neavînd forța necesară 
să marcheze.

Iată cum se prezintă clasa
mentul :

1. Bulgaria 2 1 104-13
2. Grecia 1 1 0 0 3-0 2
3. Albania 1 0 10 0-0 1

4-5. România 2 0 110-3 1
Turcia 2 0 111-41

Joi (n.r.-astăzi) se dispută
alte două meciuri. Aici, la Ka-
vala, juniorii noștri ii vor în- 
tîlni pe cei turci. în același 
timp, Ia Drama, este programat 
meciul Grecia — Albania. Aș
teptăm un reviriment în com
portarea tinerilor noștri tri
colori, cu atît mai mult, cu cit 
miercuri a fost zi de pauză, 
în care au putut pregăti cum 
trebuie partida cu Turcia.

0 LECȚIE (predată
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Gheorghe NERTEA

nivelul copiilor și juniori-

de 
se 
de 
un 8

$

Adrian VASILESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘT1GURILE TRAGERII 

MULTIPLE LOTO DIN U DE
CEMBRIE 1985. FAZA I S Cat. 11 
1 variantă 25% •= autoturism
„Dacia 1300“ (70.000 lei) ; cat. 2 ; 
1 variantă 100% a 13.212 lei și 9 
variante 25% a 3.303 lei ; cat. 3: 
10,50 variante a 4.089 lei ; cat. 4: 
12,75 a 3.368 lei ; cat. 5 : 76,25 a 
563 lei ; cat. 6: 124,25 a 346 lei; 
cat. X : 777,25 a 100 lei. FAZA 
a II-a : Cat. A : 9 variante 25% 
a 17.500 lei; cat. B: 13 variante 
25% a 12.006 tel ; cat. C : 32,25
variante a 4.840 lei; cat. D : 55,25 
a 2.825 lei ; cat. E : 105,75 a 797 
lei ; cat. F : 426,50 a 366 lei ; 
cat. G : 1.889,00 a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 205.710 Iei. Auto
turismul „Dacia 1300“ (70.000 Iei) 
a fost ciștigat de ERWIN BAAK 
din București.

• Ne găsim în plină vînza- 
re a biletelor la tradiționala 
TRAGERE EXTRAORDINARĂ 
LOTO A REVELIONULUI din 
1 ianuarie 1986.

Mare afluență de participant 
în agențiile Loto-Pronosport, 
care își asigură din timp bile
te la această mare tragere. 
După cum am mai Informat, 
participanților li se oferă șan
se multiple de a obține im
portante cîștiguri în AUTOTU
RISME „DACIA 1300“, excur
sii în U.R.S.S., precum și mari 
sume de bani de valori fixe 
și variabile.

Jucați din timp biletele cu 
numerele dv. preferate I

ANUNȚ

e

Copni și juniorii, schimbul 
de mîine al jucătorilor divi
zionari de azi, și-au trimis 
„dascălii" la Cursul de per
fecționare rezervat celor care 
activează în centrele din ța
ră. organizat de forul de spe
cialitate. Timp de 4 zile, 85 de 
antrenori s-au reunit pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele, 
pentru a aprofunda aspecte
le tehnico-metodi.ee moderne, 
în așa fel, îneît, o dată 
torși Ia cluburile lor, să 
ce necontenit calitatea 
cesului de instruire.

O privire de ansamblu 
pra sălii de curs de la 
trul de perfecționare 
gustf 
lejuit bucuria de a-i revedea 
pe foștii jucători de ieri, as
tăzi antrenori pasionați, care 
modelează talentul celor mal 
tineri fotbaliști, copiii 
niorii.

Să-i amintim pe 
Ghergheli și Ilarșani 
Bihor) Mareș și 
(F. C. Constanța), 
(Progresul — Vulcan), Petru 
Emil, Anca si Băluță („U“ 
CIuj-Napoca), Oprișan (Petro
lul Ploiești), Manelache, Șer- 
bănoiu șl Mițaru („Poli" Ti
mișoara), Mezaroș (Chimica 
Tîrnăveni), Domide (U.T.A), 
Ilieș, (F.C.M. Reșița), Birzan 
și Romilă I (Politehnica Iași)*  
Grea vu (Rapid), Ursachl
(S.C. Bacău) și alții. Printre 
ei și internaționalul Cristian, 
portarul actual al echipei F.C. 
Argeș, venit din proprie ini
țiativă, cu dorința de a de
prinde din vreme tainele pro
fesiei de antrenor pe care 
vrea s-o îmbrățișeze după re
tragerea din activitatea com- 
petițională.

