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985, ultimul an al cincinalu
lui, în care Capitala s-a situat 
pe primul loc în țară în cadrul 
Daciadei". a însemnat un mi- 

>unat * prilej de a trans- 
'une în viață mobiliza-

i a rele sarcini reieșite din
tesajul adresat de tovarășul 

CLAE CEAUȘESCU, secre
ția general al partidului, 
1 fi 'ntele republicii, partici- 
lată ■ la Conferința pe țară 
c7! rării sportive. Ideile ma- 
r-.e reieșite din documentele 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, din cuvîntările con
ducătorului iubit al poporului 
nostru au stat la tjjiza trans- 
•'rmării activității sportive în- 

activitate de interes na- 
r. 'aK 

■> ,’e prim-plan s-a situat preo- 

e PRINTRE Cfie MAI
Cucerirea a două medalii de 
. la Jocurile Mondiale Um- 

u- -itțre din Japonia. a trei 
du d de argint Ia Campiona- 
;nul bndiale din Canada șl a 

.Sedalii de argint la ,>eu- 
M* de la Helsinki ar 

mă facă să fiu mul- 
nnr~ ceea ce am realizat 
>e H.un sportiv în anul abia 
ncheiat. Și totuși, nu sinh. Nu 
dnt pentru ci am muncit foar- 
e mult spre a realiza în 1985 
> performanță și mai spectacu
lară. mai prestigioasă pentru 
;_mnastica feminină româneas- 
ă și pentru palmaresul meu 
iersonal. La Montreal, după 
:um se știe, la a doua mea par- 
icipare la campionatele mon- 
liale. am fast foarte aproape 
lo titlul de cea mai bună gim
nastă a lumii la individual 
-ompua. aflindu-mă în fruntea 
clasamentului după prezentarea 

îiilor impuse și liber ale- 
'«r, bîma mi-a spulberat 
frumos. N-am putut nici 
ața aceasta să cîștig o 
întrecere la individual și 

seeașta mă necăjește. Din ne- 
împlinirile amintite decurg și

METROS - 1985
.PE8SPECTIVE - 1984

Boxul in patru... reprize (IV)

ÎN 1986- CAMPIONATELE MONDIALE
Iată-ne ajunși la cea de a— 

patra repriză a retrospectivei 
asupra boxului nostru. Conclu
zia principală care se desprin
de în urma celorlalte trei arti

■i-i;. ueă Ttidoriu. pe cea mai înaltă treap- 
■ â a „mondialelor" ds tineret. O postură in 
care am dori să-l vedem de cit mai multe 
ori... Foto : Aurel D. NEAGU

cole publicate este, clară: pers
pectiva pugilatului nostru este 
legală de „noul val". Se impu
ne. deci, să acordăm toată a- 
tenția generației lui Daniel 
Măeran și Marcelîcă Tudoriu, 

DiN CUPRINSUL ZIARULUI : La rubrica „Al doilea start'
5 fosta jucătoare de volei Aurelia Căunei-lchim ; FOTBAL : 
J „Există premise pentru relansarea fotbalului românesc în 
J marile competiții internaționale** ; Un retur dificil pentru 
5 giuleșteni (pag. 2-3) ; Amănunte de la turneul feminin de 
j handbal de la Halle, cîștigat de echipa de junioare a 
< României ; Rally-ul Paris—Dakar (pag. a 4-a)

cuparea ca toate unitățile spor
tive din București să desfășoa
re o muncă susținută de de
pistare și aplicare a unor for
me și inițiative care să se în
scrie cit mai adecvat in pro
cesul creșterii rolului educației 
fizice și sportului în menține
rea și întărirea sănătății, a vi
talității oamenilor muncii.

Cele mai valoroase inițiative 
de acest gen, ca și rezultatele 
pe linia promovării unor nof 
căi și mijloace de integrare a 
educației fizice, sportului și 
turismului în ansamblul sarci
nilor muncii productive au fost

NICOLAE STANCE! 
președinte al C.M.E.F.S. 

București

(Continuare în pag. 2-3)

BEINE DIN LUME
obiectivele mele individuale 
pentru anul acesta. O pregăti
re specială la bîrnă, această 
probă care mi-a adus și satis
facții. dar și neplăceri, pentru 
a-mi perfecționa și mai mult 
execuția. Nu voi precupeți nici 
un efort in această direcție. 
Voi face totul pentru a aduce 
noi și prestigioase succese pa
triei, pentru a răspunde prin 
fapte însuflețitoarelor che
mări adresate întregului nostru 
popor de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in 
Mesajul de Anul Nou. Cum 
pînă la viitorul examen 
competițional important a- 
vem o perioadă lungă de muncă, 
va trebui s-o folosim cu maximă 
eficiență. De asemenea, voi în
cerca să împărtășesc cît mai 
multe din experiența acumu
lată pînă acum mai tinerelor 
mele colege, pentru ca. împreu
nă, să ne menținem printre cele 
mai bune gimnaste ale lumii.

ECATERINA SZABO 
campioană olimpică și mondială 

de gimnastică

generație care să formeze nu
cleul viitorului lot național. 
Nu vrem să se înțeleagă prin 
aceasta că trebuie să renunțăm 
la pugiliștii maturi, a căror 

experiență și va- 
toare ar mai pu
tea, prin muncă și 
seriozitate în pre
gătire, să se im
pună în marile 
competiții interna
ționale. Selecțio
narea acestora din 
urmă, însă, trebuie 
făcută cu maxi
mum dă exigență, 
fără a se mai elu
da actele de indis
ciplină care, după 
cum am văzut, au 
anulat, practic, și 
talentul și pregăti
rea, toată munca 
depusă înaintea 
campionatelor con
tinentale de la 
Budapesta Trebuie 
să fie clar pentru 
toată lumea că un 
sportiv de perfor
manță, oricît de 
dotat ar fî el. nu 
poate realiza re
zultate mari, dacă 
nu șe pregătește 
conștiincios, disci
plinat, dacă nu res
pectă intru totul 
programul alcătuit 

de antrenori, dacă nu se su
pune de bună voie rigorilor 
vieții sportive.

După cum am fost informați, 
noul antrenor al lotului națio
nal de seniori, Eustațiu Măr-
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Echipele românești de handbal in „optimile77 cupelor europene

viciomi ÎN toate ceee trei meciuri susținute ieri
Cele trei reprezentante ale țării noastre in 

cupele europene la handbal feminin au susținut 
cu brio prima „sesiune" a examenelor optimilor 
de finală, întrecîndu-și partenerele de joc și 
creindu-și astfel șanse apreciabile — mai ales 
două dintre ele — pentru calificarea în faza ur
mătoare a competițiilor respective. Astfel, in 
„C.C.E.", Știința Bacău a realizat o diferență de 
16 puncte în fața echipei suedeze Polisens 
Stockholm (31—18) : in „Cupa cupelor", TEROM 
Iași, prin avansul de 22 de puncte (scorul final

al partidei a fost 39—17) pare ca și calificată în 
fața formației austriece Renault Landhaus ; doar 
in „Cupa I.H.F.", Chimistul a cîștigat ceva mai 
greu (28—22) în fața handbalistelor vcst-germane 
de Ia T.V. Liitzellinden.

Bilanțul favorabil al celor trei echipe românești 
in meciurile de ieri se va solda insă prin ca
lificarea în etapa superioară — sferturile de 
finală — a cupelor europene numai cu condiția 
unor prestații bune și in partidele retur.

In „C.C.E.": ȘTIINȚA BACAU - POLISEHS STOCKHOLM 3418
BACAU, 3 (prin telefon). 

Spre satisfacția numeroșilor 
ei suporteri, care au um
plut pînă la refuz Sala spor
turilor din localitate, ȘTIIN
ȚA BACAU a învins detașat 
formația campioană a Sue
diei POLISENS STOCKHOLM 
cu 34—18 (17—5), în partida-tur 
din optimile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la 
handbal feminin.

Am asistat la o partidă dina
mică, interesantă, cu mul
te faze de real spectacol, aces
te atribute fiind imprimate 
de echipa campioană a 
României. Bine pregătite pen
tru acest meci de tînărul an
trenor Alexandru Mengoni 
și secundul său Costel Pe- 
trea, studentele au jucat cu 
nerv, în viteză, au asaltat cu 
aplomb poarta suedezelor.

gărit, a primit această însărci
nare precizînd că nu va ac
cepta în lot sportivi certați cu 
disciplina. El a renunțat asifel 
„din plecare" la cîțiva boxeri 
„cu firmă", cum ar fi campio
nii Dorin Răcaru și Petrică 
Stoiu, alături de aceștia mai 
aflîndu-se și alții. Motivul — 
fie indisciplina, fie lipsa de 
perspectivă. Dintre consacrați, 
regăsim în noul lot reprezenta
tiv pe Relu Nistor, Nicolac Tal- 
poș, Dănuț Lugigan etc. Majo
ritatea, însă, o formează boxe
rii tineri. în primul rînd cei 
doi campioni mondiali de tine
ret. Marcelîcă Tudoriu și Da
niel Măeran, colegii lor de la 
„mondiale" Giani Gogol, Du
mitru Beșliu, Ion Pal .și cei
lalți, lor alăturindu-li-se un alt 
eșalon de tineri talentați, care 
ridică la 29 numărul celor cu 
care Eustațiu Mărgărit porneș
te la drum într-o nouă cam
panie, campania campionatelor

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2-3)

Dacă la șes zăpada 
se mai lasă încă 
așteptată, punînd la 
grea încercare răb
darea școlarilor a- 
flați In vacanță, la 
munte covorul de 
nea s-a așternut cu 
generozitate, oferind 
iubitorilor schiului 
(șl nu numai lor) 
prilejul unor ex
cursii în lumea de 
basm a albului ima
culat. Fără a fi 
mari performeri, 
schiorii din imagine, 
tineri și vtrstntci, 
se bucură de fru
musețea muntelui, 
la Virful cu Dar, 
unde au fost tntll- 
niți de fotoreporte
rul Aurel D. Neagu. 

avînd ca jucătoare de bază pe 
Filofteea Danilof — pivot. 
Elena Nițoiu — principală rea
lizatoare și Laurfca Lunea 
— coordonatoare de ioc.

