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în
tre 
și 
partidul și statul _____  ...
activități de interes național, 
s-au dezvoltat continuu, deter- 
minind milioane de oameni, de 
diverse vîrste și profesii, să 
participe la popularele concur
suri ale „Daciadei", adevărate 
izvoare de sănătate și vigoare, 
fizică și intelectuală. Sporul 
cantitativ și calitativ (sporti
vii români s-au făcut cunos- 
cuți pe toate meridianele, nu- 
mărindu-se printre laureații 
celor mai mari competiții) în
registrat de mișcarea sportivă 
este favorizat de generosul e- 
fort în asigurarea bazei ma
teriale necesare. Articolul

condițiile societății noas- 
socialiste, educația fizică 
sportul, considerate de 

nostru ca

Pe harta construcțiilor spor- 
apărut această

Modemul bazin de înot din Pitești întregește peisajul sportiv al 
orașului argeșean. Foto : Aurel D. NEAGU

din „Legea sportului" prevede 
că : „Statul alocă fonduri de 
investiții pentru construirea și 
amenajarea de baze sportive, 
acordă dotații de la buget și 
terenuri necesare activității 
sportive". Elocvente sînt, în 
această privință, condițiile ma
teriale alfe tuturor județelor, 
care se ridică in prezent la 
peste 15.000 de complexe și te
renuri de sport (cu aproape 
3000 mai multe derft in cinci
nalul anterior), ce stau la dis
poziția iubitorilor de mișcare 
din țara noastră. Zestrea edili- 
t«sr-sportivă a satelor și orașe
lor se compune din 945 de săli 
pentru diverse activități spor
tive, 34 de săli polivalente cu

RETROSPECTIVE - #85 Boxul in patru reprize (D

SENIORII - IN COREI, ÎNVINGĂTORI - JUNIORII I
„Noul val" al pugilatului, 

tineretul, ne-a adus in 1985 sa
tisfacții deosebite in marile 
competiții internaționale la 
care a participat. Nu este vor
ba doar de numeroasele suc
cese obținute în turneele Inter
naționale de peste hotare, ci 
de DOUA centuri de campioni 
ai lumii la C.M. de tineret, 
organizate tn capitala țârii 
noastre. Privind cu luciditate 
comportarea echipei de tineret 
a României la această între
cere putem afirma că, nu pes
te mult timp, antrenorul ei, 

. Eustațiu Mărgărit (de curînd 
numit antrenor coordonator al 
lotului olimpic), va putea pre
zenta și tn marile competiții 
ale viitorului apropiat elemen
te valoroase, capabile să obți
nă rezultate bune și în dificilele 
întreceri ale seniorilor. Este 
semnificativ faptul că antre
norul proaspătului lot olimpic 
are o concepție riguroasă pri
vind selecția, în sensul că nu

DIN CUPRINSUL ZIARULUI : Rimnicelul, „cetatea* oinei ; 
Rubricile „Jucați cu noi șah I* și POST-SCR1PTUM ; Divizio
narele „A* de fotbal la jumătatea campionatului : azi CHI
MIA RM. VILCEA ; La Balcaniada de fotbal (juniori) ROMA
NIA - TURCIA 3-1 ; Pe teme actuale: OFENSIVA TINE
RILOR A ÎNCEPUT (pag. 2-3) ; Carnet extern : MARATON 
PE HIMALAIA; Itinerarii dincolo de arenă - ITALIA ; Re
tragerea unui mare boxer (pag. a 4-a).
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de In- 
iniția- 
reali- 

resur-

tribune intre 1000 și 2000 de 
locuri, 25 de bazine acoperite 
și 184 descoperite, 23 de pati
noare artificiale, între care 4 
acoperite, 62 baze nautice și 
de agrement, peste 400 de are
ne de popice cu 2, 4 sau mai 
multe piste și alte numeroase 
amenajări complexe sau 
terea local, apărute din 
tiva cetățenilor, multe 
zate prin valorificarea 
selor proprii.

Marea majoritate a 
materiale a sportului 
a fost făurită. în ultimele două 
decenii, pe care le numim 
cu mîndrie „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

bazei 
nostru

perioadă mari stadioane, mo
derne săli polivalente, pa
tinoare acoperite și descope
rite, bazine de înot, complexe 
și parcuri sportive, spații de 
agrement și instalații pentru 
practicarea sporturilor de iar
nă, toate cu un grad înalt de 
confort și funcționalitate. Ast
fel, în perioada de după cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului au fost inaugurate Pa
latul Sporturilor și Culturii, 
sala de atletism, bazinele de 
înot și sărituri din Parcul „23 
August" din Capitală, stadioa
nele din Petroșani, Brașov, 
Craiova, Alba Iulia, pistele de 
atletism acoperite din Roman 
și Cimpulung-Muscel, sălile 

nici un

date de 
spune.

acceptă în echipa reprezenta
tivă o serie de sportivi care, 
intr-un trecut nu prea înde
părtat, se considerau senatori 
de drept, dar care aveau dese 
abateri de la disciplină. Sub
scriem și noi la această opti
că, deoarece cerințele sportului 
de performanță reclamă o 
muncă si o disciplină exem
plare, de la care nu se poate 
face nici un rabat, sub 
motiv.

Cu toate satisfacțiile 
tinerii pugiliști, putem __ ,
totuși, că, în anul care se în
cheie, sportul cu mănuși a ră
mas dator mișcării noastre 
sportive. A rămas dator de
oarece nu a realizat integral 
performanțele planificate, nu a 
realizat revirimentul pe care 
II așteptăm de rfțiva ani. Ca 
să fim expliciți, trebuie să 
spunem din capul locului că 
la cea mai mare competiție 
puglllstică a anului rezervată 
seniorilor — Campionatele eu-

Vineri 27 decembrie 1985

polivalente din Bacău, Iași, 
Arad, Tulcea, Ploiești, Tg. Jiu, 
Craiova, Zalău, Tg. Mureș, 
Focșani, Tulcea, Brăila, Ora
dea, Alexandria. Bistrița, Rm. 
Vilcea, Timișoara, Buzău, Tlr- 
govlște și din alte orașe, pati
noarele acoperite din București, 
M. Ciuc, Galați, Gheorgheni, 
cele artificiale descoperite din 

Troian IOANIȚESCU

(Continuare In pag 2—3)

DINAMO Șl C.S
S-au disputat, la Sibiu și Pi

tești, întilnlrile din cadrul tur
neelor campionatului feminin de 
volei al Diviziei „A“ pentru e- 
chipele din grupele valorice 
1—6, respectiv 7—12. Iată rela
tări din cele două săli de con
curs :

SIBIU, 26 (prin telefon). Pri
ma partidă din cadrul zilei a 

(grupa valorică 1—6) a 
față-n față două echipe 
nu gustaseră încă din 
victoriei in nid una din 
pretedente : Universita- 

------ ~ ‘ C.S.M.
sa-

treia 
adus 
care 
cupa 
zilele 
tea C.F.R. Craiova și 
Libertatea Sibiu. Șl, spre 
tisfacțla entuziaștilor specta
tori prezenți în sală, echipa 
locală C.S.M. Libertatea a în
vins cu 3—0 (14, 7, 10). învin
gătoarele, conduse de Marius 
Gheorghiță în formația Bobe, 
Beșta, Mărginean (Magda Po- 
povlciu), Mirela Popoviclu, 
Ștefan, Bischin, au făcut o 
partidă de excepție, întrecind 
fără drept de apel actuala li
deră a clasamentului, care, in 
afară de Enescu (accidentată 
la începutul turneului), a pier
dut-o, azi, tot din cauza unei 
accidentări banale, si pe cea 
mai bună 
cătoare a 
Meciul a 
combinații 
și foarte 
și 14—7. Adversarele au 

si mai constantă ju- 
turneului, Drăguț. 

Început frumos, cu 
reușite ale gazdelor 

repede a fost 10—0 
avut

• • •
ropene de la Budapesta — 
boxul nostru a Înregistrat un 
eșec fără precedent Reamin
tim că o singură medalie de

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag 2—3)

D4CUD4

rr CUPA PIONIERUL" LA JUDO,
0 FRUMOASĂ FINALĂ A „DACIADEI"

de micuți judoka, 
tatami, marți și 
Sala sporturilor

Peste 400 
prezenți pe 
miercuri, tn 
din Bacău, au susținut un fru
mos concurs republican — 
„Cupa Pionierul", competiție 
înscrisă sub genericul „Dacia
dei". îmbrăcați în kimonouri 
pe măsură, cu curajul specific 
fragedei lor vîrste (9—10 ani 
și 11—12 ani) el și-au încer
cat șansele de-a lungul turu
rilor eliminatorii sau ale reca
lificărilor. Cu pași înșelători, 
cu prize aparent Inofensive, 
micuții judoka i-au ineîntat 
pe toți cei prezenți în mereu 
primitoarea sală băcăuană. E- 
rau elevii sîrguincloșilor an
trenori, anonimi mai tot anul, 
profesorii Ștefan Doncea (Casa

de transport București

25000 DF OAMENI Al MUNCII
CUNOSC (și recunosc) UTILITATEA 

MIȘCĂRII, A EXERCIȚIULUI FIZIC
Pentru un colectiv de oameni al 

muncii avînd o diversitate de 
specialități — de la macagll la 
electronlștl cu o înaltă califloare
— care lucrează tn flux continuu, 
acoperind o suprafață de zed de 
kilometri, cum este cei al între
prinderii de transport din Bucu
rești — I.T.B., activitatea sportivă 
practicată sistematic se impune 
ca o necesitate. De aid, preocupa- 
parea consiliului asociației spor
tive (președinte, Nlcolae Aldea) 
de a asigura tuturor angajaților 
aoestd Întreprinderi, din depourl, 
garaje șl autobaze, condiții de 
practicare a exercițiului fizic, in 
mod sistematic șl — pe dt posibil
— continuu, In cele nu mal puțin 
de 41 de cercuri sportive. O acțiu
ne In care „ltebiștil* simt din 
plin sprijinul conducerii între
prinderii, al comitetului de par
tid șl al comitetului sindicatului. 
Pentru că, așa cum ținea să su
blinieze ing. Carol Lang, director 
tehnic (totodată președintele sec
ției de volei) „nu ne este Indife
rent ce fel de oameni avem tn u- 
nltățlle noastre de muncă ; dorim 
să-l știm cu o stare de sănătate 
perfectă, cu o mure robustețe. 
Or, acest lucru se poate realiza