Cursul a însemnat un util 
schimb de experiență dialo- 
gîndu-se deschis, fiecare din
tre antrenorii prezenți venind 
cu completări interesante pe 
marginea expunerilor prezen
tate de lectorii Nicu Alexe, 
Nichi Petrescu, Mircea Luces- 
cu, Victor Stănculescu, Ion 
Motroc și Grigore Sichitîu. 
Merită subliniată excelenta 
organizare a cursului asigura
tă de Grigore Sichitiu care a 
alcătuit o tematică bogată și 
cuprinzătoare, acordînd un 
mare spațiu meselor rotunde, 
modalitate care a stîrnit un 
deosebit interes în rîndurile 
antrenorilor prezenți. Subiec
tele discutate cu predilecție 
le-au reprezentat noutățile 
din fotbalul internațional și 
implicațiile lor asupra mun- 
cil de perspectivă, în special

reîn- 
ridi- 
pro-

asu- 
Cen- 

.,23 Au- 
dln Capitală, ne-a pri-

și ju-
Bigap, 

(F.C. 
Tilvescu 
Măndoiu

în prima zi, cursul a de
butat cu expunerea : „Sarci
nile și obiectivele mișcării 
sportive și implicit ale fotba
lului desprinse din recentele 
documente de partid" (lector 
Nicu Alexe). Aspecte mo
derne în fotbalul actual au 
fost prezentate de Mircea Lu- 
cescu și susținute de imagini 
filmate la metodele de antre
nament din clubul pentru 
copii și juniori condus de 
Jackie Charlton.

Masa 
„Aspecte 
moderne 
zentărilc 
și cursuri internaționale' 
care au fost invitați 1 
eleni din țara noastră,- avînd 
printre participant pe N. 
Petrescu, Gh. Ola, V. Stăn
culescu, Gh. Jurcă și G. Si
chitiu, a stîrnit un viu inte
res în rîndul cursanților, ca 
și dezbaterea cu tema : „As
pecte ale selecției și instrui
rii pc baza experienței lotu
rilor U.E.F.A.". A fost un 
util schimb de idei între an
trenorii Gh. Ola, Gh. Staicu, 
P. Gavrilă, C. Tilvescu și Gh. 
Jurcă și antrenorii centrelor 
care furnizează juniori la lo
turile reprezentative. De un 
deosebit interes s-a bucurat 
și expunerea susținută de 
prof. Eugen Boru (C.S.Ș. Si
biu) cu tema î „Posibilitățile 
reale de instruire pentru ju
niori, în condițiile îmbinării 
eficiente a programelor șco
lare cu realizarea performan
ței la acest eșalon". Cursanții 
au urmărit „pe viu" jocul a- 
mical dintre lotul U.E.F.A. *86  
—’87 și divizionara „C" Me
canică fină Steaua, precum 
și o lecție practică a lotului. 
Pe marginea acestor acțiuni 
concrete s-au purtat 
sânte discuții, mulți 
antrenori venind cu .
neri practice, de verificare și 
a altor juniori, în ideea în
tregirii lotului U.E.F.A. *86,

rotunda cu tema : 
tehnico-metodice 

desprinse din pre
ia diverse congrese 

!* la 
tehni-

intere- 
dintre 

propu- e
tregirn iotului u.ts.r.«. ou, 
considerînd că actualul lot 
nu cuprinde tot ce are mai 
valoros acest eșalon de vîrstă.

Cursul s-a încheiat cu un 
test de verificare a cunoștin
țelor, antrenorii trebuind să 
răspundă, în scris, printre 
altele și la întrebarea : „Ce 
propuneri și sugestii aveți 
pentru îmbunătățirea instrui
rii la nivelul copiilor și ju
niorilor?".

în concluzie, patru zile pli
ne de învățăminte pentru cei 
85 de antrenori, Ia un curs 
de nota 10. (G. NT.) £•

I f
sector 1, tnca- 
din str. Valea

In București.