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)

In „Cupa cupelor":

TEROM IAȘI - RENAULT

LANDHAUS 39-17
IAȘI, 5 (prin telefon). Sala 

sporturilor din localitate,
împodobită sărbătorește, a 
fost arhiplină la debutul 
formației TEROM Iași în op
timile de finală ale „Cu
pei cupelor" la handbal fe
minin. Cu peste două ore 
înainte de începerea meciului, 
foarte mulți iubitori ai sportu
lui din localitate sperau la 
„un bilet în plus". TEROM. 
deținătoarea „Cupei Româ
niei", a primit replica for
mației vieneze RENAULT 
LANDHAUS, pe care a în
vins-o cu scorul de 39—17

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)

EA STARTUL NOULUI AN COMPETIȚIONAL
S CRI MERII vor debuta în 

noul sezon prin participarea la 
concursuri internaționale. Pri
mii care vor intra pe planșe 
vor fi juniorii, aceștia urmînd 
să ia parte, între 9 și 12 ia
nuarie, la campionatele inter
naționale ale Budapestei. Prin
tre cei care vor evolua în ca
pitala Ungariei se vor afla flo- 
retiștii R. Molea și V. Costa, 
floretistele Reka Lazar și Geor- 
geta Beca, sabrerii A. Papp și 
D. Costache, spadasinii A. Pop 
și E. Mănucu.

Prima competiție a progra
mului competițional intern se 
va desfășura la București, între 
16 și 19 ianuarie, în sala Flo- 
reasca urmînd să participe flo- 
retiștii și sabrerii care își vor 
disputa prima etapă din ca
drul campionatului național in
dividual de seniori, precum și 
etapa I a Diviziilor naționale (Continuare in pag. 2-3)

J

In „Cupa I.H. F.“î 

CHIMISTUL Rm. VlLCEA - 

TV L0TZELLENDEN 28-22
RlMNICU VlLCEA, 5 (prin 

telefon). Med greu pentru 
Chimistul cu această formație 
vest-germană formată din 
jucătoare cu o excelentă teh
nică. multă ușurință în mi- 
nuirea mingii și — foarte 
important — toate componen
tele fiind atlete desăvîrșite. 
In prima repriză, mai ales, a- 
poi in finalul partidei, hand
balistele vîlcene au reușit 
să contracareze jocul partene
relor și astfel CHIMISTUL 
RM. VlLCEA a dispus cu 28— 
22 (15—11) de TV LUTZE- 
LLINDEN în prima manșă a 
optimilor de finală ale „Cu
pei I.H.F.",

Partida a început cu o cate
gorică dominare a handba
listelor de la Chimistul, care 
conduceau_ cu 5—1 în min. 7. 
Edith Torok — de departe 
cea mai bună jucătoare de pe 
teren, aruncările ei de „a- 
fară" impresionînd prin for
ță și precizie —, Romete, Pes- 
trițu și Morariu au înscris 
goluri spectaculoase. In tot 
acest interval. Chimistul a

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

„A“ și „B“ la floretă masculin 
și sabie.

Și tot în această primă pe
rioadă a anului, floretistele din 
lotul reprezentativ vor partici
pa la „Cupa Caola" (18—19 ia
nuarie), cei mai buni sabreri 
ai noștri vor concura la com
petiția internațională dotată 
cu trofeul „Sabia Moscovei" 
(24—27 ianuarie), pentru ca in
tre 31 ianuarie și 2 februarie, 
capitala țării noastre să găz
duiască Campionatele interna
ționale ale României la floretă 
masculin.

ÎNOTĂTORII noștri fruntași 
vor urca curind pe bloc-star- 
turi într-o serie de concursuri 
internaționale, cei mai buni 
dintre ei urmînd să abordeze 
aceste întreceri cu gindul ob
ținerii unor rezultate cît mai



Aurelia Căimei-Ichim
In

CA ANTRENOARE, VOI LUCRA PENTRU ECHIPĂ (Urmare din pag. 1)

CU ACEEAȘI DĂRUIRE CU CARE l-AM APĂRAT CULORILE!
Aurelia Căunei-Ichim, una 

dintre liderele generației 
sale, ani tn sir componentă 
a reprezentativei de volei a 
României, campioană a tării 
în două ediții, la începutul 
anilor ’70. cu Penicilina Iași, 
a abandonat de vreo trei 
ani performanța.

Ce face acum fostul căpi
tan de echipă al Penicilinei ? 
ne-am întrebat cînd. de cu- 
rînd. am poposit în Iași. Și 
am aflat că n-a abandonat 
voleiul decît ca jucătoare... 
Am intîlnit-o apoi în sala 
de sport, înconjurată de fe
tițe pasionate de acest joc 
și visînd să apuce pe ur
mele tinerei lor profesoare 
9 Dragostea dinții nu 
uită. Aurica, nu-i așa ? 
E adevărat, de aceea 
aflu 
unde 
care 
eu 3 
în 
promovat în divizia națio
nală de 
bucur că, 
me de la 
tatii — 
profesoară de educație fizi
că, după ore continuam să 
mă pregătesc și să joc la 
Penicilina. 9 Se poate spune 
că, după startul in perfor
manță și 
dascăl de 
fi chiar 
acela spre adevărata vocație 
• Aș zice să nu contrazi
cem rubrica la care mă in
vitați să particip, ci să so

au avut min- 
marcat primul gol

po- 
mai

Te 
de

aici, la C.S.Ș. 
antrenez fetițele 
le selectasem din 
ani în urmă, cu 

primăvara trecută

se
• 

mă 
Unirea, 

pe 
școli 
care
am

junioare. Și mă 
după destulă vre- 
terminarea facul- 

răstimp in care, ca

ccl în profesie, ca 
școală, acesta ar 

al treilea start,

cotim că „al doilea start" 
a fost marcat de încercări 
care au dus pînă la urmă 
la respectarea dictonului ; 
„omul potrivit, la locul 
trivit" 9 Da, mai bine 
tîrziu decît niciodată... 
afli, lotuși, la început
carieră ; cum îți apreciezi 
primele rezultate ? 9 Sînt 
mulțumită că. pornind de la 
zero, am ajuns cu echipa 
în divizia națională, că sînt 
sprijiintă în munca mea de 
directorul clubului. prof. 
Gh. Tatu, că văd în rîndu) 
fetițelor selectate cîteva 
viitoare bune voleibaliste 9 
Poți să ne dai cîteva nume 
care crezi că nu vor lipsi 
din cronica sportivă ieșea
nă peste cîțîva ani ? 9 Mi- 
rela Bîgiu (12 ani ; 1.70 m), 
extrem de îndemînatică, cu 
coordonare în mișcări și re
marcabil simt al spațiului ; 
Irina Pipa (15 ani, 1,75 m), 
pe care am și recomandat-o 
pentru lotul național de ju
nioare mici ; Sorina Marian 
(13 ani ; 1,76 m). Deocam
dată, n-as vrea să mă ha
zardez... 9 Ai fost jucă- 
toarea de bază a unei echipe 
mari, Penicilina, care azi 
a coborît in ierarhie. Cum 
explici asia ? 9 Generația 
noastră a fost o generație 
cu multă tărie de caracter, 
combativă... Cînd noi ne-am 
retras, a mai rămas o sin
gură astfel de jucătoare, 
Gabi (n.n .— Coman), re
zervele noastre erau puține 
și stătuseră mult In... um
bră, iar cînd au fost che
mate In prim-plan, adică să

preia pe umeri marea răs
pundere. nu prea au rezis
tat. Greu se formează men
talitatea de titular ! 9 Se
spune că una din cauze este 
și aceea că lașul nu și-a 
creat o puternică pepinieră, 
demnă de o echipă încunu
nată cîndva cu lauri 9 
E drept. Penicilina a stră
lucit cu multe elemente 
aduse din afară, iar cînd 
acest lucru n-a mai fost Ia 
îndemînă, s-a trezit fără o 
bază proprie de lansare a 
talentelor. N-a existat nici 
o colaborare bună a echipei 
mari cu secțiile de jupioare. 
posibilele furnizoare ieșene. 
Azi se simte acut nevoia 
unei astfel de conlucrări. în 
ceea ce mă privește; sînt 
hotărîtă să lucrez pentru 
Penicilina cu aceeași dărui
re cu care ca jucătoare 
m-am străduit să-i apăr cu
lorile. Deocamdată, mi-am 
dovedit că pot duce copiii 
de la zero la un anumit ni
vel, de-acum vreau să merg 
și mai departe cu ei. pînă 
la... poarta Penicilinei. Este, 
de fapt, profesia mea, pa
siunea mea și trebuie să le 
onorez.