Turneele Diviziei ,,A" de volei feminin

următoarele două, 
s-au aflat tot timpul 
jocului și n-au mal 

o speranță studen- 
’ Unl-

cîteva minute bune, au 
la 14, dar n-au avut și 
necesară pentru cîștlgarea se
tului. In 
sibiencele 
la cirma 
lăsat nid 
telor cralovene. Astfel, 
versitatea suferă cea de a 3-a 
înfrângere In acest turneu I

In partida următoare, CJ8.U. 
Galati — Farul Constanta 3—0 
(10, 4. 7). Jocul a fost contro
lat de la un capăt la altul de 
voleibalistele gălățenoe antrena
te de T. Vilsan, care. In sextetul 
Cojocaru, Berdilă, Mitltelu, Gă
inau, Dinieă. Buzilă, au prac
ticat un joc modern, combina-

%
24 de ore la C.S. M. Suceava

IN DECOR HIBERNAL-ANTRENAMENTE
LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ

în Cetatea de scaun a Mol
dovei Iarna a intrat in drep
turi depline, cu zăpadă și frig. 
Cu toate acestea, activitatea 
sportivă in Suceava se desfă
șoară la cote... fierbinți. Uni
tatea fanion — Clubul sportiv 
municipal, înființat in anul 
1971 Cu prof. Șerban Pop, vi
cepreședintele clubului, Între
prindem un raid in principale
le „laboratoare" In care spor
tivii suceveni pregătesc per
formanțele.

ÎN SALA DE LUPTE DE LA 
STADIONUL „ABENI-, aflată 
sub cea de atletism (!), se 
transpiră din belșug. Antreno
rii Constantin Topărjan și Fi- 
limon Pantelimon urmăresc, 
îndrumă, corectează mișcările, 
uneori fulgerătoare, ale elevi
lor lor. Printre aceștia, Ilie Ma
tei, vicecampionul olimpic, 
abia reîntors dintr-un turneu 
In țările nordice, este — nici 
nu putea fi altfel — exemplul 

plonierilor și șoimilor patriei 
Timișoara), Gheorgbe Kccskes 
(Clubul sportiv școlar Pio
nierul Satu Mare), Antonel 
Pop (C.S.Ș.P. Bistrița-Năsăud), 
Aurel Chelarin (C.S.Ș.P. Ba
cău), Florica Rotam (C.P.S.P. 
Tr. Măgurele), Ana Serobotă 
(C.P.S.P. Ăiud), Dan Deliu 
(Voinicelul București) și ai al
tor antrenori. în culmea feri
cirii atunci cînd cîștigau, a- 
lergînd cu brațele ridicate spre 
colegii lor, sau cu obrajii scăl- 
dațl în lacrimi atund cînd 
pierdeau, pionierii din cele 27 
de județe erau răsplătiți, de
opotrivă, cu calde aplauze. A- 
plauze pentru cutezanța lor, 
pentru Iscusința cu care rea
lizau procedee tehnice deose- 

f o ar te bine conjngtnd cit mal In
spirat activitatea In producție CD 
mișcarea, cu exercițiul fizic, eu 
sportul**.

Am înțeles din cele spuse de 
ing. Lang, categoric un susținător 
fără rezerve al activității sportive, 
că prindpala grijă care s-a ma
nifestat tn întreprindere, legată de 
problema la care ne referim. « 
fost aceea de a aduoe sportul 
pentru toți între obiectivele im
portante cu caracter social. In •- 
ocst context trebuie Înțeles de ce 
s-a reușit ca prin „Dadadă", 
practic prin campionatul asocia
ției sportive, al ITEBIADEI, cum 
este cunoscut, anul acesta la a 
a-a ediție, să fie antrenate un 
număr de 75 de echipe (la voleL 
fotbal, șah, popice, tenis de masa 
șl tenis de timp). La acțiunea de 
trecere a normelor Complexului 
„Sport și Sănătate* au luat parts 
șl au primit Insignele de purtă
tori aproape 4 500 de muncitori 
șl tehnicieni, iar la drumeții și 
excursii s-a ajuns la circa 17 OM

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 2—3)

TREI VICTORII!
tiv, cu blocaje eficiente șl • 
bună mobilitate In ambele li
nii. Echipa eonstănțeană con
tinuă să se arate lipsită de vi
goare, înregistrând șl ea cea 
de a 3-a Infringers tn tur
neu (I).

Ultima partidă a zilei — de 
fapt un derby bucureștean — a 
incinta! pur și simplu pe spec
tatori. Cele două combatante, 
Dinamo, campioana țării, și 
Flacăra roșie nu șl-au precu
pețit forțele și astfel am asistat 
la un joc de toată frumusețea

Gheorqhe DEDIU

(Continuare ta pag. 2—3)

cel mai grăitor de seriozitate; 
îl „sorb" din priviri, pe furiș, 
Daniel Grosu. Lazăr Dula, ▼>- 
sile Ciocan, alțl numeroși „u- 
cenld* dornici să calce pe ur
mele „sportivului nr. 1“ al ju
dețului.

SALA DE ATLETISM, fru
moasă construcție, și ea de 
dată recentă, se află tot sub 
tribuna a II-a a stadionului. 
Găsim acolo multi copii care 
descifrează tainele atletis
mului. Se detașează grupul 
aruncătorilor care se pregătesc, 
împreună cu atlețil din lot, sub 
conducerea antrenorului Dan 
Serafim : Marius Andrușca șl 
Constantin Pălămaru (greuta
te), Simona Andrușcă. studentă 
la I.E.F.S. (disc). Antrenorul 
secției. Die Hăisan, conduce 
la ora aceea pregătirile grupei

Mihail VESA

(Continuare tn pag i—3)

bit de spectaculoase, nu puțina 
încheiate înainte de limită, 
prin ippon. Este adevărat însă 
că printre micuții judoka i-am 
recunoscut pe mulți remarcați 
și cu alte prilejuri. De pildă, 
Mihu Rusu (C.S.Ș.P. Bacău) a 
fost prezent chiar pe podium 
la toate cele 5 ediții ante
rioare. Cristian Pop și Lucian 
Preda (Satu Mare), Cristian 
Jumugă (Timișoara) ș.a. au 
fost, de asemenea, protagoniști 
al altor ediții. Firește, cei mai 
mulți s-au aflat la „ora debu
tului* dar, cu siguranță, el nu 
vor uita primele lor reușite

Costin CHiRIAC

(Continuare tn pag. 3—3)



RÎMNICELU, „CETATEA" OINEI...
Rîmnicelu, o comună pe dru

mul dintre Rin. Sărat și Brăila...
— Aici plouă cel mai puțin din 

întreaga țară, ne-a informat pri
marul comunei, lordache Stanciu. 
Norii se descarcă la „granița* 
satelor comunei (Rîmnicelului, pe 
vremuri 1 se spunea „Obidiți*, 
pentru sărăcia locuitorilor lor, 
Colibași — nume venit de la 
colibele în care trăiau localnicii 
— Știubei și Fotinu). Situația 
s-a schimbat, pe toate planu
rile, în anii socialismului.

Face o pauză, apoi urmează :
— Rîmnicelu are astăzi și o 

faimă de plan sportiv ! Ca să 
folosesc cuvîntul colegului meu 
de școală și de facultate, pro
fesorul Ion Enache, „aici este 
locul unde... Cenușăreasa și-a 
arătat pantofiorul de aur“. Des
pre ce „Cenușăreasă* este vorba ? 
Despre oină, pe care, unii o mai 
consideră astfel în familia spor
tului. Rîmnicelu a devenit „ce
tatea" sătească a oinei, această 
„doină a sportului românesc*, 
cum i-au spus, inspirat, unii. Jo
cul a fost sădit la noi prin 
anul 1951, de învățătorul Ion Bă
lan — avem în fiecare an un 
memorial cu acest nume — iar

de atunci s-a dezvoltat mereu. 
ăz| putem spune că nu există 
om din comună care să nu fi 
jucat oină. Lingă mine se află 
vicepreședintele Consiliului popu
lar Rîmnicelu, Dumitru Corco- 
del, care ani de zile a fost că
pitanul „reprezentativei" noastre. 
Avea, în vremea aceea, cea mai 
mare „bătaie" a mingii sau, cum 
se spune in oină, cel mai mare 
„bar*.

Intre timp a sosit și profeso
rul Ion Enache. II rugăm să ne 
rezume succesele obținute de lo
calnici la oină.

— Să vi le spun pe cele rea
lizate în ultimii cinci ani, a în
ceput el. De două ori locul I în 
campionatele naționale ale co
piilor (1982 și 1983), două locuri 
II (1980 și 1981) și un loc III. 
La juniori am cucerit de trei ori, 
consecutiv, titlul de campioni ai 
țării (1981—1983), Iar în 1984—1985 
ne-am situat pe locul secund. 
Cît privește seniorii, în ultimii 
zece ani am fost mereu Ana
liști în cupele de mare presti
giu și în Analele campionatelor 
naționale. > In 1983 am ocupat lo
cul al treilea la campionate șl 
același loc, în 1984, la Cupa

U.T.C. Am cucerit ani de-a rîn- 
dul Cupa UNCAP la oină. De 
la noi au plecat Gh. Vlase, an
trenor emerit (azi la Dinamo 
București), Vasile Tudorancea, 
de Ia C.P.B., de multe ori cam
pioană a țării. In 1985 am fost 
pe locul trei în „Cupa Româ
niei*...

Privind un antrenament al e- 
cliipel școlii, am aflat de la ele
vul Nicoiae Ștefan, căpitanul e- 
chipei, de ce el șl colegii lui 
iubesc olna. „Pentru că e joc 
de-al nostru, de-al românilor", 
ne-a spus el cu mîndrie.

