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La „Europa Top 12“ pentru juniori

TENISUL DE MASĂ ROMÂNESC A DOVEDIT, DIN NOU,
0 România — singura țară 
cu trei reprezentante 9 
Cadeta Otilia Bădescu, 
în dispută cu cele mai bu
ne junioare, pe locul 3 
Fetele noastre, cele mai 

tinere competitoare

CĂ DISPUNE DE ELEMENTE TALENTATE

PREOCUPĂRI PENTRU 0 EEICIEAIJĂ SPORITĂ
A SPORTULUI DE MASA Șl DE PERFORMANTA

In sîila „Institutului Politeh
nic" din Modling (Austria) a 
avut loc cea de a doua ediție 
a competiției „Europa Top 12“ 
pentru juniori, prima mare 
Întrecere continentală a teni
sului de masă, la care s-au 
reunit cei mai buni jucători și 
jucătoare clasați astfel de 
computer. Printre partici
pantele în concursul femi
nin s-au aflat și sportivele 
noastre Kinga Lohr (locul 6), 
precum și primele două cade- 
te europene. Otilia Bădescu 
și Emilia Ciosu.

Amănunte despre această în
trecere am solicitat antrenoru
lui Virgil Bălan.

— înainte de toate, bineînțe
les. rezultatele.;.

— La această competiție, 
in care fetele noastre au fost 
cele mai mici ca vîrstă, 
aprecia 
bune, 
pioana 
dotelor, 
la egalitate cu sovietica 
na Timina,

pot 
sint 

cam-
ca-

că rezultatele 
Otilia Bădescu, 

europeană a 
s-a situat pe locul 3, 

Ele- 
aceasta din urmă

Cadeta Otilia Bădescu și ul
timul ei trofeu, ciștigat la 
„Europa Top 12“ pentru junioare 

Foto : Aurel D. NEAGU

pentru prima oară Ia un 
concurs de un nivel superior 
— pe 10. Dacă ținem seama, 
totodată, că România a fost 
singura țară reprezentată de 
trei sportive, avem o dova
dă în plus o valorii tenisului 
nostru de masă juvenil.

— Am dori să vă referiți, a- 
cum, mai în amănunt, la com
portarea jucătoarelor noastre.

— Concursul în ansamblu 
a avut un nivel ridicat, cu 
jocuri bune și foarte bune, 
fetele înregistrind un pro
gres sensibil pe plan tehnico- 
tactic. In acest context, Oti
lia Bădescu a jucat bine, insă 
nu a știut să se descurce in 
fața apărătoarelor — Csila 
Batorfi și Elena Timina. Ea 
a servit bine, contrele func- 
ționindu-i ireproșabil, vic
toriile obținute datorindu-se 
și unei bune pregătiri fizice. 
O mai bună disciplinare tacti
că și psihică, insă, se impune. 
Handicapată de un mai vechi 
accident, Kinga Lohr n-a 
putut evolua la nivelul aș
teptat, dar ea a avut o lovitu
ră de topspin care a funcțio
nat* bine, ceea ce i-a permis

Ca urmare a condițiilor crea
te, a îndrumării și sprijinului 
constant primit din partea or
ganelor locale de partid și de 
stat, sportul brașovean se pre
zintă la bilanțul anului 1985 cu 
un cadru organizatoric cores
punzător, cu structuri de dife
rite niveluri, cu numeroase ca
dre de specialitate și cu unele 
rezultate care situează Brașo
vul printre primele județe ale 
țării (190 de sportivi selecțio
nați în loturile României, 116 
campioni ai țării, patru meda
lii la campionatele mondiale și 
europene, 18 medalii la cam
pionatele balcanice, 4 medalii 
la concursurile „Prietenia").