I.D.M.S. BUCUREȘTI, din Bd. Maghcru 6—8, 
drează de urgență, pentru Depozitul Militari, 
Cascadelor nr. 24, sector 6 :
• lucrători gestionari subunitate depozit;
• recepționeri piese auto;
• primitori mărfuri piese auto.
Solicitant!! trebuie să aibă domiciliul stabil
Relații suplimentare la sediul întreprinderii, din Bd. Magheru 

6—8, sector 1, telefon 11.39.50 — Interior 181 sau 142.

metodi.ee


\ftmentariul săyiășnlnii

MARILE REVENIRI ?

CLASAMENTE DE
• Cunoscutul jucător de baschet 

Drazen Fetrovici a primit titlul 
de cel mai bun sportiv iugos
lav în 1985 și în urma votu
rilor unui juriu compus 
sportivi iugoslavi, reuniți 
inițiativa cotidianului de spe
cialitate „Sport". Drazen Petro- 
vici are 21 de ani și 1,98 m. 
Joacă la Cibona Zagreb, echipă 
care a cucerit campionatul ță
rii și pe cel al Europei. Tînărul 
■baschetbalist iugoslav, interna
țional de la 17 ani, a îmbrăcat 
tricoul echipei naționale de 80

din 
la

SFIRȘIT -DE AN
2,18 m și... o medie de 22 de 
puncte de meci. • Atleta Ma
rita Koch și săritorul cu schi- 
urile Jens Weissflog au fost 
desemnați cei mai buni .sportivi 
ai anului, după ziardf „Junge 
Welt" din R.D.G. Koch este la 
al 5-lea succes consecutiv, da
torat, de astă-dată, recordului 
mondial la 400 m (47,60). Iar 
Weissflog in urma cuceririi ti
tlului de campion mondial la 
trambulină (70 m). • Clubul 
ziariștilor din Marea Britanic

MONDIAL DE ȘAH

acum citeva zile la La Villa, In
so numărul victoriilor obținute ele

PENTRU

Cristina

s-a clasat

JUNIOARE

Bădulescu

pe locurile 3 5

(Iugoslavia), s-au

In acțiune, Algivas Sabonis, de 
oară consecutiv, cel mai

la Daugava Riga, pentru a 
bun baschetbalist sovietic

doua

de ori • Rămînem în lumea a- 
cestui sport : baschetbalistul 
profesionist american Kareem 
Abdul-Jabbar, vedeta echipei 
din Los Angeles, campioana 
S.U.A. en titre, a fost desem
nat cel mai bun sportiv al 
S.U.A. în anul ’85, de către 
săptămînalul de specialitate 
„Sports Illustrated". Kareem 
Abdul-Jabbar are 38 de ani,

bun
Frank
a cu-

l-a ales drept cel mai 
sportiv pe boxerul 
Bruno. Sportivul britanic 
cerit în 1985 titlul de campion 
european, într-o manieră ca
tegorică. • Judoka Peter Sei- 
senbacher — pentru a doua 
oară consecutiv în fruntea 
sportivilor austrieci ! în virstă 
de 25 de ani, el este campion 
olimpic și campion mondial.

La Dobrna 
încheiat întrecerile celei de a 
II-a ediții a campionatului mon
dial de șah pentru junioare. Re
prezentanta țării noastre, 
maestră internațională ’ 
Bădulescu 
meritoriu, 
fruntașele

Titlul a 
histe sovietice Ketevan 
mia, 
(din 13 posibile), obținînd 12 
victorii consecutive și o singură 
remiză, în ultima rundă, cu po
loneza Lisowska. Pe locul doi a 
terminat iugoslava Alisia Măriei» 
cu 8,5 p, iar locurile 3—5 ale 
clasamentului au fost împărțite 
de Cristina Bădulescu (România), 
Ildiko Madl (Ungaria) și Susan 
Walker (Anglia), cu cite 8 p. In 
continuare, 
— printre 
Joanna 
sowska, 
Peiceva» 
sen. In 
a pierdut la Madl, într-o partidă 
decisă în criză de timp.

La întrecere au luat parte, în 
total, 22 de concurente reprezen- 
tînd 19 țări.