Aurelian BREBEANU

Gânduri pentru noul an

CEL MAI BUN AN AL HALTEROFILILOR ROMÂNI!
încheiem aAnul pe care îl 

fost rodnic pentru halterofilii 
români, 
zestrea 
noastră, 
tițlilor 
le — 
europene, balcanice 
cursul ~ 
număr 
care 28 
metal, 
pentru 
celor puternici 
țării și partidului, tovarășului 

secretar
CEAUȘESCU, 
deplinit și 
mentul, că 
pei noastre 
țat, pentru 
istoria sportului 
pe cel mai înalt 
campoinatele 
europene. Succesele nu 
fi fost obținute fără 
jinul permanent avut

îmbogățit 
din țara 

cadrul compe- 
internaționa- 

mondiale, 
sau Con- 

,Prietenia" —. cu un 
de 101 medalii, dintre 
din cel mai strălucitor 
Este o mare bucurie 
cei ce slujim sportul 

să raportăm

care au 
sportului 
în 

oficiale 
campionate

general, NICOLAE 
că ne-am în- 

depășit angaja- 
stindardul scum- 
patrii 
prima

s-a înăl- 
oară în 

halterelor, 
catarg 

mondiale
! la 

Și
ar 

spri- 
din

partea conducerii 
lui Național pentru 
Fizică și Sport, al 
factori cu atribuții.

dobîndite,

Consiliu- 
Educație 
celorlalți

Suedezele 
gea, au și 
în min. 1 (HogdahI), Lunca a 
restabilit 
(min. 3) a 
pei băcăuane 
dus, la rîndu-i, egalitatea, 
nu se va mai înregistra 
pe tot parcursul meciului, 
sportivele de la Știința lan- 
sînd atac după atac și ridi
cînd scorul la pauză la 17—5. 
Pe măsura ce a trecut timpul, 
s-a văzut clar că jocul rapid 
al -----
convenit 
prezentat 
calitate : 
balon, 
băcăuancele 
rele", datorită scorului con
fortabil cu care conduceau 
și nu oboselii pe care o bănu-

egalitatea, 
creat avantaj

Lake a

fetelor noastre 
suedezelor, 

aici o 
bunăo

Spre finalul
reduc

Petrea
i echi- 

rea- 
care 
însă

nu a 
care au 
singură 

priză la 
reprizei, 
„motoa-

In „Cupa cupelor'1:

iam, intrucît i 
doua a întîlnirii 
nit la viteza de 
evoluaseră la 
fost numeroase 
tac și contraatac, 
firește. îndeosebi 
Formația suedeză 
ceva mai bine repriza 
dă. ridicînd ritmul 
joc, dar s-a văzut 
ceasta nu a fost de 
tru a depăși jocul 
al echipei Știința.

Au marcat : Nițoiu 18, Lunca 
4. Petrea 3, Tîrcă 3. Danilof 3. 
Darvaș, Popa și Cervenciuc — 
cîte 1, respectiv HogdahI 6, 
Johansen 3, Lake, Kaberk și 
Thor — cite 2, Aronsson, Carl- 
sson și Andreini — cite 1.

Au arbitrat foarte bine 
I. Todorov și I. Ivanov (ambii 
din Bulgaria).

Returul — duminica viitoare, 
la Stockholm*

în partea a 
ele au reve- 
joc cu care 

început. Au 
faze de 

fructificate, 
de Știința, 
a început 

secun- 
propriului 

clar că a- 
ajuns pen- 
combinativ
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(
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luînd astfel o op- 
serioasă pentru cali- 

în etapa următoare

(18-7), 
țiune 
ficarea 
a competiției, cele 22 de go
luri diferență fiind greu de 
recuperat.

Meciul a început, cum 
firesc, cu trac 
echipe. Scorul 
de oaspete în 
Neukom, iar 
egalarea în min. 5,30. Din a- 
cest moment, ieșencele joacă 
din ce în ce mai bine, așa 
cum o vor face pînă la sfîrși-

era 
pentru ambele 
a fost deschis 

min. 1,05 prin 
Horga aduce

condu
3, 4, 
nu a 
riera 
Aproa 
borda 
cencel 
și nto 
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țul meciului. Rodica Cova- 
liuc la „timonă" împarte pase 
excelente, fructifică ocaziile 
pe care și le creează și sco
rul începe să ia proporții. Pri
ma repriză se încheie la di
ferență confortabilă. începu
tul celei de a doua găsește 
formația locală dezlănțuită 
(26—7 în min. 39). favorizată 
și de faptul că handbalistele 
austriece nu pot face față 
ritmului de joc impus. Dife
rența de valoare dintre eleve
le antrenorilor Cornel 
dulescu șl Mircea 
partenerele lor de 
devine din ce în ce 
nantă. în aceste 
victoria la diferența 
aplaudată călduros 
blic, apare ca firească, după 
un joc controlat cea mai mare 
parte a timpului de ieșence. 
Merită subliniată evoluția 
de excepție a Rodicăi Cova- 
liuc, a portarului Cornelia 
Tăcu, a Angelei Anion, după 
cum trebuie relevată reintra
rea spectaculoasă a Valenti
nei Cosma.

Au marcat : Covaliue 11, 
Cosma 7. Anton 6. Haidău 5, 
Horga 4, Nisipeanu 3, Alexes- 
cu 2, Chirvase 1. respectiv 
Zurawska 7, Koci 4, Neukom 
2, Kuhn 2, Pawlata 1 și 
der 1.

Foarte bun arbitrajul 
tat de cuplul bulgar D. 
Iov și B. Georgiev.

Duminica viitoare, la Vie- 
na, partida-retur.

Bă-
Pop și 
întrecere 

mai preg- 
condiții, 

amintită, 
de pu-

rezultate- 
fost mai 
ale anu-

făcut datoria, că 
le anului 1986 au 
bune decît cele 
lui precedent.

^ntrenor, tehnician — pentru 
creșterea volumului de mun
că, dar mai ales pentru spori
rea intensității

Pășim în acest
dul îndrăzneț, 
ca la finele lui să 
și mai mare mîndrie. că ne-am

GÎNDIM VIITORUL CU DORINȚA AUTODEPĂȘIRH CONTINUI!"

acesteia, 
an cu gîn- 

ce-i drept, 
raportăm, cu

LAZĂR BAROGA
secretar responsabil al F. R.

Haltere și Culturism

(Urmare din pag I)cele 
ne 

pen-

Rezultatele 
mai mari de pînă acum, 
creează mari 
tru anul care a început. Aștep
tăm cu încredere participarea la 
marile concursuri ale i 
lui 1986, în primul rînd 
Campionatele mondiale 
la Sofia și cele europene 
la Karl Marx Stadt, după cum 
pentru schimbul de mîine 
C.M. și C.E. de juniori sînt, 
de asemenea, în prim-planul 
atenției noastre.

Convinși că 
pentru ridicarea 
nivelului 
terofililor 
ca, fără 
face tot 
pentru 
lității

obligații

anu- 
l la 

de 
de

singura cale 
continuă a 

performanțelor hal- 
români este mun-

nicl un rabat, vom 
ce depinde de noi 
întărirea responsabi- 
fiecăruia — sportiv.

popularizate permanent. Noile 
forme eficiente, permanentizate 
de acum, adecvate tuturor ca
tegoriilor de vîrstă și sex, me
nite să adauge un plus de să
nătate oamenilor prin interme
diul mersului și alergării, 
excursiilor și drumețiilor,

al 
al 

gimnasticii de înviorare și la 
locul de muncă, al atletismu
lui șl înotului — manifestări 
dintre cele mai autentice ale 
esenței sportului, pun în evi
dență performantele de care 
este capabil organismul uman, 
învățarea înotului de către 
copiii Capitalei, inițierea 
sporturile tehnico-aplicative, 
tinderea bazei sportive și 
agrement au fost si sînt sar-

toți 
în 

ex- 
de

cini prioritare în domeniuL 
sportului pentru toți.

Capitala a dat loturilor re
prezentative peste 1 100 de spor
tivi, numărul de medalii 
puncte fiind considerabil 
efortul continuu de menținere 
și sporire a prestigiului țării 
noastre în arena sportivă mon
dială.

Gîndim viitorul prin cultiva
rea în rîndul sportivilor și teh
nicienilor a dorinței de auto- 
depășire, a unui profund sen
timent de responsabilitate, a 
unei înalte conștiințe patrioti
ce. a tuturor calltățlor morale 
ale omului nou al societății 
noastre socialiste, pentru a 
răspunde prin rezultate cit mai 
valoroase condițiilor de care se 
bucură azi mișcarea sportivă a 
Capitalei.

și 
în

Eine-

pres-
Ange-

LA STARTUL
NOULUI AN

AaCOLO UNDE SE MODELEAZĂ VIITORII TALERIȘTI DIN ORAȘUL DE PE MUREȘ
Ce înseamnă pasiune pentru muncă și 

vocație, pentru meseria de antrenor ne-a 
demonstrat, prin fapte, cel care a pus 
bazele secției de tir (talere) de la Clubul 
sportiv din Arad, Ștefan Koles. în po
fida faptului că această spectaculoasă ra
mură a tirului este foarte tinără in fa
milia ramurilor de sport practicate la 
C.S. Arad — afiliată în 1979 — totuși 
exponenta ei se afirmă cu convingere.