Am aflat însă și de necazurile 
oiniștllor din Rîmnicelu, de fap-

Jucafi cu

INTRE GAZON
noi ȘA

și

UTILITATEA EXERCIȚIULUI FIZIC
(Urmare din pag. I)

de iubitori ai muntelui sau ai Li
toralului, angajați al Întreprinde
rii, dar și familiile acestora.

Sigur, s-ar mai putea folosi șl 
alte cifre care să atesteze recep
tivitatea celor de la I.T.B. pentru 
sportul de masă. Ne vom rezuma 
la cele prezentate mai sus, pe ca
re le considerăm suficient de e- 
dlficatoare. o reușită, de bună 
seamă, în angrenarea angajațllor 
acestei mari întreprinderi bucu- 
reștene la care am fi fost tentați 
aă mai adăugăm una : cea legată 
de gimnastica la locul de muncă, 
M M de necesară — confirmă 
Centrul de Medicină Sportivă, 
prin investigațiile efectuate — dar 
aflată doar sporadic In preocupă
rile consulului asociației sportive. 
Id, colo, la tipografia întreprin
derii, la centrul de calcul, în u- 
nde secții ale U.R.A.C.-ultri, în 
cîteva birouri ale personalului

TESA. Se vrea, insă, să se ajun
gă la o generalizare a acestei 
activități atlt de utilă pentru re
facerea organismului după efort 
și am înțeles, din dialogurile pur
tate cu factorii de răspundere din 
conducerea I.T.B., că cel puțin 
din anul care vine gimnastica la 
locul de muncă va reprezenta o 
sarcină de bază pentru toți res
ponsabilii de unități de producție.

La I.T.B. se poate vorbi și de 
performanță. Valoarea șahiștilor 
săi este îndeobște cunoscută, nu 
numai prin prezența marelui ma
estru internațional Florin Gheor- 
hiu, d șl a unor tineri de certă 
perspectivă (Cristina Bădulescu, 
Dan Bărtnilescu etc). Mal recent 
iată, s-au afirmat jucătorii de 
tenis, oare au promovat în Di
vizia „A* — o mențiune pentru 
prof. FI. Nlțfi șl „elevii" săi ! — 
Iubitorii kartului, campioni națio
nali. Dar și aid, la acest capitol, 
mai există disponibilități, perspec-

tlva de a veni mal în față la 
handbal (fete), volei (fete), o- 
rientare turistică (secție cu o în- 
ddungată tradiție), popice și fot
bal. Cel oare iubesc sportul cel 
mal popular nu pot uita că a- 
ceastă întreprindere a avut o e- 
chlpă în Divizia „B*...

Ca să îndrumi munca sportivă 
a mii de oameni, desigur nu este 
un lucru ușor. îți trebuie spirit 
de organizare, multă experiență. 
Avînd aceste atuuri Consiliul a- 
soclațiel sportive I.T.B. dispune 
— în plus — și de un activ de 
oameni pasionați de sport ; peste 
cei ce fac parte, în totalitate, din 
colectivul de conducere, simțim 
nevoia de a mal aminti numele 
lui C. Petrescu, V. Pavelescu, Z. 
Caribian, C. Ca tonă, N. Bogaciu, 
E. Roșea, T. Stiber, C. Mîrza, P. 
Marin și D. Iordan, activiști spor
tivi voluntari, care nu se „văd", 
el rămin permanent în anonimat, 
dar al căror efort, pe plan orga
nizatoric îndeosebi, a adus aceas
tă asociație, unică în felul ei, 
prin structură, printre cele de 
frunte ale Bucureștiului.

tul că U.J.C.A.P. Buzău este 
bucuros de rezultatele lor, dar 
cînd e vorba de a-i ajuta finan
ciar, mal... uită de obligația pe 
care o are.

— Așa se face, ne-a spus pro
fesorul, că în 1985, la „Cupa 
U.N.C.A.P.* de Ia Tulcea, noi 
ne-am dus cu o... remorcă tra
să de un tractor, pe cînd cei din 
Satu Mare au venit cu avionul. 
Ce-i drept, ei au plecat cu lo
cul... XII, pe cînd noi cu... 
Cupa î Lucrurile s-ar putea 
schimba In bine din punct de 
vedere financiar, dacă ar prin
de viață propunerea ca la Rim- 
nicelu să ia ființă primul club 
sătesc de oină din țară. Am me
rita acest lucru, gîndindu-ne la 
dragostea localnicilor pentru a- 
cest sport șl, mai ales, pentru 
rezultatele obținute de-a lungul 
anilor.

Este o idee...
Sever NORAN

Jan Timman, marele ma
estru olandez, este un nume 
care revine adesea în coloa
nele actualității șahlste. E 
drept, nu totdeauna însoțit de • 
superlative, ea ultima oară, 
cînd a trebuit să cedeze cu 
2—4 confruntarea de șase par- 
tive cu Garri Kasparov, ac
tualul campion mondial. Ori
cum, Timman (34 ani) ră- 
mîne „cel mai bun șahist din 
Vest*, cum notează agențiile 
de presă, semifinalist al tur
neului candidațllor, alături 
de sovieticii lusupov, Vaga- 
nian și Sokolov. Șahul a fost 
a doua pasiune a vieții sale, 
prima fiind fotbalul. A ju
cat în echipa de juniori a 
lui Ajax Amsterdam, 
de faimosul

Dacă ați 
combinația 
diagrama 
(alb — Bgl, 
Cd4,

e;
Dgi 
șah

, alături 
J. Cruyff.
reușit să găsiți 
cîștigătoare din 

rubricii trecute 
L, Dc3, Tb3, Ne2, 

L, d6, Pc2, g2, h2 ; negru 
Rg7, Da2, Ta8, h8, Nc8, 

Cd7, Pa6, b7, e6, f7, f6, h7), 
puteți avea satisfacția de a 
fi jucat la fel de bine ca 
Jan Ti mm an !... Poziția pro
vine din partida sa cu iugo
slavul L. Liubojevicl, din ul
timul turneu de la Linares 
(Spania). Evident, Timman a 
„mers* pe calul său cel bun, 
pentru a da șah regelui lui 
Liubojevicl, adică l.Cd6—f5-f! 
Prin aceasta, albul șl-a asi
gurat cîștigul, după l...e:f5 
(l...Rf8 2.Db4+ Rg8 3.Tg3 mat) 
2.C:f5+ Rg6 3.Dh3! urmat de

nume, vă s 
tați pe pari 
nuit la . urm5 
țl-1 cea mal 
de pe eșich 
ți-vă doar u 
dispuneți pi< 
grama de n 
pe ‘ '
In pofida n 
dv. 
partida î

invitat f

(cu alb

24 DE ORE LA
(Urmare din pag 1)

de semifond și fond pe cără
rile mirosind a cetină din 
Cîmpulung Moldovenesc. In 
prim-plan — Eugen Enăchioiu, 
campion balcanic cu echipa la 
cros, Violeta Beclea, componen
tă a lotului și alte cîteva nu
me, fără mare rezonanță deo
camdată.

„CUPA PIONIERUL" LA JUDO
(Urmare din pag. 1)

sau primele insuccese. Cum ar 
putea să uite Silvian Puiu 
(Voinicelul București) meciul 
său cu băcăuanul Constantin 
Cremene *in fața căruia bucu- 
reșteanul avea un avantaj greu 
de răsturnat : waza-ari șl î 
yuko ? Cu toate acestea, In 
ultimele secunde, Cremene a 
cîștigat prin ippon l

Subliniem, Înaintea clasamen
telor finale, excelentele condiții 
asigurate de organizatori: Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor, in colaborare cu 
C.N.E.F.S. șl Ministerul Edu
cației și Invățămintului.

Iată cîștigătorii — pionieri I 
(11—12 ani) : cat 30 kg — 
Biuță Marin (Voinicelul Bucu
rești), cat 33 kg — Constantin 
Cremene (C.S.Ș. Pionierul Ba
cău), cat 36 kg — Marius 
Teacă (Casa pionierilor șl șoi
milor patriei Timișoara), cat 
40 kg — Valentin Rădulescu 
(C.PJȘ.P. Prahova), cat 45 kg 
— Li viu Păulescu (Voinicelul 
București), cat 52 kg — Sori
nei Ticu (C.P.Ș.P. Buzău), cat 
4- 52 kg — Cătălin Puiu (Voi
nicelul București) ; pionieri n 
0-10 ani) : cat. 26,500 kg —

lonut Alexandres- 
eu (C.S.Ș.P. “
cău), cat 
Cristian 
(C.S.Ș.P. 
cat 32,500 
Alexandru 
gea (C.S.Ș.P. 
cău), cat 
George 
(C.P.Ș.P. 
cat 40 
Aurel
(C.P.Ș.P. 
cat 45 kg 
drian Lombescu 
(Voinicelul Bucu
rești), cat + 45 kg 
— Ciprian Cali- 
men (C.P.Ș.P. Bu
zău) ; clasamentul 
Caselor pionieri
lor și șoimilor pa
triei : 1. Bucu
rești 46,5 p, 2. 
Prahova 24,5 p, 3. 
Buzău 24 țj, 4. Ti
miș 
12
11.5 
lor 
nierul :
Bihor 16, p, 3. Bistrița-Năsăud
12.5 p ; clasamentul general pe 
județe: 1. Bacău 60 p, Z Bucu-

Ba- 
29 kg — 

Judeli 
Bacău), 
kg — 

Pîrlo-
Ba- 

35 kg — 
Stoian 

Buzău), 
kg — 
Fengbia 
Tulcea), 
— A-

18 p, 5. Dolj 
p, 5.

P ;
trei

ARBITRII 
drept cei mai buni 
tatami o zi pe săptâmină, îmbră- 
kimonourl, exersînd întreaga teh- 
concurs, pentru a cota cît mai

cîte 'nouă
acestora, < __ ________
proba lungă de spate, în care 
Andreea Szigyarto a cîștigat cu 

puțin de zece secunde față de a

bucureșteni — apreciați 
‘ ' pot fi vă-

fete de 
Despre 

rezulta-

JUDO, 
unanim 
zuțl pe 
câți în 
nlcâ de

tocmai acela care 
J.O., la mondialele 
nlorl... (G. R.)

Tulcea 
clasamentul pr>me- 

cluburi școlare Pio- 
1. Bacău 60 p, 2.