, tlnăra 
Cristina 
rezultat 
printre

a obținut un 
clasîndu-se 

competiției.
revenit redutabilei șa-

Aralia-
care a totalizat 12,5 puncte 

13 posibile),

cu 7,5 p, s-au clasat 
altele —■ polonezele 

Jagodzinska și Anna Li- 
jucătoarea bulgară Vera 
olandeza Jessica Harm

ultima rundă, Bădulescu

Qu slalomul uriaș clștîgat 
gemar Stenmark întregește la 
el în „Cupa Mondială". Iar Ivan Lendl, numărul 1 mondial, la 
această oră, număra, pînă la eliminarea sa, în semifinalele in
ternaționalelor australiene, nu mai puțin decît 39 de meciuri con
secutiv victorioase, o serie care i-a adus succesul in 7 turnee...

Din cînd în cînd, sportul de mare performanță ne arată cite 
un super-campion care te obligă, pe tine, spectator, la ad
mirație. Arta lui de a ciștiga e perfectă, evoluțiile fără reproș. 
Totul merge parcă de la sine în arenă. Și, în ciuda aparențelor, 
istoria sportului nu e deloc zgîrcită cu asemenea recordmani ai 
recordurilor ! Citeva nume ? Dawn Frazer, acea australiancă im
batabilă, care n-a lăsat să-i scape nici un concurs pe 100 m li
ber, între 1955 și 1955, inclusiv 3 titluri olimpice ; sau Iolanda 
Balaș, cu ale ei 14 recorduri mondiale, care o scoteau în afara 
oricăror calcule de tangibUitate; ori Ed Moses, felină plutind pes
te garduri spre mai bine de 110 victorii (o singură ezitare, după 
a 105-a, olimpică, cînd soția i-a cerut să renunțe...); dar Karin 
Enke, cea care ne-a demonstrat că mediul mișcării ideale a 
omului poate fi și gheața ? La sfirșitul luna mai 1985, japonezul 
Yamashita ajunsese să înfrîngă de 203 ori la rînd pe cei mai buni 
judoka ai lumii. Aceștia — și alții — sînt coloșii sportului con
temporan. Ei, în primul rînd, fac istoria performanței, ei defi
nitivează statisticile, ei sînt modelele de urmat. Și e drept să 
fie așa.

Pentru 
lin, nici 
gație se 
puncte în plus în „Cupa Mondială' 
teva locuri intr-o ierarhie de tir sau de înot, ori pentru califi
carea în turul următor, la tenis ! Cit de frumoase, cit de valo
roase sînt, insă, victoriile acestora, atunci cînd ele vin ! Anul 
1985 a adus cu sine citeva asemenea realizări dorite și urmărite 
de mulți ani cu trudă, cu abnegație, cu încredere, lată-l pe Alain 
Prost, în fine, campion mondial de Formula 1, după mulți ani 
de încercări, după alți doi — 1983 și 1984 — în care a fost obligat 
să se oprească — pentru totdeauna, parcă ! — pe treapta a do
ua. Iată-l pe gimnastul Iuri Korolev — vă mai amintiți de el, 
campion mondial în 1981 ? Desigur l Pentru că el însuși ne-a 
ajutat s-o facem, redevenind la începutul lui noiembrie cel mai 
bun în lume, la „mondialele" de la Montreal. N-am știut ce s-a 
întâmplat în acești 3 ani, amari pentru el. O mărturisește singur : 
„Campionatele mondiale 1985 au constituit pentru mine ceva vi
tal : n-am avut intenția să cîștig, dar am dorit să merg pînă 
la capăt ca să văd unde am ajuns cu exactitate. Aveam ne
voie să mă definesc pe mine însumi, căci nimeni altul nu o 
poate face. Am avut accidente, răniri, a fost chiar vorba să mă 
retrag, de aici această absență, îndelungată..." Dar Paolo Rossi ? 
Dispărut, accidentat, teșit din formă, aproape doi ani, iată-l 
găsind în el imensele forțe și dorințe ale marilor reveniri, cu 
gîrndul mărturisii și cu mîndria marelui golgeter de a ajunge, 
iar, acolo unde a fost, între „azzwrri*,  plecînd de astă-dată spre 
platourile mexicane...