Cu toate că s-au îndeplinit 
principalele obiective și indi
catori, sîntem conștienți că și 
în sportul de masă și în cel 
de performantă mai avem nu
meroase neîmpliniri și multi
ple disponibilități. Iată de ce 
pentru acest an ne propunem 
ca, sub conducerea organelor 
de partid, într-o strînsă cola
borare cu factorii cu atribuții, 
să imprimăm sportului de masă 
și de performanță o eficiență 
crescută, pentru a face din 
ediția 1986 a „Daciadei" o 
reală mișcare de masă, readu-

cînd în actualitate sporturile 
de iarnă, relansînd turismul. 
Dorind ca sportul de perfor
manță să dobîndească o di
mensiune și o valoare compe
titivă internațională, ne gîn- 
dim ca. împreună cu depar
tamentele de resort, să 
solid ăm structura
tă, . 
losind 
analiză 
termina 
lității pregătirii sportivilor, asi- 
gurîndu-le, prin mijloace spe
cifice, o creștere a capacității 
de efort,' folosind apoi o teh
nologie în concordanță cu exi
gențele înaltei performanțe și 
utilizînd mai eficient metode 
moderne.

Unitățile sportive din jude
țul Brașov iși propun obține
rea în acest an a 28 de me
dalii in competiții oficiale in
ternaționale, ca important in
dicator de calitate în activita
tea noastră, răspunzînd și în 
acest fel grijii partidului și sta
tului nostru pentru continua 
dezvoltare a acestui important 
sector al vieții sociale, educa
ția fizică și sportul.

DUMITRU FURNICA v 
președintele C.J.E.F.S. Brașov

con
ex îs ten- 

sec ț iile, fo-
plenarelor de 
pentru a de

ca -

cluburile, 
prilejul 
anuală 

îmbunătățirea

A NINS LA MUNTE !
O veste bună pentru iubito

rii sporturilor de iarnă : 
pada a 
pîrtiile 
ale 
Bucegi, Făgăraș, 
puseni, Rarău, 
bineînțeles,_ din 
banelor. ~ 
mează 
rologie 
simea stratului de zăpadă 
atins

ză- 
acoperit din belșug 

de schi, și săniuș 
din 
A- 
Și, 

ca- 
După cum ne infor- 

Institutul de Meteo- 
și Hidrologie, gro- 

a 
următoarele cote : Pre-

schi, și
stațiunilor montane 

Semenic, 
Ceahlău 
preajma

deal — 22 cm. Sinaia — 43 cm, 
Virful Omu — 61 cm, Babele 
— 19 cm, Semenic
Stina de Vale 
rău

In
schi și săniuș, la
ciile județene de turism au a- 
menajat centre speciale de în
chiriere a echipamentului 
sportiy pentru practicarea dis
ciplinelor zăpezii și a drume
țiilor montane.

■ 28 cm. 
apropierea

40
58 cm,

pîrtiilor 
cabane.

cm, 
Ra

de 
ofi-
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beneficiind de avantajul vic
toriei directe. La rindul ei, 
Kinga Lohr s-a situat pe 
locul 5, iar Emilia Ciosu —

Emanuel FANTANEANU

ATLEȚI1 AU LUAT STARTUL PENTRU „EUROPENELE

DE LA STUTTGART Șl „MONDIALELE" DE LA ATENA

Paul SLAVESCU

performantă reclamă acum co
laborarea tuturor factorilor — 
sportivi, antrenori, medici, cer-

ne spune Eugen Ignat, secretarul responsabil al F.R.A.
Acum, la inceput de an, 1986 

fiind și cumpăna actualului ci
clu olimpic, redacția noastră se 
adresează federațiilor de spe
cialitate pentru a afla, prin in
termediul unor factori respon
sabili, cum și-au eșalonat pre
gătirile in - vederea atingerii 
obiectivului principal de per
formanță în acest an.

Deschidem acest serial infor
mativ cu prima disciplină olim
pică, atletismul, oferind citi
torilor noștri răspunsurile pri
mite din partea secretarului 
responsabil al Federației româ
ne de atletism, Eugen Ignat,