ÎNOT. DINCOLO de recorduri, cîte au fost, 
de promisiunile unuia sau altuia dintre ti
nerii performeri, recentul concurs repu
blican al juniorilor n a generat și motive 
de Îngrijorare vizavi de participarea re
dusă la cîteva probe. Astfel, dacă la 200 

*’ băieților de 11 ani s-a
record de concurenți 
s-au aflat cursele de 
200 m spate 
participante !

elocvent apare

m liber, în disputa 
înregistrat numărul 
(41), la polul opus 
200 m bras, 100 și 
13 ani : “ ‘
valoarea 
tul din 
talentata
nu mai . , __ _____________ ________
doua clasată și cu 15 în comparație cu 
cea de a treia ! Dacă la bras nu se „stă* 
pe roze în înotul nostru de ani și ani, în 
schimb de-a dreptul alarmantă ni se pare 
situația în celălalt procedeu amintit, adică 

----- —- ne-a adus medaliile la 
sau europenele de se

Băcăuanul Constantin Popa (stingă) a obți
nut o aplaudată victorie in meciul cu Pe

ter Beke (Covasna)
Foto : Nicoiae BALAlȚA — Bacău 

reșii 46,5 p, 3. Prahova 24,5 p, 
4. Buzău 24 p, 5. Timiș 18 p, 
6. Bihor 16 p.

Cei mai buni au primit
1 din partea organizatorilor fru

moase premii.

corect evoluțiile sportivilor. De la forul 
internațional sînt comunicate, nu de pu
ține ori, precizări de interpretare a re
gulamentului competițional și, de fiecare 
dată, arbitrii bucureșteni sînt... pe fază. 
Să mai subliniem că, nu de mult, toți 
arbitrii din țară au participat la un sta
giu de perfecționare, bucureștenii fiind... 
vioara întîi • PRINTRE ARBITRII care au 
condus întrecerile pionierești de la Bacău 
au fost și patru... arbitre : Lorena Fugedy 
(Cîmpina), Carmen Ionescu, Viorica Pen- 
da și Beinaz Geamaladin (București). Cu 
unele ezitări, cu unele inexactități, puse 
pe seama lipsei lor de experiență pe ta- 
x J • •• - -■ reale

una-
tam!, noile arbitre republicane au 
perspectiva de a întruni sufragii 
nime. (C. Ch.)

SĂRITURI IN APA. RUXANDRA
CIOTA s-a bucurat de o emoționantă 
festivitate la retragerea ei din acti
vitatea eompetâțională, după o îndelungată 
participare la concursuri internaționale 
și interne, încununată cu performanțe 
deosebite : locul 3 la Universiada din 1981, 
locul 3 (cu echipa) la Cupa Europei (edi
țiile 1979 și 1983) și cucerirea a 10 titluri 
de campioană națională la trambulină 3 m.

HO-

SFIDlND GERUL DE AFA
RĂ, în bazinul Școlii generale 
nr. 3, componenții grupelor de 
copii, care nu au participat la 
concursurile de la Sibiu și Pi
tești, în așteptarea antrenori
lor Sergiu Tănase și Dan Pîrvu, 
își continuă pregătirile. Komeo 
Macavei, sportiv consacrat, 
face o utilă practică pedago
gică chiar înaintea examenului 
de admitere la I.E.F.S., înain
tea unui vis — antrenor de 
înot —, înainte... Profesorul 
Coste! Banciu, șeful catedrei 
de educație fizică din școală, 
veghează pe marginea bazinu
lui, la tot ce se întîmplă.

LA INELUL DE BETON, 
unde din clipă în clipă se aș
teaptă condițiile pentru înghe
țare, e o activitate febrilă. Ion 
Bunescu și oamenii săi sînt 
gata pregătiți, utilajele sînt 
„încălzite" pentru... lustruirea 
gheții. Deocamdată, Elena Cră- 
iniciuc, cu grupele de copii, 
alunecă pe patinoarul artificial, 
împărțind frățește orele de 
pregătire cu hocheiștii.

LA MANTINELĂ, AȘA CUM 
O FACE DE O VIAȚA, antre
norul pensionar Ștefan Tomo- 
vici are pentru fiecare o vor
bă bună, un sfat, o dojană, 
dacă este cazul, de o politeță 
dezarmantă pentru cel mai re-

C.S.M. SUCEAVA
calcitrant. Antrenorul Marin 
Ursescu dirijează alergarea 
„roș-albaștrilor" pe suprafața 
gheții. Pucurile zboară ca din 
tun, Doinei Duca, Nelu Con- 
stantinescu, Cristi Curelușe, 
Nicoiae Moroșan, Dorel Duman 
și colegii speră să aducă Su
cevei „vizitatori" din categorii 
tot mai înalte. Și au toate mo
tivele să creadă acest lucru.

VOLEIBALIȘTII AU ClȘTI- 
GAT O BĂTĂLIE, dar pînă la 
victoria finală mai este de 
luptat. Așa că, imediat după 
terminarea turneului primei 
grupe valorice, antrenorul E- 
duard Gazda avea în jurul său 
pe Dorel Mîndru, Virgil Lepă- 
dăteseu, Livian Ștcfiea, deca
nul de vîrstă Aure! Enuca și

• ' UJEBMriL1

La numai 26 de ani, Ruxandra Hociotă a 
părăsit trambulina, dar nu și bazinul, cu- • 
noscuta sportivă urmînd să se dedice, de 
acum înainte, muncii 
C.S.Ș. Sibiu. Succes în

de antrenoare la 
continuare J (D. St.)

LIPSA unui sistem 
i-a determinat, mai

TENIS DE MASA • 
de afișaj a rezultatelor 
mereu, pe antrenorii și jucătorii partiei- 
panți la „Top 12“ de la Cluj-Napoca să 
apeleze la arbitrul principal. Dacă s-ar fi 
luat, cum ar fi fost normal, măsurile ne
cesare, s-ar fi evitat discuțiile inutile și 
aglomerarea la masa juriului PREA ade
sea i-am văzut pe unii părinți venind la 
„mantinelă*, alături de antrenori, pentru 
a da și ei... sfaturi tehnice. încă nu se . 
înțelege, oare, că părinții sînt părinți, iar 
antrenorii au atribuțiile lor ? Ar fi fost 
nevoie de intervenția arbitrilor, dar... 
© CÎND este vorba de alți jucători, ed 
pot evolua și la mese mai... lăturalnice, 
dar cînd în discuție se află proprii elevi, 
atunci optica se. schimbă — aceasta pare 
să fie opinia unor antrenori. De data 
aceasta, a celor gazdă. Noroc cu intransi
gența, în acest caz, a arbitrilor © Q FES
TIVITATE de premiere destul de... expe
diată — cum se cam întîmplă în ultima 
vreme la unele competiții de tenis de masă 
— a încheiat „Top 12“ pentru juniori, în 
care au cîștigat, spre cinstea lor, cadeții. 
• UN TALENTAT artist plastic amator 
este antrenorul constănțean Viorel Filimon, 
ale cărui lucrări de grafică șl sculptură 
vădesc o frumoasă preocupare extra-spor- 
tivă. (Em. F.)

ceilalți. La 
trenamente i 
antrenorul 1 
sile, fost v 
nor al i 
omul ca 
chipă de voi 
covinene, p< 
sale pentru 
este un gin 
doctorului 1 
a „transplai 
ceava și a 
serul cu ca 
pingerea. Ct

LA CLUB 
NICIPAL S 
hibernal, se 
peratură r?-7 
numai rug* 
divizie și fc 
secundă au 
peste multă 
la Cîmpulur

MIEII DIVIZIEI DE VI
(Urmare din pag. 1)

— cel mai bun de pînă acum 
din turneu. Deși tinerele de la 
Flacăra „s-au bătut" pentru 
fiecare minge, făcînd o bună 
impresie (ca de obicei), victoria 
a revenit, după cinci seturi 
disputate, echipei Dinamo, e- 
vident cu un plus de experien
ță hotărîtor. Deci : Dinamo — 
Flacăra roșie 3—2 (8, —7, —15, 
5, 7). S-au evidențiat : Baneiu, 
Ene, Chitic (Dinamo), respec
tiv Anton, C. Olteanu, Nicu- 
lescu (FI.).

Arbitrajele foarte bune ale 
brigăzilor C. Șovăială — C. 
Pădureanu, V. Arhire — Al. 
Ignat, I. Costiniu — I. Covaci 
au asigurat corecta desfășurare 
a partidelor. în programul de 
vineri : Universitatea — Fla
căra, C.S.U. — Dinamo, C.S.M. 
Libertarea — Farul.

PITEȘTI. In turneul rezervat 
echipelor din grupa valorică 
7—12, în prima partidă. Știința 
Bacău — Calculatorul București 
3—2 (10, —5, 12, — 12, 4),
remarcate au fost Blănaru, Ti- 
tiliuc, Buga (Șt.), Negulcscu 
(C). In cea mai frumoasă par
tidă de pînă acum a turneului: 
Dacia Pitești — Chimia Rm. 
Vîlcea 3—2 (—6, 10, 11, —13, 
7), după un joc epuizant, de

ADMINISTRAȚIA DE
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 20 DECEMBRIE

Cat. 1 : 2 variante 25% =«= au
toturisme „Dacia 1300“ (70 000 iei) ; 
cat. 2 : 12 variante 25% a 7.461 
lei ; cat. 3 : 27,75 variante a 3.226 
lei ; cat. 4 : 34,50 a 2.595 lei ; cat. 
5 : 125,50 a 713 lei ; cat. 6 : 353,25 
a 253 lei ; cat. X : 1.879,75 a
100 lei.

Report la categoria 1 : 204.923
lei.

Autoturismele „DACIA 1300“ 
(70.000 lei) au fost dștigate de 
Karoly Kiss din Oradea și res
pectiv Dumitru Laz&r din loca
litatea Fughiu, județul Bihor.
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Divizionarele la Jumătatea campionatului

DACĂ NAR FI FOST ULTIMA ETAPĂ...