• ANTRENORUL 
ECHIPEI R. F. GER
MANIA, cunoscutul 
Franz Beckenbauer, 
a declarat că F.I.F.A. 
a greșit incluzînd 
formația Danemar
cei în ultima grupă 
valorică. „Faptul că 
fotbaliștii danezi de
butează la turneul 
final nu justifică 
decizia F.I.F.A. In 
fapt, toate formațiile 
care vor evolua în 
grupa E (R.F.G., U- 
ruguay, Scoția și 
Danemarca — n.n.)
sînt îndreptățite să 
spere în calificarea 
în faza a doua a 
competiției. Dane
marca, știe oricine, 
este de cîțiva ani, 
una dintre cele mai 
bune formații din 
Europa". Franz are, 
dreptate, într-o ma
re măsură. Intere
sant ar fi de știut 
cît la sută din rați
unile pentru care a

Simt mulți, foarte mulți cei care, deocamdată, se află în um
bra podiumului marilor competiții. Eforturile lor de a ieși la 
lumină sînt de admirat, acesta fiind unul dintre resorturile cele 
mai impresionante ale marii performanțe. Să-i înțelegem in mo
mentele lor de cumpănă și pe cei care au cunoscut gloria, dar 
au pierdut-o pentru o vreme. Victoriile lor vor fi cu atît mai 
frumoase.

alții însă, drumul spre prima treaptă nu mai e nici 
plin de satisfacțiile eforturilor împlinite. Cu cită abne- 
luptă o sumedenie de alți performeri pentru cîteva 

~ ~~ la schi alpin, sau pentru ci-

I

Radu TIMOFTE
:•

ORIGINALITATE CU ORICE PREȚ!
între cei aproape 20 oOO. de alergători care au participat anul 

acesta la tradiționalul maraton de la New York s-a aflat și un 
oarecare Roger Bourban, în vîrstă de 37 ani. De fapt, acest 
Bourban este o figură cunoscută nu numai a competiției de la 
New York, ci și a altor competiții de acest fel, anul acesta el 
participînd pentru a 23-a oară la o cursă de maraton. Pînă 
acum Bourban n-a avut satisfacția de a fi încheiat victorios 
vreunul dintre aceste maratoane sau de a se fi urcat măcar pe 
una dintre treptele podiumului de premiere. Și cu toate acestea, 
Bourban este, realmente, un „sportiv" bine cunoscut de către 
adversarii săi, de organizatorii competițiilor, de reprezentanții 
presei și de miile de spectatori înșiruiți de-a lungul traseelor. 
Prin ce anume s-a făcut cunoscut Bourban ? Ei bine, acest om 
este de profesiune chelner într-un restaurant elvețian din me
tropola americană de la Atlantic. Și pentru a-și onora profesiu
nea și pentru a demonstra virtuțile sale în materie de servicl, 
Bourban s-a prezentat la start în costumul său impecabil de 
„ospătar" (singura modificare pe care și-a permis-o au fost... 
pantofii de lac, înlocuiți ou unii de sport !) avînd șervetul pe 
mîna stingă în care ținea o tavă pe care se afla o sticlă des
făcută de „Perrier"... Important este faptul că Bourban a ter
minat maratonul și n-a vărsat nimic din conținutul sticlei !...

Romeo VîLARA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cursa desfășu

rată la Londra a fost cîștigată 
de Alberto Cova (Italia) și Dave 
Lewis (Anglia), ambii cronome
trați pe distanța de 8 km cu 
același timp : 24:34. Pe locul trei, 
la numai o secundă, s-a situat 
americanul Eugen Eystone. Pro
ba feminină, disputată pe distan
ța de 5 km, a revenit concuren
tei engleze Jeane Shields — 
17:54.

AVIAȚIE • Sportivul francez 
Philippe Lecor a stabilit un nou 
record mondial de altitudine la 
cat. superușoară, cu performan
ța de 6750 m. Vechiul record 
era de 5250 m și aparținea unui 
aviator american.

BOX • Thailandezul Galaxy 
și-a păstrat titlul mondial la cat. 
super-muscâ (WBA) învingîndu-1 
pe panamezul Montserrat, prin 
k.o. în repriza a 2-a.

HALTERE • în ultima zi a 
„Cupei URSS“, desfășurată la 
Leningrad, Ruslan Balaev s-a si
tuat pe primul loc la categoria 
100 kg, cu un total de 412,500 kg. 
La categoria supergrea, victoria 
a revenit iui Aleksandr Borise- 
nok — 417,500 kg.