Pe ce temeiuri susținem acest fapt ? 
In toamnă, la finalele Daciadei și ale 
Campionatelor republicane de talere 
(skeet) de la Tăuții de Sus — Maramu
reș, reprezentanții clubului arădean s-au 
impus și la individuale și la echipe ; la 
skeet-juniori Sorinei Mișcuța a îmbrăcat 
tricoul de campion cu 142 de talere (din 
150). La secondat... colegul său de club, 
Daniel Jelmărean. Iar Lucia Moldovan 
a trăit, la rindu-i, satisfacția de a cu
ceri titlul de talerista nr. 1 a țării, cu 
123 de talere, in același timp echipa 
C.S. Arad a acumulat cel mai bun punc
taj — 265 , înaintea sportivilor de la 
Steaua și Constructorul Alba Iulia.

Reporterul iși amintește... Mișcuța a 
apărut pe firmamentul tirului, in proba 
de talere, doar cu trei ani in urmă, 
printr-o remarcabilă prezență — locul l 
la Criteriul juniorilor de la București. A 
fost, de fapt, prima ieșire in public a 
taleriștilor pregătiți de antrenorul din 
Arad. A urmat in arena performanței 
Daniel Jelmărean, creditat și el cu un 
rezultat demn de reținut — locul 4 la 
Campionatele republicane ale juniorilor I,

din 1983. După aceea, locul I la „Cupa 
țărilor latine" (1984) și același loc in 
„Cupa F.R.T.". Acum, rezultatul de la 
Tăuții de Sus confirmă valoarea acestui 
tinăr sportiv.

Din 1984 a apărut între taleriștii din 
Arad și o fată, Lucia Moldovan. A apă
rut modest, cu 102 talere din 150. 
Perseverentă, ea avea să „sară" insă 
treptat la 110 talere, la 112 și apoi la 129.

CARNET DE REPORTER

Record republican de junioare și de se
nioare ! Rezultatul de la ultima ediție a 
„republicanelor" este cu 6 talere sub re
cord , dar, totuși, cel mai bun obținut 
de finaliste. O ușoară inconstanță pe care 
antrenorul va căuta să o remedieze, fiind 
vorba de o tinără care abia a împlinit 
18 ani.

Perspective ? „Țintim la menținerea la 
un nivel cît mai ridicat a taleriștilor noștri, 
dorim să-i revedem campioni și în 1986“ 
(prof. Ștefan Ziegler, președintele clu
bului). „Vom face pași hotărîți spre ma
rea performanță, în primul rînd prin 
Mișcuța, care trece la seniori. Are deja 
la activ 188 de talere din 200. Ar mai fi 
și Radu Joldea. A lucrat la aer compri
mat, acum are ambiția de a ajunge și 
el fruntaș la talere" (antrenorul Ștefan 
Koles).

Ni se vorbește foarte frumos despre 
Lucia Moldovan. Pușa, cum îi spun co
legii de club. Este nu numai cea maț 
mare descoperire a antrenorului, dar și 
marea speranță a clubului din Arad. „La 
junioare a ocupat toate locurile I posi
bile. O va face și în întrecerea senioa
relor !“. Antrenorul este foarte ferm cînd 
face această afirmație. Și munca sa fără 
preget cu taleriștii ne obligă, desigur, să 
credem intr-o asemenea implinire. Rămî- 
ne de văzut ce vor spune, cum se vor 
exprima adversarele ei directe, Lia Mihei 
din Baia Mare și Maria Andrei din Alba 
Iulia...

Este incontestabil că taleriștii de la 
C.S. Arad sînt și talentați și ambițioși. 
Pentru dorite și apropiate. împliniri ar 
mai fi insă nevoie de ceva. Și anume, 
de un plus de cartușe repartizat de 
federație. Deocamdată un asemenea spri
jin l-au acordat doar forurile locale, 
care au pus la dispoziția taleriștilor un 
poligon (improvizat) la Vladimirești — 
12 km de Arad. Va ajuta și pregătirea de 
iarnă de la Vatra Domei. Va spori ca
litatea trăgătorilor de aici și prin pre
gătirea complementară, prin tenis de 
masă și de cimp, pe care o fac zilnic. 
Important este să se poată asigura o 
pregătire continuă, de specialitate, și nu 
cu întreruperi, ca acum... In ce-l pri
vește, Ștefan Kdles, cu inima sa cit o... 
secție întreagă, va ști să asigure talenta- 
ților lui sportivi ascensiunea spre culmile 
măiestriei.

Tiberiu STAMA

COMPETITION AL
(Urmare din pag 1) 

promițătoare în perspectiva 
campionatelor mondiale de se
niori sau a europenelor de ju
niori din vară. Astfel, la 
Gdansk, la întîlnirea bilatera
lă Polonia — România din 
25—26 ianuarie vor participa 
Carmen Bunaciu, Noemj Lung, 
Tamara Costache, Stela Pura, 
Robert Pinter și alți comoo- 
nenți ai lotului național. Cite- 
va zile mai tîrziu, unii dintre 
cei mai redutabili înotători ai 
valorosului centru băimărean, 
ai natațiel noastre în general, 
se vor deplasa la un circuit 
de concursuri, ce se desfășoa
ră, in prima jumătate a lunii 
februarie, la Paris, Bonn și 
Berlin. Un grup de „speranțe" 
va lua parte la o competiție în/ 
Polonia, programată între 8 ș 
9 februarie, pentru ca la ju
mătatea lunii viitoare seniorii 
urmînd să fie angrenați în în
trecerile de la Bydgoscz, Bar
celona, Praga, iar, între 18 și 
23 februarie, la Moscova.

POLOIȘTII din loturile re
prezentative au o vacanță ac
tivă. Componenții naționalei 
urcă la Piatra Arsă, unde au 
fost prezenți în ultima decadă 
a anului trecut cei mai buni 
juniori, care, de azi, vor face 
o serie de antrenamente la Pi
tești. în ce-i privește pe SĂ
RITORII ÎN APĂ, să mențio
năm, printre altele, deplasarea 
unui grup de fruntași ai aces
tei discipline tn RP.D Core- I 
eană, inccpfaW ** • I
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UN RETUR
și în precedenta ediție 

de campionat. Rapid produce 
din nou destule emoții numero
șilor săi suporteri. Ba chiar de 
această dată le dă întemeiate 
motive de îngrijorare, deoare
ce bilanțul cu care a încheiat 
prima jumătate a competiției 
este sub valoarea celui înregis
trat cu un an în urmă. Dacă 
la sfîrșitul toamnei trecute o- 
cupa locul 10 în clasament, cu 
15 puncte la activ și doar —1 
la „adevăr", acum echipa fe
roviară se află pe poziția a 
15-a, cu numai 13 puncte și 
un neliniștitor — 3 la „adevăr". 
Deci, un regres evident, deși 
suporterii acestei populare e-

15. RAPID 17

DIFICIL PENTRU
cea mai mare măsură. Talenta
tul jucător, venit în vară de la 
Steaua, se încadrase foarte bine 
în formația giuleșteană, întări
se sensibil linia ei de mijloc 
și pierderea lui nu a putut fi 
suplinită de vreun alt jucător 
cu același randament. Resimțite 
în angrenajul echipei, în evo
luțiile ei. au fost și absențele 
— datorate accidentărilor pe 
o durată mai scurtă sau mai 
lungă — ale ambilor portari 
(Mânu și Toader), precum și 
ale lui Grigore, Țîră, Manea și 
altor jucători.

Independent de voința 
formația giuleșteană a fost ne
voită — pe de altă parte — să

se-

ei.

voită — pe

5 3 9 20-30 13
puncte cu Steauacite două „ . . ..

cu Gloria și Victoria).
• Punctaj „acasă" : 10 (a pierdut

și Universitatea Craiova, cite unul ... _____  T_ _______ ,.
• Punctaj „in deplasare" : 3 (a obținut două puncte cu Po

litehnica Timișoara, unul cu F.C. Argeș).
® Golgeterii : Goanță și Damaschln II — cîte 4 goluri, Pușcaș 

3, Manea și Agiu — cîte 2, Bacoș, Mladin, Rada, Țiră și Teo- 
dorescu — cîte unul.
• Lotul : Clrstea 17 meciuri, Bacoș, Rada și Șt. Popa — cîte 

16, Manea și Goanță — cîte 14, Damaschin II 13, Țîră șl Agiu 
— cîte IB, Mânu, Marinescu și Grigore — cîte 10, Croltoru 9, 
Mincu 8, Toader șl Teodorescu — cîte 7, Sameș și Pușcaș — 
cîte 6. Mladin 5, Cîrlan și Cioacă — cîte 3, Crăciunescu 2, Ghiu- 
ler șl Gheară — cîte unul.
• Cartonașe galbene : 22 ; cele mai 

cîte 4.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• Nu a beneficiat de nici o lovitură
• A expediat 167 de șuturi (95 

tre care 69 pe poartă (38 acasă

multe : Țîră și Rada

acasă
— 31

de la U metri.
— 72 în deplasare), din- 
în deplasare).

EXISTA PRIMISE PENTRU RELANSAREA 
fOBAlUlUI ROMÂNESC

— 1986, ce-ai zice de un in
terviu 7

— Mi-ar face plăcere, cred că 
am avea despre ce discuta, deși 
uneori e mai dificil să privești 
înainte decît înapoi. Mai ales 
cînd „fratele" meu mal mic, ’85, 
a însemnat pentru fotbalul româ
nesc... patru ani.

— Viața merge înainte !
— E un -optimism necesar fot

balului, sportului, vieții în ge
neral. Sigur că ratarea Mexicu
lui a rămas o rană în sufletul 
tuturor celor care iubesc fotba
lul românesc, in cel al jucăto
rilor și antrenorilor în primul 
rînd. Insă acum trebuie să pri
vim înapoi cu... luciditate și să 
mergem înainte, convinși că nu 
vom mai repeta greșeli care 
ne-au frint un zbor frumos...