In Balcaniada de juniori

ROMANIA TURCIA 3-1 (3-1)

I
Chimia a fost și 

echipă „de mijloc" 
noastre divizii. Și

!
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a primei 

totuși, față 
de anii 1981 și 1932, cînd a 
terminat prima parte de cam
pionat pe locurile 14 și, respec
tiv, 16, plasarea el la sfîrșitul 
turului 1985—*86 pe locul 10 
constituie un progres sau, mai 
bine spus, menținerea la nive
lul anului trecut : locul 9, tot 
cu 16 puncte, îmbunătățirile 
lnregistrindu-le in privința go
laverajului, anul trecut 16—28, 
acum 22—21, deci 6 goluri mai 
mult marcate, 7 mai puțin pri
mite. Dar cum în clasament 
golaverajul e pe planul 
Chimia trebuie să rămînă

doi, 
in 

această iarnă pe local 10, deși

10. CHIMIA RM. VILCEA

practicat). Apoi, un nou 4—1 
acasă, cu „U“ ; 1—2, la Pitești 
Ga cîteva secunde de un egal), 
o victorie cu A.S.A., după ca
re... • a spart gheața, la Brașov, 
unde Chimia a ciștigat eu 3—1, 
dar a venit Gloria 
un punct In etapa 
a jucat frumos pe 
a pierdut cu 0—1, 
la Slatina, a pierdut cu 
în primele 45 de minute^A mai 
adus un punct de la 
cu prețul unor mari 
a învins fără drept de 
Universitatea Craiova 
după cel mai bun meci al său 
din sezonul de toamnă. A mal 
fost restanța 
dențesc, ta

și i-a luat 
următoare ; 
Steaua și 
după care, 

0—3

Ploiești, 
eforturi, 
apel- pe 

(2—0),

eu Sportul «tu- 
care Hagi l-a în-

17 7 2 8 22-21 16
• Punctaj „acasă" : 13 (a pierdut cite două puncte cu Spor

tul studențesc și S.C. Bacău, unul cu Gloria).
• Punctaj „in deplasare* : 3 (a obținut două puncte ea

F.C.M. Brașov, unul cu Petrolul).
• Golgeteril : Verigeanu și Basno — cite 3 goluri, Blca, Cara- 

bageac șl Vergu — cite 3, Cireașă, M. Preda. Laz&r, Ctaeă, Te- 
leșpan, Ancuța, Deaconescu șl Tresctiln — rfte 1, Neamțu G.U" 
Cluj-Napoca) șl Nlțu (Victoria) — cite un autogol.
• Lotul : Basno șt Carabageac — câte 17 meciuri, M. Preda 

și Cireașă — ctte ÎS, Blca șl Verigeanu — ctte 13, Teleșpan șl 
Vergu — cite 14, dncă șl Pavel — cite 13, Lsz&r n, Iovsn șl 
Tresehln — cite 11, Beldeanu 1», Ancuța ». Deaconescu 7, Udrea 
4, V. Preda 3, Boldlcl șl C. Gheorghe — ctte 1.
• Cartonașe galbene : » ; cele mai multe : M. Preda șt Bel

deanu — ctte 3.
• Cartonașe roșii : Cireașă (etapa a 17-a).
• A beneficiat de două lovituri de la 11 m, transformate de 

Basno.
• A expediat 108 șuturi (153 

care 100 pe poartă (77 acasă —

niversității, ceea ce înseamnă 
că trebuie ridicată ștacheta 
pregătirilor și a exigențelor vi
zavi de prestațiile lui Caraba- 
geae, Verigeanu, Vergu, Blca, 
Iovan, prea inconstanți de la 
un joc la altul, după cum tre
buie să crească randamentul 
lui Ancuța (plus problemele de 
disciplină), Treschin (cu debut 
promițător în „A") sau Lazăr, 
care e bun la toate, dar nu e 
specializat pe un post. Echipa 
a cîștigat un portar bun, Pavel, 
are o linie de fundași consa
crată și eficace, cu Teleșpan, 
Preda, Basno și Cinci, Întări
tă prin venirea lui Cireașă, 
căruia 1 se impută doar neaș
teptata. (și criticabila) atitudi
ne de infatuare. Chimia a fost 
mereu o echipă modestă, har
nică și e prima care nu ac
ceptă o asemenea atitudine. 
Poate că tocmai această supra
evaluare a posibilităților reale 
a făcut-o să „hiberneze" pe 
m loc 10. Poate că această 
iarnă va fi un sfetnic bun 
pentru Carabageac (al cărui ta
lent n-a fost folosit pe deplin) 
și colegii lui.

KAVALA, 26 (prin telefon), 
în al treilea meci, disputat îm
potriva selecționatei Turciei, 
jucătorii noștri au evoluat mult 
mai bine (așa cum i-am ti do
rit și in primele două intil- 
niri), la capătul' căruia au ob
ținut victoria cu 3—1 (3—1).
Jocul a aparținut în totalitate 
echipei noastre, superioară pe 
toate planurile, dar mai cu 
seamă sub aspect tehnico-tac
tic, supunîndu-și, astfel, adver
sarul la o defensivă permanen
tă. O singură inexactitate, cea 
din min. 7, cînd — la o lovi
tură liberă de pe partea dreap
tă — „centralii" noștri au ezi
tat și SENOL a reluat balonul 
cu capul în plasă. Conduși cu 
1—0, jucătorii noștri nu s-au 
descurajat, inițiind, în conti
nuare, câteva atacuri spectacu
loase, și — în min. 14 — au 
reușit să restabilească egalita
tea, tot în urma unei lovituri 
libere, după care TEODORES
CU, apărut oportun 
zare, s-a înălțat și a 
ionul cu capul : 1—1. 
în min. 20, o mare
ratată de Dochia, pentru 
în min. 26, „tricolorii" să 
conducerea : Stan a 
puternic, pe jos, în fața 
și tot TEODORESCU a 
eu nn șut puternic din 
piere : Z—1. în min. 34, 
a expediat balonul in
Cu două minute înaintea pau
zei, STAN a pătruns pe partea

stingă și, dintr-un unghi în
chis, a șutat puternic, lăsindu-1 
fără replică pe portarul Metin: 
3—1. La reluare, aspectul jocu
lui rămîne neschimbat. Junio
rii noștri atacă continuu, dar 
ocaziile de gol sînt — din pă
cate — irosite, una 
de Cheregi (min.
(min. 59) și Sabău
A fost o victorie meritată — 
după un joc bun — și aplauda
tă de cei peste 3000 de specta
tori din tribunele stadionului 
comunal de aici. Arbitrul Ku- 
tris Panaiotis (Grecia) a con
dus foarte bine următoarele 
formații :

după alta,
56), Stan 
(min. 62).

ROMANIA : Crișan — Lun- 
gu, Mitici, Teodorescu, Stoicov 
— Cheregi, Labu, Sabău, Stan 
(min. 78 Magda) — Bondoc, 
Dochia (min. 77 Bănică).

Constantin ALEXE

acasă — 55 tn deplasare), dintre 
13 In deplasare).

la flnali- 
plasat ba- 
A urmat 
situație, 

ca, 
ia

centrat 
porții, 
inserts 
apro- 

Lungu 
bară 1

Pe teme actuale

OFENSIVA TINERILOR A

TURCIA : Metin — I. Taner 
(min. 41 Hayri), Ergiin, Yohya, 
Taygun — 
Yucel, Senol 
ner (min. 70

Yuxel, Ibrahim, 
— Bilal, A. Ta- 
Zeki).

partidă, disputatăîn cealaltă
la Drama, selecționatele de ju
niori ale Greciei și Albaniei 
au terminat la egalitate : 0—0.

Vineri sînt programate urmă
toarele două partide : Româ
nia — Grecia (la Kavala) și 
Bulgaria — Albania (la Dra
ma).

Gheorghe NERTEA

ÎNCEPUT...
a fost la un pas de o frumoa
să performanță, clasarea la 
sfirșitul turului pe loeul 5. la 
egalitate de puncte cu Corvl- 
nul și Petrolul, „iar la rezulta
te normale", cum ne spunea 
antrenorul Marcel Pigulea, adi
că Dinamo să fi Învins Corvi- 
nul, la București, Chimia s-ar 
fi clasat pe locul 5. Cu o con
diție însă, Chimia să FI ÎN
VINS PE TERENUL SĂU PE 
S.C. BACAU. Dar atunci, in 
ultima etapă a turului, Chimia 
a pierdut acasă cu 0—1, și, ast
fel, un meci, un singur med, a 
dus-o la —2 în clasamentul a- 
devărului și pe locul 10 in cla
sament. Un meci care a schim
bat complet bilanțul sezonului 
de toamnă, care părea destul 
de bun pentru echipa vîlceană, 
pentru lotul ei de jucători și 
antrenori.

Debutul de campionat a fost 
„conform calculului hirtiei" : 
4—1, acasă, cu „Poli" Timișoa
ra; 1—3, cu Corvinul, ta de
plasare ; 0—3, cu Dinamo, în 
deplasare (după ce în minutul 
60 scorul era 0—0 și Chimia 
fusese apreciată pentru jocul

vins pe vilceni, și Chimia ne 
îndrepta spre finalul de sezon 
cu un liniștitor „zero" ia adevăr, 
Poate că liniștea «ceasta a 
dăunat echipei, 
venit meciul cu 
care, probabil, 
l-au considerat 
gat, la o echipă
Șl Chimia nu l-a câștigat, deși 
a dominat, confirmînd — ast
fel — scăderea de randament 
in atac, sterilitatea acțiunilor 
ofensive, carență apărută mai 
ales In ultimele partide, în
deosebi cu Petrolul șl Rapid. 
După meciul cu Rapid, antre
norul M. Plgulea ne spunea că 
jucătorii nu au respectat sar
cinile de joc. De acord, dar 
finalizarea a fost capitolul do
minat de cea mai mare incon
stanță. De la 4 goluri cu „Poli" 
șl „U“, de la cite 3 cu A.S.A. 
șl F.C.M. Brașov, echipa nu a 
marcat gol ÎN OPT PARTIDE, 
printre care cele cu Gloria, 
F.C. Olt, Petrolul, Rapid, S.C. 
Bacău. La primele patru echi
pe din campionatul nostru la 
cele „patru mari", Chimia a 
marcat doar două goluri, U-

pentru eă • 
S.C. Bacău, pe 
unii jucători 
dinainte câști- 
de pe locul 15.