„Obiectivul nr. 1 al seniorilor 
este ediția 1986 a Campionate
lor europene (Stuttgart, 26—31

august), iii timp ce juniorii au 
drept țel primordial participa
rea cu succes la premiera Cam
pionatelor mondiale dedicate 
acestei categorii de vîrstă (A- 
tena, 16—20 iulie). Pregătirile — 
pentru ambele loturi — le-am 
început încă din toamna trecu
tă, printr-o perioadă de refa
cere la Eforie, urmată de un 
stagiu la altitudine (Piatra Ar
să), apoi antrenamentele s-au 
diversificat pe grupuri de se- 
lecționabili, la Băile Felix, Po
iana Brașov și Slănic Praho
va. Candidații pentru locurile 
în loturile reprezentative, ca și 
tehnicienii chemați să conducă 
pregătirile acestora pe grupe 
de probe, au fost aprobați de 
biroul federal Intrudît marea

(Continuare in pag. 2-3)
Drumețiile, o permanentă a timpului liber petrecut in decorul alb 
al iernii. Foto : I. BĂNICĂ

IN PRIM-PLAN: ATLETICA GREA

iNTR-0 NOUA ALCĂTUIRE, ECHIPA DE LUPTE GRECO-ROMANE

Turneele Diviziei „A<< de volei (m)

In săille de sport din Timișoa
ra șl Tg. Mureș au continuat 
turneele Diviziei „A** masculine 
de volei cu partidele rundei a 
doua. Iată relatări de 
Întrecerilor :

TIMIȘOARA, 8 (prin 
N-am putea spune că 
timișorean prezent ta sala Olim
pia a avut motive de satisfac
ție urmărind jocurile din ziua 
a doua a turneului grupei 1 va
lorice. Chiar și primele două 
Intilnlri, în care au evoluat șl 
candidatele la titlu, n-au oferit 
nici spectacolul așteptat, nici 
jocuri la nivelul tehnic pretins 
de la combatante. Motivația e- 
sențlală a prestațiilor de nivel 
scăzut rezidă tn vechea (și per
manenta) atitudine de „non-com
bat" adoptată de formațiile care 
Intîlnesc pe Dinamo șl Steaua, 
atitudine oare se răsfrînge șl a- 
supra jocului acestora — obli
gate doar la minimum de efort.

Partida care a deschis a doua 
reuniune, DInatno — Politehnica 
Timișoara, ctștlgată de prima

la locul

telefon). 
publicul

JOCURILE FRUNTAȘELOR
formație cu 3—0 (13, 10, 5) a evi
dențiat — mai mult declt arată 
scorul pe seturi — reținerea e- 
xagerată a timișorenilor care au 
comis multe greșeli la mingi u- 
șoare, parcă convinși de inutili
tatea unei angajări depline. Dar 
nld campioana ......................
ceva, de unde 
tren an t.

In cea de a 
patla a fost șl 
a dispus de Universitatea C.F.R. 
Craiova cu 3—0 (0, 13, 10), cra- 
lovenll făcind pur șl simplu fi
gurație In primul set ciștigat de 
stellști tn timp record (8 minu
te!). A surprins neplăcut lipsa 
de voință, de combativitate, de 
nerv a craiovenilor care, deși în 
seturile următoare au realizat 
Incredibil de multe puncte (da
torită mal ales scăderii subite 
de tonus a steliștllor, precum și

Aurelian BREBEANU

n-a strălucit prin 
șl meciul confuz,

doua partidă a- 
mal clară. Steaua

(Continuare in pag. 2-3)

A PRELUAT CU SUCCES ȘTAFETA
atit mai mult, cu cit, acolo, 
la marele turneu olimpic, echi
pa României ocupase, detașai, 
primul Ioc între cele 20 de for
mații care punctaseră in clasa
mentul general pe națiuni.

Cu aceste ambiții, cu mult 
entuziasm și hărnicie, ei au 
luat astfel startul în noul ciclu 
olimpic. Ion Corneanu (antre
nor federal), Ion Cernea (an
trenorul principal al lotului re
prezentativ) și colaboratorii lor 
aveau să întilnească însă, chiar 
de la inceput, citeva surprize; 
în fond tot atîtea probleme ce 
trebuiau grabnic și cit mai 
eficient rezolvate. Veștile des
pre intensitatea pregătirilor pe 
care le începuseră, cu destule 
„nume noi", puternicele selec
ționate ale Uniunii Sovietice, 
Bulgariei, Poloniei, S.U.A., 
Finlandei, Suediei sau Norve
giei, impuneau exigențe spori
te în antrenamente dar și 
...selecția luptătorilor 
să continue ștafeta 
performanțe. Era nevoie de o 
substanțială întinerire a echi
pei și pentru că, după „aurul" 
cucerit la Loș Angeles, acel 
mare sportiv, suflet al echipei 
noastre, care era Ion Draica, 
și-a anunțat, poate prea devre-