— La drept vorbind, nici Ce
hoslovacia, finalistă de campio
nat mondial și, cindva, campioa
nă a Europei, nu merge In Me
xic. Nici Peru, nici Suedia...

— Și era gata-gata ca nici cam
pioana „en titre" a Europei să 
nu ajungă pe platourile aztece. 
Dacă în meciul decisiv Franța — 
Iugoslavia arbitrul Ponnet ar fi 
acordat „plavilor" un penalty 
clar în min. 5, atunci, poate, Pla
tini șl al săi ar fi 
acasă.

— Să nu reducem 
arbitraj !...

— Discuția despre

GIULESTENI
3

la Rapid s-au manifestat 
rioase deficiențe și neajunsuri
în sezonul de toamnă, care nu 
puteau duce decît la un bilanț 
sub așteptări și posibilități.

Deși nu s-ar putea spune că 
are un lot valoros de jucători. 
Rapid poate alinia, totuși, o 
formație cu multe posturi bine 
acoperite și destul de omoge
nă, in care maturitatea și ex
periența unora dintre titulari 
(Grigore, Popa, Agiu, Manea) 
se îmbină armonios cu talen
tul și dorința de afirmare ale 
celor mai tineri (Bacoș, Cîr- 
stea, Goanță, Țîră, Damaschin 
II, Teodorescu). Dar această e- 
chipâ nu se exprimă decît 
arareori la nivelul realelor ei 
posibilități. Ea joacă în ge
neral de parcă ar fi lipsită de 
idei tactice, fără orizont, ata- 
cînd susținut pe propriul te
ren, dar pripit, la tntîmplare 
și cel mai adesea ineficace, sau 
apărîndu-se cu aproape întreg 
efectivul în deplasare, în ideea 
obținerii prețiosului rezultat 
egal. Uneori se observă în e- 
voluția’echipei chiar o lipsă de 
ambiție, o stare de blazare, 
cum a fost, de pildă, cazul la 
Hunedoara, unde s-a înregis
trat cea mai grea înfrîngere 
din istoria clubului feroviar. 
Disciplina în teren sau în a- 
fara terenului lasă și ea, une
ori, de dorit, iar în acest sens 
exemplul negativ cel mai eloc
vent l-a oferit Agiu, care s-a 
pus el Însuși în afara echipei 
timp de cîteva etape, deși pre
zența lui în 
atît de utilă.

Cu numai 
activ. Rapid 
oricine seama, un retur foar
te greu. Ce-i drept, echipa giu- 
leșteană urmează să susțină 9 
meciuri pe propriul teren, ceea 
ce îi oferă un presupus avan
taj în lupta sa pentru rămî- 
nerea în prima divizie. Dar 
cîteva dintre aceste meciuri 
(cu Dinamo. Sportul studențesc, 
Corvinul și F. C. Argeș) se a- 
nunță ca foarte dificile, chiar 
în Giulești.

Pentru a reuși, deci, în noua 
ei tentativă de evitare a retro
gradării, chiar de depărtare 
de zona periculoasă a clasa
mentului. echipa feroviară va 
trebui să-și strîngă și mai mult 
rîndurile, să se pregătească te
meinic în această perioadă de 
iarnă și, în continuare, să ri
dice nivelul calitativ al evolu
țiilor sale, precum și eficiența 
jocului său. Și, firește, să joace 
mai curajos în deplasare, fi
indcă orice punct cîștigat în a- 
ceste condiții va cîntări des
tul de greu în îndeplinirea o- 
biectivului ei.

rămas și ei
discuția la

dezvoltăm

a avut Ioc 
patru ge- 
care s-a

— Da, e un frumos succes, un 
punct de sprijin pentru moralul 
fotbalului nostru. Acel 4—1 cu 
Honved, un nume în fotbalul eu
ropean, spune că Steaua a ajuns 
la o maturitate care o îndreptă
țește să spere la performanțe de 
răsunet internațional. Ceea ce ar 
fi un prim pas...

— Șl celălalt sau ceilalți pași 7
— în toamnă vor începe pre

liminariile europene. La Euro ’84 
am obținut o calificare specta
culoasă, eliminînd Italia, campi
oana mondială. Cred că există 
premise pentru relansarea fot
balului românesc În marile com
petiții internaționale.

— Dacă ar fi să 
ideea...

— La finele lui >85, 
un „cuplaj al celor 
nerațil". Ambiția cu
jucat în acel final de stagiune, 
ritmul de joc șl, mal ales, ati
tudinea față de joc, numărul ele
mentelor realmente dotate au 
spus clar că există premise fa
vorabile pentru relansarea în 
marea arenă. Șl ar mal fi ceva. 
De regulă, cum se ratează o ca
lificare, cum se schimb antreno
rul naționalei 1 E suficient să 
privim In trecutul fotbalului nos
tru. Sau să vedem că Wolfis- 
berg, „arhitectul" elvețienilor, 
și-a dat demisia, că și cu an
trenorul suedezilor s-a tntimplat 
la fel, că Brazilia, deși s-a ca
lificat, n-are încă antrenor. Șl 
exemple ar mal fi. De data a- 
ceasta la noi n-a fost schimbat 
antrenorul. Șl cred că bine s-a 
făcut. Mircea Lucescu a și gre
șit, însă a făcut și atîtea lucruri 
bune, ca dovadă că șl presa 
străină are considerație pentru 
competența sa. II mal trebuie 
însă și Iul experiență, plus spri
jinul tuturor.

— Ca și „noul vai", cu Hagi In 
frunte...

— „Noul val" reprezintă o altă 
premisă favorabilă. Clnd ai un 
Hagl, considerat al 18-lea în lu
me, clnd al un Mateuț, un Be- 
lodedicl, cînd îl ai pe Cămătaru, 
KIein, Geolgău, Iovan, Iorgules- 
cu, Coraș, Rednlc, ca să alegem 
cîțlva în plină maturitate spor
tivă, cînd al „bătrtnl" înțelepți 
ca Ștefănescu și B618nl, doi por
tari „fără vîrstă" ca Lung și Mo
rarii, cînd poți să te gîndești la 
Stoica, Bălăci, Pițurcă, Gabor, 
Orac, Ballnt, Zare, Andone, Ma- 
jaru. Pană, Damaschin I și Ia 
alții, atunci trebuie să crezi în 
viitor. Cu condiția ca ștacheta să 
fie ridicată peste tot, în pregă
tiri șl în joc.

— Ce 
1986 7

— Aș 
la fața 
am fi 
că, oricum, tricolorii au o cotă 
mai ridicată decît Canada, Irak, 
Coreea de Sud sau Marocul, pen
tru că Anglia, Italia, Portugalia, 
Polonia, ca să luăm cîteva din
tre favoritele din grupe, au ca
potat în fața naționalei noastre. 
Să revenim însă la realitățile 
noastre... îmi doresc o finală a 
Cupei campionilor europeni pen
tru Steaua, calificarea juniori
lor I șl II la turneele finale 
„europenelor" șl o revanșă a 
tregulul nostru fotbal, capabil 
saltul așteptat de milioanele 
Iubitori ai săi.

— Discuția despre fotbalul nos
tru trebuie pornită de la bază ! 
Dlri păcate, mereu se spune, 
după un eșec al naționalei, că 
„trebuie să fortificăm campiona
tul, trebuie pornit cu munca te
meinică de Ia copii și juniori, că 
trebuie repuse In drepturi dis
ciplina și dăruirea, că se va 
termina cu jumătățile de mă
sură, cu compromisurile", Insă 
numai cu vorbe nu poți ridica 
valoarea unul fotbal I Iar echi
pa națională nu poate ascunde 
la infinit carențele de fond ale 
fotbalului intern.

— Are destule probleme de 
fond pe agenda sa de lucru, 
1986 !...

— Problemele sînt ale tuturor 
celor din sfera fotbalului româ
nesc. Fiecare jucător, fiecare an
trenor, flecare conducător de 
club, fiecare arbitru este In
tr-un fel sau altul răspunzător 
de necalificare, fără a estompa, 
cumva, greșelile „interpreților 
principali" din meciul cu Irlan
da de Nord. Cu asta vreau să 
spun că responsabilitatea trebuie 
să crească la nivelul fiecărui fac
tor. Fără răspunderi personale 
sporite și efort colectiv susținut, 
problemele vor rămîne aceleași. 
Toate problemele de fond tre
buie rezolvate cu discernămînt, 
cu exigență și sacrificiu din par
tea fiecărui factor implicat, 
revitalizarea trebuie pornită 
jos, de la cei mici. Pentru 
dacă e să fiu sincer, cînd 
uit peste rezultatele iui ’85, 
mai mult mâ 
gînduri acel 
la Arad, cu 
același scor, 
adversar, la 
din Grecia. Ca și același 0—3 al 
„tineretului" înregistrat în Anglia 
în... nouă minute !

— Acum, să privim Înainte, mai 
ales că stagiunea de primăvară 
începe pentru ’86 cn o premieră 
pentru echipa Steaua, prezența 
in turul III al Cupei campioni
lor europeni...

teren ar fi fostsuporte șl handicapul unei 
programări dezavantajoase a 
meciurilor din prima jumătate 
a campionatului. Astfel, între 
etapele a 7-a și a 12-a, Rapid 
a avut de înfruntat pe toate 
cele „patru mari” din fruntea 
clasamentului șl de susținut 
alte două jocuri în deplasare, 
Ia Bacău și Brașov. în aceste 
șase etape consecutive, giuleș- 
tenii nu au putut obține nici 
măcar un punct, coborînd con
tinuu în clasament și ajungînd 
de Ia -1-1 (după frumoasa vic
torie obținută la Timișoara) la 
—3 în celălalt clasament, „al 
adevărului".