...Vine o vreme cind se 
schimbă generațiile ta fotbal. 
Ceea ce este firesc, chiar ne
cesar. Și, din fericire pentru 
fotbal, mai fiecare „schimb de 
ștafetă* a adus 
veau să devină 
generație, șefi 
Peîe nu avea 18 
rea în primul 1 
mondial, în ’58, cel din Suedia, 
unde făcea o fantastică impre
sie, anunțînd pe „cel mai bun 
fotbalist al lumii". Platini in
tra și el în națională la vre
mea adolescenței, anunțînd și 
el un mare jucător, care, acum, 
domină fotbalul mondial. Ma
radona a „sărit" în ochii lu
mii la al doilea campionat 
mondial de juniori. Și este ci
ne este la ora actuală în car
tea cu povești adevărate ale 
„balonului rotund". A apărut 
și Scifo, strălucitor la Euro *84, 
pe cînd avea numai 
apărut și Laudrup... 
gueno, cîștigătorul 
trofeu „Bravo"... Și 
Muller, despre care

tineri care a- 
rapid șefi de 

de promoție. 
! ani cînd apă- 
lui campionat

18 ani... A 
Și Butra- 
ultimulul 

brazilianul 
se spune

CORZI, ÎNVINGĂ TORI - JUNIORII!.
ziarul nostru spunîndu-șl pă
rerea ta legătură cu această 
reprezentare Ia „europenele* 
seniorilor, nu putem eluda din 
prezenta retrospectivă cel puțin 
cîteva cauze ale eșecului. Ia- 
tă-le, enumerate succint : 1.
Lipsa unei pregătiri serioase la 
cluburi. Așa se explică faptul 
că marea majoritate a boxeri
lor convocați la lot au venit 
cu o slabă pregătire fizică, cu 
multe kilograme peste greuta
tea categoriilor lor, fapt care 
a făcut ca ei, in loc să-și de
finitiveze pregătirea pentru

iPORT INFORMEAZĂ
Oferiți celor dragi bilete la 

tradiționala tragere extraordina
ră Loto a Revelionului din 1 ia
nuarie 1985 !

Nu neglijați, mai sînt cîteva 
zile !
• Așa cum am mal informat, 

pentru a oferi pasionațllor la 
sistemul LOZ IN PLIC mal mul? 
te șanse de mari dștiguri, Ad
ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport a pus In vînzare LOZUL 
ANULUI NOU — emisiune spe
cială limitată, care atribuie au
toturisme „DACIA 1300" și o 
gamă variată de mari clștlgurl 
In bani.

Rețineți 1 La această nouă emi
siune de sezon, eîștlgurile su
plimentare se acordă din fondul 
special acordat de administrație.

marele examen, să treacă mai 
Intîi printr-o— cură de slăbire 
și, apoi, la o nouă adaptare la 
un efort adecvat. 2. Carențe 
disciplinare, unele foarte grave, 
neanalizate si nesancționaie 
ferm și la timp de forul de 
specialitate. Ne referim la de
sele „evadări" din lot ale unor 
sportivi cu șanse la medalii 
(I. Stan, R. Obreja, D. Mari- 
cescu, P. Bornescu). I. Stan a 
fost eliminat din lot și nu a 
mal participat la C.E., dar ce
lorlalți trei li s-au trecut eu 
vederea abaterile și rezultatele 
s-au văzut pe ringul campio
natelor continentale. Abia după 
acestea, cînd deja era prea 
târziu, ei au fost, după cum se 
știe, sancționați. Tot la acest 
capitol al disciplinei, trebuie 
să mai amintim lipsa de inte
res, de pasiune, atât In pre
gătirea pentru competiție, dt 
și în timpul Întrecerii, din 
partea unor selecționabili. 3. 
Dezinteresul antrenorilor de la 
cluburi pentru bana pregătire 
a elevilor lor chemați la lot. 
Aici nu trebuie să explicăm 
prea mult, cunoscută fiind op
tica unor tehnicieni : „Dacă 
antrenorii lotului merg cu spor
tivii in competiție, să-i și pre
gătească...". Nu este greu de 
întrezărit In această „judeca
tă" și o doză de nefirească in
vidie. Nu puține sînt cazurile 
cînd auzim scuze de genul : 
„Mi-au stricat băiatul la lot...

Dacă eram eu cu el...“. Ade
vărul este că de cele mai mul
te ori „băiatul" s-a prezentat, 
așa cum am mai spus, nepre
gătit. 4. Din lipsă de elemente 
valoroase, selecționerii n-au 
prea avut de unde alege, așa 
că pînă la urmă au... cules. 
Astfel se explică faptul că 
dintre cei 24 de sportivi no
minalizați la lot la 1 ianuarie 
1985, presupuși a fi cei mai 
buni din țară, s-a ajuns la 
echipa eșecului de la „europe
ne". 5. Se pare că vîrfui de 
formă sportivă a fost atins de 
boxerii români cu cîteva săp- 
tămîni înaintea C.E., la „Cen
tura de aur". Ne amintim că 
pe ringul „Centurii", reprezen
tanții noștri au boxat bine, 
dîndu-ne mari speranțe pentru 
dificilul examen de la Buda
pesta. Aceasta a contribuit la 
crearea unei false optici vizavi 
de pregătire. Sportivii și 
antrenorii au... oprit motoa
rele, așteptînd, am putea spu
ne liniștiți, partidele 
ringul „europenelor".

Iată, desigur, doar _____
explicații ale insuccesului bo
xerilor seniori în cea mai 
mare competiție oficială a a- 
nulul. în continuare, activitatea 
lor internațională a fost ne
semnificativă, Ia fel ca și com
portarea marii lor majorități 
în competițiile oficiale Inter
ne — campionatele naționale 
individuale și pe echipe.

Dar asupra altor aspecte din 
activitatea pugilistică vom re
veni în articolele următoare.

de pe

cîteva

că va ajunge cel puțin
Zico... A apărut și Viali, 
care italienii își pun 
speranțe... A intrat in 
arenă a fotbalului bulgar 
băiatul lui Asparuhov, de

un 
in 

a ti tea 
marea 

și 
la 

care mulți așteaptă o „explo
zie" gen Ghetov, alt tânăr evo- 
luînd cu nonșalanță în meciurile 
cheie ale naționalei... A apă
rut și Hagi care, iată, la 20 
de ani devine cel mai bun fot
balist român al anului... 
exemple ar mai fi...

Important este ca acești 
neri să reprezinte punclul 
atracție, atît de necesar în evo
luția oricărui fotbal. Sigur că 

obligații, el 
să demostreze cu ade- 
valoarea nu așteaptă 

anilor, iar trofeul cu- 
definește vîrsta, ci 
Plecând de la acest 
să reținem că Hagi 
să însemne stimulul

Și

ti
de

Hagi are mari 
trebuind 
vărat că 
numărul 
cerit nu 
talentul, 
exemplu, 
trebuie 
necesar pentru tinerii de care 
orice fotbal are nevoie. Să nu 
uităm că Dobrin și Bălăci au 
fost șefi de promoție, de ge
nerație, catalizînd în jurul lor 
alțî jucători pe care i-au aju
tat din mers să urce treptele 
gloriei. Modest, Gheorghe Hagi 
mărturisea că pentru el „as
censiunea abia acum începe!"

Ales pe locul 18 din lume, 
Hagi ar fi urcat cu siguranță 
multe trepte, dacă ar fi jucat 
în Mexic. Din păcate, Hagi și 
mai bătrînii săi coechipieri vor 
urmări Mundialul de la distan
ță. Rămîne ca tot Hagi, și Ma- 
teuț, și Beiodedici, și Bănuță, 
și Gică Popescu, și Nuță, și 
Stroia și atîția alți tineri de 
talent din fotbalul nostru 
să înceapă de pe acum drumul 
spre al.... 14-lea Mondial.

...Fotbalul nu are vîrstă. El 
are talente, are valori. Gene
rații care se schimbă ca într- 
un dans frumos, crescendo. 
Fotbalul nostru trebuie să de
monstreze că are, în primul 
rînd, resurse psihice. în fond, 
vîrsta nu înseamnă în fotbal 
decît o problemă de atitudine. 
Tînărul Hagi e de pe-acum un 
consacrat care spune că. in- 
versînd proverbul, cine n-are 
tineri trebuie să și-i crească. 
Iar faptul că anul acesta ta 
fotbalul nostru a triumfat un 
atacant avid de gol și plin de 
fantezie, 
cași de 
fundași, 
ofensiva

în disputa cu mijlo- 
închidere, portari sau 
vine și spune că... 
a începnt!

Mircea M. IONESCU

BAZA MATERIALĂ A SPORTULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

Cluj-Napoca, Sibiu, Reșița, 
Brașov, Buzău, Ploiești, Con
stanța, pista betonată de bob 
de la Sinaia, precum și „ine
lele de gheață" naturală, de 
dimensiuni olimpice, pentru 
patinaj-viteză de la Miercurea 
Cluc și Suceava.

Baza materială a tuturor 
județelor se dezvoltă fără în
trerupere, obișnuindu-ne cu 
ritmuri înalțe și cifre mari.

Generațiile sportivilor trecuți 
de 40 ani știu bine că numai 
cîteva orașe dispuneau de te
renuri de fotbal, cu o capaci
tate redusă. Masele de iubitori 
ai sportului au fost martorele 
tuturor eforturilor depuse in 
perioada de la 23 August 1944 și 
pînă în prezent, pentru a se 
putea ajunge la cele peste 
15.000 de baze și terenuri do
tate cu aparatura și instalați
ile ......................
lui 
în
Și,

teni ai exercițiului fizic. Dor
nici de a practica sporturile 
preferate, tinerii și vîrstnicii 
din Ploiești, Craiova, Timișoa
ra, Arad, Brașov, Reșița, Sf. 
Gheorghe, Iași. Bacău. Sucea
va etc. își extind bazele spor
tive existente, șantierele spor
tive consemnînd alte construc
ții simple sau de agrement. A- 
vem certitudinea unor împliniri 
care se regăsesc în vitalitatea 
sportului românesc în dezvol
tarea neîncetată a zestrei sale.