HOCHEI PE GHEAȚA • Dis
putat la Weisswasser (R. D. Ger
mană), meciul internațional ami
cal dintre selecționatele R. D. 
Germane și Italiei s-a încheiat 
cu scorul de 3—2 (1—1, 2—0, 0—1) 
în favoarea gazdelor.

SCHI • Proba masculină de 
slalom special, disputată pe pîr- 
tia de la Kranjska Gora (Iugo
slavia), a revenit japonezului H. 
Ishioka, înregistrat în două man
se cu timpul de 1:37,73.

TENIS © învingătorii turneu
lui de la Orange Bowls (18 ani), 
fete : Mary-Joe Fernandez (SUA)

— 7—6, 6—1, în finală cu Patri
cia Tarabini (Argentina) ; băieți : 
Claudio Pistolesi (Italia) — 6—2, 
6—0, în finală cu Bruno Oresar 
(Iugoslavia).

CAMPIONATE, COMPETIȚII
OLANDA (et. 19) Roda JC — Go- 

Ahead 5—0 ; Heracles — Feye- 
noord 2—5 ; VW — Utrecht 1—0 ; 
Groningen — Haarlem 3—0 ; Ex
celsior — FC Twente 2—2 ; Sparta 
—NEC 3—2 ; PSV — Den Bosch 
2—1 ; AZ ’67 — Fortuna Sittard 
1—1 ; MW — Ajax 1—4. PSV 
conduce confortabil, cu 35 p, ur
mată de Ajax, cu 28 p și Feye- 
noord tot cu 28 p. Pe ultimul loc
— Heracles 7 p.

PORTUGALIA (et. 14) Boavista
— Covilha 2—1 ; Sporting — Ben
fica 0—0 ; Portimonense — Cha
ves 1—0 ; Braga — Aves 1—1 ; A- 
cademica — Penafiel 1—0 ; Bele- 
nenses — Salgueiros 2—1 ; Porto
— Setubal 5—0 ; Maritimo — Gui
maraes 0—3 ; Clasament : 1. F.C. 
Porto 22 p, 2. Sporting 22 p, 3. 
Benfica 22 p... 16. Covilha 6 p.

GRECIA (et. 14) Panionios — 
Panathinaikos 1—1 ; Aris — Yan- 
nina 2—2 : AEK — Serres 3—0 ; 
PAOK — Larissa 1—1 ; Apollon — 
Heraklis 0—0 : Doxa — ofi 0—2 ; 
Olympiakos — Kalamaria 4—2 ; 
Ethnikos — Panahaiki 0—0. Pe 
primele locuri : 1. Panathinaikos 
21 p, 2. Aris 20 p, 3. AEK 10 ; pe 
ultimele : 15. Panahaiki 8 p, 16, 
Apollon 8 p.

Demonstrație în favoarea frumuseții handbalului : Kornelia
Franz (R.D. Germană) pătrunde prin blocajul apărării- echipei 
Ungariei și va înscrie. Fază din partida finală a Campionatului 
mondial grupa B, cîștigată de reprezentativa R. D. Germane.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

SCOȚIA : Două partide restanță 
din etapa trecută : Clydebank — 
Dundee 0—o și Dundee United — 
Celtic 1—0.
• In meci retur pentru finala

„Cupei Campionilor Africii", echi
pa A.S. Bilima (Zair) a terminat 
la egalitate 1—1 (0—0), pe teren
propriu cu formația Far Rabat 
(Maroc). Golurile au fost înscrise 
de Mobati (smin. 40), din lovitură 
de la 11 m, pentru gazde, respec
tiv Haidamou (min. 68). învingă
tori cu 5—2, în prima manșă, fot
baliștii de la Far Rabat au cucerit 
trofeul.
• Retur și în finala campiona

tului din Sao Paulo : Sao Paulo — 
Portuguesa De Desportos 2—1 
(1—1), prin golurile înscrise de 
Sidney (min. 24) și Muller (min. 
68), pentru învingători, respectiv 
Escuerdinha (min. 33). Sao Paulo 
se impusese și în partida tur, cu 
3—1, așa că a intrat în posesia ti- 
ti țiului.