Bineînțeles însă, nesatis- 
făcătoarea comportare a echi
pei din Giulești ține mai mult 
de cauzele subiective, de nive
lul pregătirii efectuate, de mo
dul de exprimare în joc, de 
randamentul jucătorilor și de 
starea lor disciplinară. Sub 
toate aceste aspecte esențiale,

chipe așteptau, dimpotrivă, o 
ascensiune a ei după necesara 
și reușita operațiune de întine
rire la care a fost supusă și 
rodarea noilor jucători în cam
pionatul anterior.

Realitatea că „unsprezecele" 
din Giulești nu a realizat pro
gresul scontat nici 
rezultatelor și nici 
al jocului prestat 
ceput campionatul 
nouă pereche de 
tocmai în scopul unei creșteri 
calitative sub toate aspectele) 
își are, desigur, explicațiile, 
cauzele sale, care sînt atît de 
natură obiectivă, cit și subiec
tivă.

în rîndul celor dinții trebuie 
să trecem îndeosebi nefericita 

accidentări care a a- 
i lotul fero

viar în acest tur de campionat. 
Dintre ele, accidentarea lui 
Pușcaș, produsă în etapa a 6-a, 
la Timișoara, s-a resimțit în

cele 13 puncte la 
va avea, își dă

I serie de accidentai 
fectat foarte mult 
viar în acest tur di

I
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PATRU... REPRIZE (IV)
lectiv animat de țelul marii 
performanțe, de o disciplină 
exemplară, și abia în ultima 
instanță la purtarea tricoului 
cu culorile patriei. Cine nu în
țelege acest lucru nu va putea 
rămîne în colectivul 
se pregătesc pentru 
tele mondiale și, în 
vă, pentru Jocurile 
din anul 1988. Iată deci o con
diție care onorează munca și 
disciplina, care avantajează 
sportivul serios, dornic de a 
urca pe culmile marii perfor
manțe.

Anul 1986 nu înseamnă, insă, 
numai campionatele mondiale 
și campionatele europene de 
juniori (septembrie — Dane
marca). Pugiliștii români vor 
mai fi angajați în multe alte 
întreceri internaționale, toate 
constituind, în ultimă instanță, 
examene șl criterii de selecție 
a celor mai buni. Nu le vom 
enumera, referindu-ne doar la 
cele mai importante dinaintea 
principalului obiectiv, campio
natele mondiale. Este vorba de 
turneele internaționale organi-

celor care 
campiona- 
perspecti- 
Oțimpice

zate la sfîrșitul lunii februarie 
și începutul lunii martie în 
Bulgaria și R.D. Germană, pre
cum și de tradiționalul nostru 
turneu internațional „Centura 
de aur", de la sfîrșitul lunii 
martie. Apțji, între 7 și 17 mai, 
în orașul american Reno, bo
xerii români vor lupta alături 
de concurenți din întreaga lu
me pentru centurile de cam
pioni mondiali.

Desigur, este greu de spus, 
de pe acum, care dintre cei 29 
de membri ai actualului lot vor 
reuși să cucerească un loc în 
echipa României, pentru aceas
tă mare competiție. După cum 
se vede (fără a-i mai socoti pe 
pretendenții din afara lotului), 
„concurența" este mare. Dispă- 
rînd „senatorii de drept" locu
rile în formație vor putea fi 
cucerite doar printr-o pregă
tire exemplară, o disciplină 
exemplară, o dăruire exempla
ră — toate pentru visul de a 
urca pe podiumul mondialelor, 
în nici un caz călătoria aceas
ta nu o vor face chiulul, su
perficialitatea și indisciplina!

Constantin FIRĂNESCU

ți-al propus să realizezi,

STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Bologna — Genoa 
Catania — Perugia 
Catanzaro — Triestina 
Empoli — Lazio 
Sambenedettese — Ascoli 
Vicenza — Palermo
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FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.041.571 LEI. din
care 117.987 lei, report la ca
tegoria 1.

CU
[ cîștiguri 
’ în băniși 
autoturisme

Iar 
de 
că, 
mă 
cel 
pedor șl mă pun 

0—3 al juniorilor, 
juniorii bulgari, și 
în fața aceluiași 

recenta Balcaniadă

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ÎN
SERIA A IV a

• Unirea Slobozia (echipă an
trenată de fostul rapidist Con
stantin Dinu), care in campiona
tul trecut figura printre forma
țiile mediocre, dasîndu-se In par
tea a doua a clasamentului, a 
fost, în sezonul de toamnă, cel 
mai bun „11“ al seriei respective. 
A preluat conducerea grupei după 
etapa a 8-a și n-a mal cedat-o, 
cu toate insistențele secon
dantei, Sportul „30 Decembrie" 
(jud. Giurgiu). în pofida situației 
bune în clasament, Unirea nu 
prea a strălucit în jocurile din 
deplasare (+6 p la „adevăr"), a- 
vlnd doar două victorii „afară" 
șl acelea nesemnificative, la O- 
limpia Slobozia șl la Victoria 
Tăndărei. • Echipele care au 
reușit să cîștige în fața Unirii 
Slobozia, evident, pe teren pro
priu, au fost Portul Constanța — 
lider timp de patru etape, Spor
tul .,30 Decembrie”, Metalul Man
galia — fostă divizionară „B“, 
IMU-CSS Medgidia și ISCIP Ul- 
meni — o mică echipă sătească

din așezarea situată lingă 
nița, aflată acum pe un loc 
tas în clasamentul seriei, 
retur, Unirea pornește cu un atu 
deloc de neglijat — toate meciu
rile grele, cu primele clasate, le 
va susține pe teren propriu, de 
pildă, cele cu Portul Constanța, 
Sportul „30 Decembrie- și IMU- 
CSS Medgidia. • Nou, promo
vată în campionat, Electrica Con
stanța s-a comportat slab, fiind.

MIERCURI 
8 IANUARIE 1986 

TRAGEREA 
EXTRAORDINARĂ 

PRONOEXPRES 
A NOULUI AN !

Olte- 
frun- 
• In

fi vrut să trăiesc Mexicul 
locului. Cu siguranță că 
cunoscut bucurii, pentru

ale 
în
de 
de

Mircea M. IONESCU

DIVIZIA „C“
tot timpul turului, printre ulti
mele clasate. • Seria de față fi
gurează 
tensive 
344 de 
2,8). • 
situația 
ria a IV-a aflindu-se printre cele 
cu foarte multe cartonașe gal
bene — 146 ! Sperăm ca în retur 
să se facă o cotitură în această 
direcție. (T. R.).

printre cele cu linii o- 
productive : s-au marcat 
goluri (media de meci 
La capitolul disciplină, 
este nemulțumltoane, se-

WIABHItA ENTRAORBINAIiă
PRONOEXPRES

A NOULUI AN

CLASAMENTUL
Unirea Slob. 15 10 0 5 37-17 30
Sp. „30 Dec.** 15 e 2 4 25-10 29
IMU Medg. 15 9 0 6 30-11 27
ISCIP Ulmeni 15 8 3 4 22-14 27
Ciment. Medg. 15 8 2 5 33-20 26
Portul C-ța 15 7 3 5 21-14 24
Viit. Chiinogi* 15 8 1 6 19-20 23
Metal. Mang. 15 6 4 5 25-21 22
Ș.N. Oltenița 15 7 1 7 19-24 22
Un. Urziceri 15 6 2 7 20-31 20
Dun. Giurgiu 15 5 4 6 18-21 19
Voința C-ța 15 5 3 7 19-23 18
Olimpia Slob.* 15 5 2 8 16-28 15
Victoria Ț.* 15 4 2 9 17-29 12
Electrica C-ța 15 3 3 9 12-24 12
Marina Mang. 15 2 4 9 11-37 10

I penalizate cu 2 P din cam-

1.
2.
3. :
4. 1
5. I 
e. i
7. '
8. 1
9. !

10. 1 
11. 1 
12. ’
13. <
14. ’
15. I
16. 1

•) .
pionatul trecut.

Oricine joacă poa
te ciștiga :
• AUTOTURIS

ME „DACIA 1300"
• MARI CÎȘTI- 

GURI ÎN BANI (de 
valori fixe și va
riabile)
• EXCURSII IN 

R.D. GERMANA
Se efectuează 10 

extrageri 
total de 
mere.

Biletele 
lei ___ . _
toate extragerile. 
PROCURAȚI DIN 
TIMP BILETELE 
CU NUMERELE 
PREFERATE!