ANUNȚ

necesare menținerii nivelu- 
înalt al sportului românesc 
arena mondială și olimpică 
în același timp, capabile să 

satisfacă necesitățile de mișca
re și sport a milioane de prie-

I.D.M.S. București 
duce la cunoștință 
blicului cumpărător 
duminică 29 decembrie 
a.c. magazinele din țară 
pentru desfacerea auto
turismelor vor fi des
chise între orele 7,30—16 
iar magazinele 
moto-velo-sport 
piese de schimb 
ticole sport din 
rești vor fi deschise în
tre orele 8—12.

a- 
pu- 

că

auto- 
pentru 
și ar- 
Bucu-



ÎNCEPUT DE BUN AUGUR IN NOUL
SEZON DE PATINAJ VITEZĂ

@ 13 recorduri personale la concursul de la Budapesta
Tinerii patinatori de viteză din 

cadrul Centrului olimpic de pe 
lingă asociația sportivă Mecani- 
că fină din Capitală au partici
pat la un concurs pe pista ar
tificială din Budapesta. „Deși 
pregătirile au început mai tir- 
ziu decît in anii trecuți, ne-a 
spus antrenorul Adrian Ciobanii, 
marea majoritate a selecționabi- 
lilor au Înregistrat rezultate pro
mițătoare. Cu excepția talentațl- 
lor viteziștl Orlando Cristea șl 
Nicolae Sandu, care s-au apro
piat de cotele ridicate ale pro
priilor rezultate anterioare, cei
lalți colegi al lor au reușit să-șl 
doboare, la una sau mai multe 
probe, recordurile personale : 
Miitaela Dascălu — 45,0 la 500 m, 
1:32,06 la 1000 m, 2:23,4 la 1500 m 
și 182,685 p la poliatlon de sprint; 
Cerasela Hordobețiu — 1 ;31,47 la 
1000 m, 2:22,7 la 1500 m ; Ileana 
Cleteșteanu — 44,73 la 500 m ;
Csaba Madarasz — 40,25 la 500 m, 
1:23,34 Ia 1000 m, Daniel Csata — 
40,81 la 500 m, 1:23,34 la 1000 
m ; Edmond Cseh — 1:21,97 la 
îooo m ; Tibor Becze — 41,39 Ia 
500 m".

In cursul lunii ianuarie, „o- 
limplcii- se vor alinia la star
tul „Cupei României-, campiona
tele de sprint, concursul inter
național al României, iar in pri
ma decadă a lunii februarie vor 
lua parte la campionatele de 
poliatlon, după care cei mal 
buni tineri alergători vor repre
zenta țara noastră la „Cupa Prie
tenia- (14—16 februarie 1986, la 
Moscova). Antrenorul Adrian Clo- 
bann a precizat că echipele na
ționale pentru această competi
ție vor fi completate cu fete șl 
băieți de la alte cluburi șl aso
ciații, care se vor remarca tn 
confruntările ce o preced.

« Apropierea startului oficial 
în noul sezon intern, marcat de 
tradiționala competiție dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie- (29—30 de
cembrie la M. Ciuc) se simte 
pretutindeni, toate secțiile da 
performanță Inchelndu-șt pregă
tirile. Reprezentanții C. S. Trac
torul Brașov, C.S.M. Cluj-Napo- 

s. Mureșul Tg. Mureș, 
Electromureș Tg. Mureș, 
Viitorul Cluj-Napoca, 
Sibiu, I.M.A.S.A. Sf.

Gixeorghe, C.S.M. Suceava, C.S.ș. 
.Triumf- București șl Voința Si
biu au sosit deja la locul con
cursului inaugural. „Miercuri, 
ne-a informaF prof. Ion Armen- 
clu (C.S.ș. Sibiu), vltezlștii de 
Ia mai multe secții au intrat pe 
pista de dimensiuni olimpice din 
Miercurea Ciuc, pentru acomo
darea cu gheața naturală. Spe
cialiștii au constatat, in unani
mitate, că pista mal trebuie ni
velată pentru a deveni aptă de 
concurs- • Patinatorul Ion 
Oplncarlu, căpitanul formației 
Petrolul Ploiești, cîștigătoarea e- 
dlțlel trecute a „Cupei Româ
niei-, îndeplinește șl rolul de an
trenor, deoarece prof. Adrian Clo- 
banu a fost transferat la cen
trul olimpie.

Troian 1OANIȚESCU

AQUILA. LA ORA DESCOPERIRII RUGBYULUI

ca, C. 
C.S.M. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș .

După o călătorie lungă de circa 
5 ore iată-ne, împreună cu lotul 
de rugby al țării noastre, oaspeți 
ai modernei aerogări romane Leo
nardo da Vinci. O rapidă trans
bordară pe un autocar pus la dis
poziție naționalei Romăniei de că
tre Federația italiană de rugby ți, 
din nou, la drum. Un drum pito
resc — punctat din loc in loc de 
spectaculoase viaducte și tuneluri 
(cel mai lung : 1.M1 tn) — ne
poartă de-a lungul a 132 km ptnă 
la L'AquSa, capitula departamen
tali a frumoasei regiuni montane 
Abruzzo. L^quilla, doar 6S.000 lo
cuitori, e o localitate aparte. Si
tuată la poalele munților Apenini, 
a căror culme semeață. Cran 
Sasso (aproape 3 000 m), de un alb 
imaculat, domină majestuos în
treaga panoramă, urbea se con
stituie Intr-im conglomerat ta ca
re case vechi cu turnuri pi castele 
se îmbină armonios cu arhitectura 
zilelor noastre. Cu o forfotă cu
noscută nouă din peliculele tai 
Franco ZeftreUi sau Pier Paulo 
Passolini, orașul e — dacă vreți 
— din categoria vechiului Brașov, 
a vechil Sightșoare...

Se vor fi întrebat, desigur, unii 
de ce a fost aleasă L’AquUa drept 
gazdă a medului Italia — Roma
nia f Simplu : deoarece este ru-

PE HIMALAIAI

MARATON

Itinerare dincolo de arenă
— Italia

Dimitrie CALLIMACHI

Manuela Maleeva (Bulgaria), locul 1 mondial, și una dintre armele 
specifice tinerei generații — lovitura de rever cu două mlini.

Telefoto : Ap.p. AGEJIPRES

Romeo V LARA I 
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tergare, a ueumv !
nlzată o expediție In toată re- J, 
gula, alcătuită din 400 de per-, i

fletul unui puternic centru al rug- 
bytslui italian (cu 1 echipa divi
zionare), a cărei formație-fanion 
Scavolinl L’Aqulla Rugby (primul 
nume e al sponsorului, o impor
tantă fabrică de mobilă de... bu
cătărie, cu sediul in regiune, la

Pesaro) a fost 3 ani in șir (1931— 
Si) prima echipă a Italiei, depose
dată de titlu acum un an de Pe
trarca Padova. De altfel, t „agui- 
lani“ (Colella, Masdolettl, Cuccble- 
la, Ghizzonl,, Morelli ți Troiani) 
au jucat sub culorile „squadrel a- 
zzurra “ împotriva rugbyștUor tri
colori. CeUalți internaționali pro
vin de la Petrarca Padova, campi
oana „en titre", Amatori Milano, 
Parma, Beneetton Treviso, Doko 
CalVlsano, Imeva Benvenuto, San
son Rovlgo, de fapt cele mai pu-

La retragerea unui mare boxer

Greul vest-german Peter 
Hussing — de atîtea ori ad
versar al boxerilor fioștrl, vizi
tator aproape obișnuit al Bucu- 
reștiului — s-a retras din acti
vitatea competițională. La 36 
de ani, arhitectul Hussing se 
poate mîndri cu cele 16 titluri 
consecutive ale țării sale, cu 
titlul de campion european cu-

ti oprit ar fi fost aceea in care
as fi fost ea adevărat bătrîn“.

Peter Hussing (in fotografia 
I.N.P.), un sportiv model, un 
om care a gîndit sportul ca 
pe un mare cîțtig al umanită
ții, nu va mai boxa. Va ră- 
mîne, însă, în preajma ringu
lui căci va deveni. în curînd, 
antrenor.

incerit in 1379, cu medalia de 
bronz olimpică din 1972 și cu 
locul 3 la C.M. din 1982 de 
la Miinchen. în total, Peter 
Hussing a urcat de 439 de ori 
in ring și a coborit victorios 
de 408 ori, ceea ce înseamnă 
o adevărată materie primă 
pentru „Cartea recordurilor" ! 
Un fapt interesant, motivul 
care l-a făcut pe campion să 
renunțe la competiția pugilis- 
tică : 
în R.
tează 
vilor
36 de _
tei prevederi, concepute în a- 
părarea boxerilor amatori din 
această țară, Peter Hussing a 
declarat : „Ziua in care m-aș

regulamentul în vigoare 
F. Germania, care limi- 

accesul în ring al sporti- 
care depășesc vîrsta de 
ani ! Pe marginea aceș

c c
Din totdeauna și' în sport au 

existat diferite „m<xie“, pen
tru anumita perioade. Acum, 
la ordinea zilei este cea a 
maratonului, care nu mai spe
rie pe nimeni, os altădată, 
prin lungimea sa, prin dificul
tățile și prin kilogramele pier
dute de concurenți.

Au fost și sînt organizate 
însă tot felul de concursuri de 
maraton, în afara celor clasice. 
Au existat curse de mare fond 
în care s-a alergat cu... spa
tele, s-au organizat întreceri 
în plin deșert și chiar pe Hi
malaia cea veșnic înghețată ! 
Această ultimă ispravă, cu to
tul ieșită din comun, a fost 
realizată de un elvețian, în

vîrsta ae 4» ani, numit syivaui 
Saudan.