Așadar, astăzi, în oglinda... 
performanțelor — luptătorii de 
greco-romane. Încercînd recon
stituirea și comentarea bilan
țului realizat de aceștia in 1985, 
ne reamintim — din propriile 
lor mărturisiri făcute la înce
put de an — că ei aveau să 
pornească la drum purtînd plă
cuta „povară" a medaliilor o- 
limpice (2—1—2) cucerite la 
Los Angeles și trăind puternic 
dorința de a-și păstra locul 
prestigios în elita mondială. Cu

Ștefan Negrișan, pentru prima 
oară campion al lumii 1

în 
capabili 
marilor

PERFORMANTELOR
me, retragerea din activitatea 
competițională, celălalt cam
pion olimpic, Vasile Andrei, a 
devenit indisponibil pentru o 
lungă perioadă, in urma unei 
intervenții chirurgicale, pentru 
că limitarea greutății la cea 
mai mare categorie l-a obligat 
pe Victor Dolipschi să schimbe 
locul de pe salteaua de con
curs cu cel de pe banca... an
trenorilor și că, in sfirșit, ti
tularul categoriei 62 kg. Con
stantin Uță, a avut și d ne
șansa unei accidentări care l-a 
ținut departe de procesul de 
pregătire, ca și de turneele de 
verificare și selecție.

Ștefan Rusu, „liderul" incon
testabil al echipei noastre, nu 
rămăsese însă singur. Lingă el 
se mai aflau Ilie Matei, cu 
„argintul" olimpic de la Los 
Angeles, Ștefan Negrișan, cla
sat doar pe locul 4 pentru că 
așa au hotărît... arbitrii și — 
ne mai gîndeam cu speranțe — 
tînărul Mibai Cișmaș, căruia 1 
se acorda, în continuare, cre-

Don GARLESTEANU 
Costin CHIRIAC

(Continuare m pag. 2-3)



Hochei, grupa valorică „A"

GOLURI MULTE |N PRIMA ZI
MIERCUREA CIUC, 8 (prin 

telefon). In primul joc al cu
plajului, sub privirile a 3 000 
de spectatori, SPORT CLUB a 
întrecut PROGRESUL cu 6-5 
(0—0, 3—2, 3—3) după un joc 
echilibrat, antrenant pină în 
final, încheiat cu un gol în 
plus pentru Sport Club dato
rită singurei greșeli a porta
rului Kelemen, care a apărat 
foarte bine. In prima repriză, 
pucul a fost „fugărit" de la o 
poartă la alta, dar nici una din 
lămpile roșii nu s-a aprins. 
Scorul va fi deschis în repriza 
a doua (min. 23) de E. Antal 
(P). A egalat, după două mi
nute de presing, Csoti, iar Z. 
Nagy (S.C.) majorează scorul 
la 2—1. înscriind de aproape 
în urma unui puc respins de 
Kelemen la șutul puternic al 
lui I. Antal. In min. 31 este 
3—1 pentru Sp. Club prin golul 
lui B. Nagy, scăpat singur pe 
contraatac. Petres reduce sco
rul în min. 38, cu un șut 
splendid. în diagonală. peste 
umărul lui Fekete : 3—2. în 
ultima repriză, Sp. Club supu
ne poarta adversă unei adevă
rate canonade, dar de marcat 
va marca... Todor (P) cu un 
șut sec. de la 3 m și, deci, 3—3 
(min. 46). In continuare. Ke
lemen retine două „bombe". 
Balogh scapă singur pe contra
atac, dar ratează, și Kocsis, 
găsit cu o pasă lungă, aduce 
echipa sa, Progresul, în avan
taj: 4—3 (min. 49). Și jocul este 
antrenant. Petres e blocat de 
același Kelemen, iar Gereb a-

jutat de Gali, restabilește ega
litatea: 4—4 (min. 51). în ur
mătoarele 9 minute se mai în
scriu încă trei goluri, primele 
două de S. C. (Gyorgycze — min.
52 și J. Bartalis — min. 58), 
iar ultimul de Petres (min. 60). 
care fructifică o pasă a lui Z. 
Antal. Au arbitrat foarte bine 
Gh. Tașnadi — Șt. Enciu și 
I. Becze.