MARȚI 7 IANUARIE 
CIPARE I

cu
60

un 
nu-

de 
participă

25 
la

se atritxiie cmtQurlîn

BANI,AUTOTURISME,EXCURSII
1986 ULTIMA ZI DE PARTI-
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ECHIPA DE HANDBAL (junioare) A ROMÂNIEI RALLY-UL PARIS - DAKAR A AJUNS iN ALGERIA
A CISTIGAT TURNEUL DE LA HALLE

A

Reprezentativa
handbal-junioare

feminină de 
a țării 

noastre a fost prezentă, în ul
timele zile ale anului trecut, 
la tradiționalul turneu de 
la Halle (H. D. Germană), a- 
lături de două formații ale 
țării gazdă, precum și de re
prezentativele Bulgariei, Ceho
slovaciei și Poloniei. Avînd o 
evoluție foarte bună — mai 
ales in disputa cu puternica

CîJPELE EUROPENE
DE HANDBAL

din cupele europe-Rezultate 
ne la handbal feminin : CUPA 
CAMPIONILOR : Bayer Lever
kusen (R.F.G.) — Buducnost 
Titograd (Iugoslavia) 13—14 
(7—7); Vasas Budapesta (Un
garia) — Maccabi Rammat 
Gan (Israel) 35—9 (18—3); Hypo 
Suedstadt (Austria) — lber 
Valencia (Spania) 32—13 (14— 
6); CUPA CUPELOR: Mades 
(Spania) — Radnicki (Iugosla
via) 13—27 (8—14); Swift Arn
hem (Olanda) — Engelskirchen 
(R.F.G.) 16—1S — - 
mobilist Baku 
Start Bratislava 
30—12 (18—8) ;
DERAȚIEI : Gjerpen 
(Norvegia) 
(Franța) 
Her na ni 
(Suedia) 
cen VSC . 
erpelt (Belgia) 44—11 (22—4).

(11—8); Avto- 
(U.R.S.S.) —
(Cehoslovacia) 

CUPA FE- 
IkSklen 

Bordeaux EC 
28—22 (12—S) ;

(Spania) — Tyreso 
14—24 (7—14); Debre- 
(Ungaria) — DHC Ne-

formație a R. D. Germane, pe 
care a învins-o pe teren pro
priu — reprezentativa de ju
nioare a României a obținut 
primul loc în 
nai.

Antrenorul 
chipei, prof, 
(el este secondat de Gheorghe 
Sbora), ne-a spus la întoarce
rea de la 
lie : „Față 
vară, s-a 
cund la 
actuala formație 
re a țării noastre este mult 
remaniată, 
tul de 
disciplina 
hotăritor 
mulul loc 
văzut în 
ținute. Menționez buna com
portare a 
handbaliste, 
ra Kertesz, Emilia Luca — pe 
locul secund în clasamentul 
golgeterelor, cu 22 de goluri 
înscrise — Mihaela Chelaru, 
Mihaela Constantineseu, Ga
briela Nițu, Adina Ion, Elisa- 
bcta Roșu".

Iată rezultatele echipei 
21—18 eu Bulga- 
cu

R. D.

clasamentul fi-

principal al e- 
Bogdan Macovei

turneul de la Ha
de echipa care, în 

clasat pe locul se- 
turneul „Prietenia", 

de junioa-

Dar s-a reușit des- 
repede omogenizarea, 

de joc fiind factorul 
în ciștigarea pri- 
la Halle, cum s-a 
toate meciurile sus-

cîtorva tinere 
între care Kla-

României
17—15

19—15 eti 
fost unul dintre 
tractive meciuri 
luk în xnin. 36 
noastre conducînd cu 19—12), 
15—12 cu formația secundă a 
R. D. Germane. In ultimul 
meci, reprezentativa Poloniei 
a dispus cu 12—11 de echipa 
României (I. GV.).

Cehoslovacia, 
Germană (a 
cele mai a- 
ale turneu- 
handbalistele

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
Hochei : ECHIPA U.R.S.S.
CAMPIOANĂ MONDIALĂ

JUNIOR!
DE

Desfășurarea ultimei etape a 
campionatului mondial de ju- 
niori (grupa A), găzduit ta 
mai multe orașe din Canada, 
a consolidat poziția de lideră 
a reprezentativei Uniunii Sovieti
ce, care a intrat astfel în po
sesia titlului de campioană mon
dială. în ultima partidă, tine
rii hocheiști sovietici au întîlnit 
echipa Finlandei pe care au în- 
trecut-o greu, 4—3, dar „za
rurile" fuseseră aruncate, de
oarece Canada (contracandidata 
la Locul I) pierduse întîlnirea cu 
Cehoslovacia : 3—5. în celelalte
partide : S.U.A. — Suedia 5—1 ; 
Elveția - R.F.G. 7—1. Clasamen
tul final al campionatului mon
dial se prezintă astfel: l. U.R.S.S. 
14 o. 2. Canada 10 p, 
8 p 1. Cehoslovacia 8 p, 
dia 8 p, 6. Finlanda 6 p, 
veția 2 p. 8. ~

© Echipa 
care se află 
rica de Nord, a realizat 
victorie, de astă dată 
pania echipei Saint Luis 
(Missouri) : 4—2. Este cea

4-a reușită a nocheiștilor 
vietici în 5 întîlniri, ultima 
6-a — urmînd să aibă loc 
compania formației Minnesota 
North Stars.

@ în meci amical, la Halmstad: 
Suedia — 
limpică) :

3. S.U.A.
5. Sue- 

7. El*
R.F. Germania 0 p. 

Moscova,
Ame- 
nouă 
com-

Biues 
de a 

so-
— a 

în

T.S.K.A.
in turneu în

o 
în

Canada (selecționata o- 
3—2 (1—1, 0—1, 2—0).

Sărituri 
STRiNSÂ

cu schiurile : LUPTĂ 
ÎN FRUNTEA „CUPEI 
MONDIALE"

Unui din punctele fierbinți ale 
sezonului de sărituri cu schiurile 
se află în plină desfășurare : 
concursul celor 4 trambuline. 
Prima dintre întreceri (de la 
trambulina d.r ’0 metri), găzduită

la Obersdorf, în R. F 
Germania, a prilejuit 
finlandezului Pekka 
So ursa cea de-a doua 
victorie în acest sezon. 
P. Soursa se impune, 
deci, ca marea revela
ție a iernii în curs, el 
înlocuindu-1, cu succes, 
pe liderul săritorilor 
finlandezi, Matti Nyka- 
nen, suspendat de 
derația sa pentru 
zultate modeste la 
cest început de sezon. 
Clasament : 1. Soursa
212.8 p (114+113 m), 2. 
Neulandtner (R.F.G.) 
210 p (109,5-1-113 m). 3. 
Eij-as (Polonia) 208,1 p— 
11. Puikkonen (Finlan
da), ...19. Weissflog 
(R.D.G.). A doua reu
niune (tot la 90 m) a 
avut loc la Garmisch- 
partenkirchen, tot în 
R.F.G. De astă dată. 
Weissflog s-a arătat în 
progres, aterizînd... al 
4-lea și este de aștep
tat ca de acum îna
inte să atace cu succes 
pozițiile fruntașe ale 
clasamentului ,,Cupei 
Mondiale". Iată podiu
mul de la Gai^isch : 
1. Ploc (Cehoslovacia)
212.8 p (cea mai lungă
săritură : 105 m),
Vettori (Austria) 211,5 
p (107 m), 3 Ulaga (Iugoslavia)
208.8 p (107 m).

Cel de al treilea concurs din 
cadrul „Turneului" a fost orga
nizat la Innsbruck (Austria). 
Surpriză : finlandezul Jari Pui
kkonen s-a impus de astă dată, 
.deși el nu mai cîștigase nici 
un concurs de „Cupă Mondială" 
din 1981 ! Totalul său : 212 p 
(sărituri de 104 și 106 m), pe o 
trambulină de 90 metri. Podiu
mul a fost completat cu încă 
doi schiori scandinavi : 2. Stjer- 
nen (Norvegia) 207,2 p. și 3. Nie
minen

Rally-ul Paris — Alger — 
Dakar și-a consumat prima sa 
etapă, algeriană, cu o 
specială de 250 km, 
Ouargie și El-Golea. La auto
mobile, în frunte se află cuplul 
francez Zenirolli — Da Silva, 
pe Mitsubishi, urmat de cona
ționalii lor Metge —- Lemoine, 
pe Porsche 950, și dublul fran- 
co-belgian Ickx — Brasseur, 
tot pe Porsche 959. La moto
ciclete (imaginea telefoto A.P. 
Agerpres prezintă pe unul din
tre alergători, mascat ca... în 
Evul Mediu!) conduce un out
sider, belgianul Guy Iluincn,

probă 
între

pe Yamaha, talonat de italia
nul Balestrieri, pe Honda, și 
de vest-germanul Hau, pe 
BMW. Printre primele eveni
mente ale acestui adevărat „ro
man de aventuri": accidentul 
mortal al unui motociclist ja
ponez și distrugerea totală, din 
cauza unui incendiu, a mașinii 
unuia dintre favoriți, Henri 
Pescarolo...

In armură, pe motocicleta, 
în rally-ul Paris — Dakar

■

CLASAMENTE DE
• SPRINTERA Marita 

(R.D.G.) a fost desemnată 
cea mai bună sportivă a 
în anul 1983 de către un 
format din ziariști sportivi, care 
și-au exprimat votul în revista 
americană de atletism „Tracic 
and Field News". Valoroasa atle
tă mai obținuse laurii în anii 
1978, 1978 și 1982. Succesul H da
torează în principal recordului 
mondial pe 400 m — 47,60, dar și 
celei mai bune performanțe a 
anului pe 200 m — 21,78. Pe locu
rile următoare s-au situat : Pe
tra Felke (R.D.G.), Mary Decker- 
Slaney (S.U.A.}, Stefka Kostan- 
dinova (Bulgaria), Heike Dresch- 
ler (R.D.G.), Sabine ~ -
(R.D.G), Ingrid Kristiansen (Nor
vegia), Jackie Joyner * '
Valerie Brisco-Hooks
Joan Benclt Samuelsota (S.U.AJ. 
• ASOCIAȚIA BELGIANA a zia
riștilor sportivi i-a desemnat pe 
atletul Vincent Rousseau și 
motocrosistul Gaston. Rahier, 
egalitate, drem primii sportivi al

SFiRȘIT DE AN • TELEX • TELEX •

Koeh 
drept 
lumii 
Juriu

BUSC&

(S.U.A.),
(S.U.A.),

pe 
la

anului în această țară. La femi
nin, distincția a revenit, pentru a 
5-a oară, sportivei judoka Ingrid 
Berghmans. • CEL MAI BUN 
SPORTIV al anului 1985 din ță
rile mediteraneene a fost ales 
atletul marocan Said Aouita, re
cordman mondial ta probele de 
1500 șl 5000 m. Pe locurile ur
mătoare au fost clasați fotbalis
tul francez Michael Platini — 
laureatul ediției trecute —. ciclis
tul Bernard Hinault (Franța), 
campionul mondial de automobi
lism Alain Prost (Franța) 01 bas
chetbalistul iugoslav Drazen Pe
tro vi ci.