Mare iubitor al „jogging-■ 
ului, acest om deosebit de re
zistent a alergat, iată, pe ver- 
sanțl încă necălcațl de picior 
omenesc. Pentru a ajunge a- 
colo sus, pe platourile de a- 
lergare, a trebuit să fie orga-

temlce cluburi de rugby ale Ita
liei, repartizate ta 2 .gtrrone" (A) 
a cile t echipe ; ta divizia B ac- 
ttvtnd 32 de formații (4X8). Am a- 
vut ocazia să admirăm de visit si 
ctteva elemente de vtrf, pe Mar- 
zlo Innocenti (Petrarca Padova), 
căpitanul echipei, student in anul 
VI la Medicină, un -Unia a treia" 
proclamat jucătorul nr. 1 al Itali
ei ta anil '33IMI3S, apoi pe Stefano 
Bettarello (Benetton Treviso), u- 
vertură cu o tehnică desăvirșită, 
ta fine pe Seraitno Ghlzzonl, din 
ecZripa locală, aripă care, la tra
diționalul banchet din seara me
ciului dat tn onoarea jucătorilor, 
a avut privilegiul unei sărbătoriri 
speciale, fiind primul rugbyst din 
peninsulă care a depășit SO de se
lecții, oferindu-ise ta semn d« 
respect un imens tort de ciocolată...

Am găsit in Italia o mișcare 
rugbysttcă Importantă, tn plină 
creștere, ale cărei rezultate pozi
tive tncep să apară ți pe ecranul 
extern, .punctul de explozie" fiind 
așteptat ta 1987, ta Antipozi, ta 
viitoarea .Cupă mondială".

gutia, aicaruita u.111 ttw vrc 
soane, între care șl... patru
medici. Din grup au făcut«,
parte și alU alergători, dor-ji 
nici să-șl încerce puterile și, < 
rezistența in condiții atît de i J 
dificile. Ajunși sus, concuren-', 
ții au alergat trei maratoane, Ji 
în trei zile diferite și ia Înăl-J 
țlmd diferite !

Inițiatorul acestor curse în', 
premieră absolută, Sylvain, i 
Saudan, este supranumit și i [ 
„schior al imposibiluluiîn-;, 
trudi deține în palmaresul său ([ 
sportiv și albe performanțe ie- ’, 
șlte din comun. El a coborit, i ’ 
pe schiuri, cel 8 068 de metri j i 
al Iul Hlden Peak șl tot cu (■ 
schdurile a făcut o coborire dej, 
9 ore, în Himalaia, pe un tra- J j 
seu cu o diferență de nivel j, 
de peste 3 000 m, de-a lungul J • 
cărora a efectuat mai mult de j [ 
3 000 de viraje. ! J

...Șl cînd te gîndești că săr- ’ i 
mânui Filiplde a plătit cu via
ța prima reușită într-o cursă Ji 
de maraton ! ,[

BULETIN n
• SINT CUNOSCUTE echipele 

calificate la turneul final, se 
știu grupele, meciurile, datele 
de desfășurare șl localitățile. Și 
totuși, informațiile despre etapa 
preliminariilor continuă să curgă 
pe căile obișnuite utilizate 
de mijloacele de presă din lu
mea întreagă. Bunăoară, pentru 
deliciul statisticienilor, de profe
sie sau amatori, o serie de date 
asupra etapelor preliminare sînt, 
credem, extrem de atrăgătoare. 
Iată cîteva dintre ele. S-au ali
niat la startul grupelor elimina
torii 121 de echipe reprezentati
ve : 33 din Europa, 29 din Afri
ca. 27 din Asia, 18 din America 
de Nord și America Centrală, 18 
din America de Sud, 4 din O- 
ceania. Dintre acestea au ajuns 
pe platourile mexicane 14 selec
ționate din Europa, 4 din Ame
rica de Sud, 2 din Africa, 2 din 
America de Nord și Centrală, 2 
din Asia. S-au desfășurat 308 
meciuri, s-au marcat, în total, 
801 goluri • IATA UN CLASA
MENT al participantelor la tur
neul final, alcătuit, pe baza 
punctelor realizate în preceden
te ediții finale atribuindu-se 5 
punebe pentru cucerirea titlului, 
4 pentru a fi fost finalistă, 3 
pentru calificarea în semifinale, 
două pentru prezența în sfer
turi și un punct pentru partici
parea la un turneu final : 1.
Brazilia S5 p, 4 BJT.G. 32 p, >. 
Italia 27 p, 4. Uruguay 20 p,

MUNDIAL - 86
Argentina și Ungaria 17 p. 
Anglia 16 p, (. Franța 14 p, 
UJLS.3. -■ " ■
Ioni* 1# p, ii. Spania * p, 
Belgia ( p, 14. Bulgaria șl Para
guay 4 p, 16. Irianda de Nord, 
Scoția șl Portugalia 3 p, 19. Alge
ria, Coreea de Sud șl Maroc 1 p, 
22. canada, Danemarca șl irak 0 p. 
• REPREZENTATIVA CANADEI 
are mari probleme financiare tn 
acțiunea de pregătire a turneu
lui final. Apelul la o nouă sub
scripție publică șl ajutorul fi
nanciar primit din partea guver
nului canadian nu par a fi dea- 
juns. In aceste condiții va ffi 
greu ca jucătorii componențl să 
fie adunați de prin țările unde 
activează (Canada nu are 
campionat cît de ctt bine 
la punct), tn vederea unor pre
gătiri centralizate. Totuși, Kevan 
Pipe, directorul Asociației cana
diene de football-soccer, declară

5.

BIATLONIȘTII IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
Biatloniștii români vor parti

cipa, în perioada 10—13 ia
nuarie, la concursul internațio
nal pentru seniori și juniori 
găzduit de localitatea ceho
slovacă Pod Brezova. Vor face 
deplasarea 
Sorin 
Vasile 
lescu, 
colae 
Antonie Moldovan și 
Csedă.

în continuare, sportivii ro
mâni vor fi prezenți la Dusz- 
niki (Polonia), între 16 și 20

Vladimir Todașcă, 
Popa, Imre Lestyen, 

Bejenariu, Mihai Rădu- 
Dan Cristoloveanu, Ni- 
Șerban, Marius Vornicu, 

Sandor

ianuarie, precum și la două 
concursuri in R. D. Germană 
— la Oberwiesenthal (21—26
ianuarie) și Oberhof (30 ianua
rie — 2 februarie), 
contînd pentru „Cupa 
dială“ la seniori. Lotul 
niori va lua parte în 
perioadă (30 ianuarie - 
bruarie) la 
nia“, 
care
Șerban, Vasile Gheorghe, Ma
rius Vornicu si Iancu Diaco- 
nescu.

ultimul 
Mon

de ju- 
aceeași 

- 2 fe- 
„Concursul Priete- 

organizat în Ungaria, la 
vor participa Nicolae

7.

11 p, 10, Mexic ți Po-
13.

16. Irlanda de Nord,

un 
pus

optimist : „Toată presiunea se 
va exercita asupra adversarilor 
noștri, nu asupra noastră : nu
avem ce pierde!". Posibil ca toc
mai aceasta să fie „arma secre
tă* a revelației etapelor elimina
torii... • CALENDARUL ultime
lor meciuri din grupele D și F 
ale turneului final au suferit 
modificări : Polonia — Anglia,
de la Monterrey, se va desfășura 
la 11 iunie, de la ora 12 (ora 
locală), în același timp cu în- 
tîlnirea Maroc — Portugalia. La 
fel, Spania — Algeria care se va 
disputa la 12 Iunie, oră similară, 
la Monterrey, în același timp cu 
Brazilia — Irlanda de Nord de 
la Guadalajara. Trista amintire 
a unui anume Austria — R.F.G. 
persistă... • REPREZENTATIVA 
SCOȚIEI va pregăti „Mundial*-ul 
la Santa F6, în plin Far West 
american. „Este un autentic ținut 
de cow-boy — a ținut să declare 
presei Arnie Walker, secretarul 
federației scoțiene — care se po
trivește de minune cu ceea ce 
căutăm". Nimic altceva decît a- 
comodarea cu căldura și cu al
titudinea, căci Santa F£, binecu
noscut ca teatru al atîtor filme 
de aventuri, se află la 2400 me
tri deasupra nivelului mării.

TELEX ® TELEX @ TELEX © TELEX
BASCHET • In 

turneul masculin 
de la Madrid : Iu
goslavia — „ah 
Stars" (S.U.A.) 108 
—98 (49—37); Real 
Madrid — Monte 
Libano (Brazilia) 
111—97 (58—52).

germanul Hans 
Streb, cu 38,67.

SCHI • Proba 
de slalom uriaș de 
la Kranjska Gora 
(Iugoslavia) a fost 
cîștigată de Ernst 
Lieb (Austria) 
2:14,16. Pe locuri-

Polgar — Jadoul 
— aminată. Clasa
ment : 1. Spasski 
7,5 p ; 2. Korcinoi 
7 p (1); 3. Van der 
Wiel 6,5
6 p ; 5.
etc.

p; 4. Sax
Nunn 6 p

HOCHEI PE le următoare : 2. TENIS • Al 2-
GHEAȚA • In Cizman (Iugosla lea tur la Mel-
med amical la via) 2:14,62; 3, Ma bourne (m) Ro-
Ljubljana : lugo- yer (Austria) bertson — Barr
slavia — Italia 2:14,91. 6—1, 4—6, 6—3 ;
5-3 (2—0, 1—0, Kratzmann—Steyn
2—3). ȘAH • Rezulta 7—5, 6—7, 6—2;

te din runda a Edwards — Aerts
PATINAJ VITE- 9-a a turneului de 7—6, 6—3 ; :Doohan

ZA • Proba fe- la Bruxelles : Spe- — Drewett 6—2,
minină de 1500 m elman — Van der 6—7, 7—5; Canter
de la Inzell a fost 
câștigată de spor
tiva olandeză De 
Vrles, cu timpul 
de 2U4,75. în cursa 
masculină de 500 
m, pe primul loc 
s-a clasat vest-

Wiej 0,5—0,5; Nunn
— Cruenfeld 0,5—
0,5 ; Korcinol — 
Pergericht . 0—1 ;
Garcia — Kouatly 
0—1 ; Icklicki — 
Sax 0—1 ; Hodgson
— Spasski 0—1 ;

— Champion 7—6, 
6—0 ; Edmonson- 
Schapers 6—4, 
6—2; Dyke — 
Carlsson 6—4, 6—7,
6— 4 ; Scanlon — 
Woodforde 6—3.
7— 5.