DELHI (Agerpres). Turneul 
internațional de fotbal desfășurat 
la Calcuta (India) a fost cîștigat 
de Penarol Montevideo, care a în
trecut în finală cu scorul de 1—0 
(0—0) formația sovietică Șahtior 
Donețk. Unicul gol al partidei a 
fost marcat, în minutul 61, de 
Revetria.

TERAPIE ÎMPOTRIVA 
HULIGANISMULUI

Psihologul clubului Arsenal șl 
al echipei naționale a Angliei, 
Fred Street, a avansat o idee ori
ginală de luptă împotriva huliga
nismului manifestat pe stadioane. 

BULETIN „MIUNDIAL ~ W4
făcut această decla
rație critică la a- 
dresa F.I.F.A. se da
torează și faptului 
că echipa sa va a- 
vea, în drumul spre 
podiumul „mondia
lelor", încă un hop 
deloc ușor, de tre
cut... O APROPIE
REA TURNEULUI 
FINAL i-a făcut pe 
statisticienii din pe
ninsula italică să-și 
aducă aminte că 
„Don Enzo" se află 
la cîrma reprezen
tativei lor de 10 ani, 
timp în care squa- 
dra azzurra a susți
nut 96 de meciuri, 
48 cîștigate, rulînd 
64 de jucători. Bi
neînțeles, cel mai 
des argument pri
vind longevitatea lui 
Bearzot la cîrma 
„naționalei" este ti
tlul mondial din 
Spania. Ca să fie 
de bun augur pentru 
Mexic ? • CEA MAI

Specialistul britanic este convins 
că întîlnirile dintre cei mai buni 
fotbaliști englezi și așa-zișii lor 
„suporteri", încarcerați în urma 
unor acte de violență, săvirșite in 
timpul, înaintea sau după parti
dele de fotbal, ar avea influențe 
educative pozitive. Inițiativa spe
cialistului a și fost pusă în apli
care, Glenn Hoddle, de la To
ttenham, și Paul Mariner, de La 
Arsenal, acceptînd să-i viziteze pe 
unii dintre făptașii actelor anti
sociale de pe stadioane. Deocam
dată, rezultatele practice ale a- 
cestei metode de „tratament" nu 
sînt cunoscute, căci vinovății mat 
au încă de Ispășit pedepsele la 
cane au fost, pe bună dreptate, 
condamnați...

ANUL VIITOR, 
„ANUL ARBITRILOR" I

ZURICH (Agerpres). — Fede
rația internațională de fotbal a 
proclamat anul 1986 ca „anul ar
bitrilor", dorind prin aceasta să 
atragă atenția asupra problemelor 
legate de atitudinea corectă a ju
cătorilor în teren, de răspunderea 
acestora pentru crearea unui cli
mat sportiv în timpul desfășurării 
meciurilor. într-un comunicat 
special, se arată că F.I.F.A. va 
desfășura o luptă mai hotărîtă 
împotriva manifestărilor nesporti
ve în terenul de joc și în afara 
acestuia, adoptînd cele mai severe 
măsuri în vederea eradicării jo
cului dur. Promotorii acestei li
nii vor trebui să fie, în primul 
rînd, arbitrii cărora li se vor a- 
corda împuterniciri deosebite.

„OCUPATA" ECHI
PA va fi, cu sigu
ranță, a Mexicului, 
condusă de Bora 
Milutinovici r elevii 
săi vor susține 16 
meciuri de pregătire 
a „Mundial"-ului. Și 
e normal, pe de-o 
parte pentru că fi
ind gazde, mexicanii 
n-au trecut prin fo
cul calificărilor, iar 
pe de alta, pentru 
că toate celelalte re
prezentative îi
„curtează", dorind 
cel puțin un amical, 
pentru acomodare, 
la... fața locului • 
INTR-UN MECI des
fășurat la Dakar, 
Selecționata Sene
galului a dispus cu 
scorul de 2—1, de 
reprezentativa Co
reei de Sud, califi
cată la turneul fi
nal. Golurile au fost 
marcate de Koto 
(min. 63) și Keita 
(min. 88) pentru 
gazde, respectiv An 
Sik (min. 65). 
Greu, foarte greu 
va fi turneul final...