BECKER CÎȘTIGĂ
MASTERS-UL TINERILOR

Boris Becher a eîștlgat Mas- 
ters-ul jucătorilor sub 22 de ani! 
El l-a învins în finala din Ber
linul Occidental pe Mats Wilan- 
der in 3 seturi : 6—1, 7—6, 6—0 
(168 minute), într-o partidă ta 
care a atacat tot timpul. Este 
pentru a 3-a oară (după finala 
de la Clncinnatti și „Cupa Da
vis") cînd Becker îl învinge pe 
Wilander, ta tot atîtea partide.

In semifinale : Becker — Emilio 
Sanchez (Spania) 6—f, 6—4 și 
Wilander - Jakob Hlasek (Elve
ția) 6—3, 7—6. în ziua a 3-a, ta 
urma desfășurării meciurilor care 
i-au desemnat “
s-au înregistrat 
zultate : Becker 
6—2 ; Lundgren 
6—1 ; Wilander 
6—1 ; Schwaier 
3—6, 4—l,%ab. ; ________
Pistolesi 3—6, 6—3, 6—2 ; Sanchez
— Agenor 6—3, 6—i ; Hlasek — 
Sundstrom 6—2. 3—6, 6—4 ; Forget
— Muster 6—3, 6—4.

BASCHET. • Turneul de la 
Crystal Palace, masculin, finală: 
Maccabi Tel Aviv (Israel) — 
Kingston (Anglia) 134—115; pen
tru locul 3 : Marathon Oil 
(S.U.A.) — Manchester United 
(Anglia) 104—7T ; feminin, finală; 
Crystal Palace (Anglia) — Koksy- 
de Ostende (Belgia) — 79—71 ;
pentru locul 3 : Soina Stockholm 
— Kingston 1Q1—68 • Turneul de 
la Haarlem (Olanda), finală (m): 
Iugoslavia — Den Bosch (Olan
da) 88—76 ; pentru locul 3 : Ha- 
poel Tel Aviv — La Fayette 
(S.U.A.) 73—70. • In meci ami
cal (m), la Stockholm : Suedia — 
Cehoslovacia 90—73. • La Vill- 
manstrand (Finlanda), în meci 
amical (f) : Finlanda — Româ
nia 88—53. • în turneul de la 
Varșovia, .* / ~
țiului (m) a întrecut cu 
formația poloneză- Legia.

CICLISM • In „Cursa de 6 zi
le* de la Madrid, după 
24 de ore de întreceri, 
cuplul Peeters ; 1
mann (R.F.G.), urmat de Knete- 
mann (Olanda) — Navarrb (Spa
nia) și Fignon — Bondue (Fran
ța).

HANDBAL • In turneu. La 
Sebastian de Los Reyes (Spa
nia) : Iugoslavia — România 27— 
24. • „Cupa campionilor Afri
cii" (m) a fost cucerită de e- 
chipa egipteană National Al-Ahly, 
care a învins în finală pe M.ou- 
loudia Alger cu 25—1)4.

HOCHEI PE IARBA • în tur
neul de la Dubai (Emiratele U- 
nite) : Pakistan — Anglia 1—0 ; 
India “ * *

TENIS • 
niori de la 
(Venezuela) 
zilia) 6—2, 
(Austria) — 
zilia) 6—2, 4—6, 6—4 .

VOLEI • In turneul mascu
lin de la Bremen (R.F.G.) : Ura- 
locika Sverdlovsk (V.R.S.S.) —
Cehoslovacia 3—0 ; Cuba — R.F.G.

selecționata Bueureș-
76—72

primele 
conduce 

(Belgia) — Her-

6—3,
6—4,
6—1,

sovietici.

pe semifinaliști, 
următoarele re-
— Vajda

— Brown
— Oresar

— K. Carlsson 
J. Carlsson —

R.F.G. 1—1.
Turneul pentru ju- 
Caracas : N. Pereira 
— R. Jabali (Bra- 
6—4 ; G. Schaller 

F. Silbester (Bra-

® A. S. Roma își consolidează poziția pe podiumul 
campionatului italian 0 O posibilă selecționată a 

Europei H Surpriză de proporții in „Cupa Angliei” I

2. campioni mondiali, ediția 1983
Teletoto : A.p. agerpres

MtlNCÎHEN (Agerpres). — La 
Inzell s-au desfășurat întrecerile 
primului concurs de patinaj vite
ză al anului, 
nâ de 500 m 
australianului 
cu timpul de 
Ryszard Rzdaki 
39,40.

Proba similară feminină a fost 
dominată de concurentele polo
neze clasate pe primele 
locuri : Sofia Tokarczyk 
urmată de Erwina Rysz

i Liliana Mora-'

în proba maseuli- 
victoria a revenit 
Mike Richmond, 

33,24, secundat de 
(Polonia) —

e Etapa a 16-a a campionatu
lui italian a prilejuit celor două 
fruntașe, Juventus și Napoli, 
două rezultate egale, obținute în 
deplasare : liderul, 0—0, la Avel- 
lino, iar napoletanii, 1—1, la 
Como. Dacă diferența de puncte 
dintre cele două echipe a ră
mas aceeași 
mentului, 27 
schimb, Roma 
ta, acasă ! — 
nințător, locul 
cheta ziarului 
desemnat selecționata Danemar
cei drept cea mai bună echipă 
de fotbal din Europa în anul 1985. 
Pe locurile următoare au fost 
clasate reprezentativele Angliei 
și R. F. Germania. Iată și com
ponența unei eventuale selecțio
nate a Europei în anul ce a tre- 

Dasaev (U.R.S.S.), Amoros

in fruntea clasa
ta ță de 21, în 

— 4—0 cu Atalan- 
s-a apropiat ame- 
3, cu 20 p. 9 An- 
iugoslav ,,Sport“ a

(Franța), Scirea (Italia), K. H. 
Forster (R. F. Germania), Ca- 
brini (Italia), Robson (Anglia), 
Lerby (Danemarca), Platini (Fran
ța), Boniek (Polonia), Elkjaer- 
Larsen (Danemarca) și Runime- 
nigge (R. F. Germania). & în 
meci avans, în campionatul Spa
niei : Las Palmas — Athletic Bil
bao 2—2. • în zilele de 6 și 7
ianuarie, se va desfășura la Pa- 
ris-Bercy un turneu internațional 
de sală, la care vor participa ur
mătoarele echipe : Borussia
Monchengladbach, Real Socicdad, 
Ilajduk Split, F. C. Liege, Paris 
Saint-Germain și F. C. Santos. 
® în turul 3 al „Cupei Angliei* 
la fotbal, eehipa Bristol Rovers, 
din liga a treia, a furnizat o 
mare surpriză, eliminînd, cu sco
rul de 3—1, formația din prima 
ligă Leicester.

BULETIN „MUNO1AL
@ Enzo Bearzot, 

in ultima sa decla
rație : „Un turneu 
fina) extrem de di
ficil pentru forma
ția noastră. Aș dori 
să pot dispune pen
tru acest eveniment 
dt întreaga echipă 
a lui Juve. Din pă
cate, Platini nu este 

“■ $ Clubu- 
suporterilor 

mexicane 
Cruz Azul, 
și Atlante 
să nu ia

’86"

cn}ttgator in slalomul u 
de la Kranjska Gora

Trucay ta Innsbruck reuitta
Telefoto : A.P

italian !' 
rile 
chipelor 
America, 
Necaxa 
amenință 
parte si deci să nu 
încurajeze ,,națio
nala" in viitoarele

e-

meciuri ale „mun
cii aiului" dacă nu 
li se va permite in
trarea gratuită în 
tribune : ei obișnu
iesc să vină la te
ren cu întreaga fa
milie șl cum bile
tele nu sînt deloc 
prea ieftine... © 
După ce au vizitat 
instalațiile de la 
Neza și Queretaro, 
unde echipa Scoției 
va juca în grupă cu 
R.F.G., Danemarca 
și Uruguay, condu
cătorii formației au 
hotârît să aleagă 
drept loc de cazare

un hotel din Teoti
huacan. fiind satis- 
făcuți mai 
faptul că 
orășel, un 
hotel costă 
dolari pe 
în timp ce 
cazați la 
vor trebui 
tească un .
blu ! © Morten Ol
sen, căpitanul echi
pei daneze, se 
retrage din 
vi*ate după < 
mexicană a 
El a fost 
lecționat de 76 
ori.

ales de 
în acest 
pat de 
doar 10 
noapte, 

englezii, 
Sotillo, 

să plă- 
preț du-

■ va 
acti- 

ediția 
C.M. 

se- 
de
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