A urmat partida STEAUA — 
DINAMO, încheiată cu o vic
torie comodă a campionilor : 
8—4 (4—1, 3—1, 1—2), după un 
joc cu trei reprize total dife
rite. în prima, Dinamo opune 
o slabă rezistență, cea de-a 
doua este ceva mai echilibra
tă, iar în ultima Dinamo are 
o revenire puternică. Au mar
cat : Hălăucă 2. Gerczuj, Nis- 
tnr, Burada, Popescu, Cazacu, 
Daia (Steaua). Lukacs 2. Bedo, 
Kemenes (Dinamo). Regreta
bilă altercația din min. 51. 
cînd. în urma unui bodicek. 
s-a produs o busculadă la care 
au participat mai mulți jucă
tori. Au fost eliminați Sofron. 
Cazacu. K. Antal (S), Ionescu, 
Kemenes (D). Herlea scăpînd 
neobservat de arbitri. In min. 
56 „povestea" se repetă, dar 
cu alți actori : Gerczuj (S) și 
Ionescu (D) sînt eliminați pen
tru durități cîte 5 minute. Au 
arbitrat bine M. Presneanu — 
Fl. Gubernu și Em. Both.

Programul de joi : Steaua — 
Progresul (ora 15) și Sp. Club 
— Dinamo (ora 17,30).

Mircea COSTEA

ATLETII AU LUAT STARTUL
(Urmare din pag 1)

cetători — adică munca în e- 
chipă interdisciplinară, planuri
le de pregătire au fost minuțios 
alcătuite și apoi discutate cu 
cei în cauză, în primul rînd cu 
sportivii. Ceea ce a și dus la 
unele îmbunătățiri înaintea 
startului noului sezon. Astfel, 
printre cei care au pornit deja 
pe drumul care trebuie să ducă 
atletismul românesc la noi per
formanțe și medalii în acest 
an, se află consacrațli Doina 
Melinte, Maricica Puică, Vali 
Ionescu, Anisoara Stanciu, Ella 
Kovacs, Cristieana Cojocaru- 
Matei, Mihaeia Loghin, Floren
ța Crăciunescu, Daniela, Costian, 
Dumitru Negoiță. Petre 
Drăgoescu, Liviu Giurgian 
(printre antrenorii care-i 
pregătesc aflîndu-se Nicolae 
Mărășescu, Ion Puică. Titi Mi
hail, Dorin Melinte, Ortwin 
Scheible) și speranțele Ana Pă- 
durean, Cleopatra Pălăcian, 
Cristina Misaros. Corina Roșio- 
ru. Ana-Maria Drăghia. Alina 
Astafei, Victor Barbu (de pre
gătirea cărora se ocupă Maria
na Mladin, Vasilica Scheible, 
Gheorghe Piesnilă și alții), în
drumați permanent de antreno
rii federali Adrian Samungi, 
Constantin Nourescu (seniori), 
Mihaela Penes si Vasile Mu- 
reșan (juniori). Săptămîna vi
itoare, mai exact la 15 ianua
rie, la Osaka (Japonia) grupul 
de atleti, format din Doina Me
linte, Maricica Puică, Cristiea
na Cojocaru, Vali Ionescu, So
rin Matei și Petre Drăgoescu, 
va deschide seria participărilor 
noastre la mari competiții, de 
seniori și juniori, unde vom 
avea prilejul să și verificăm 
stadiul pregătirii în vederea a- 
tingerii vfrfului de formă la 
„europene" și „mondiale". A- 
poi, între 1 și 28 februarie, la 
invitația federației din S.U.A., 
se va efectua un turneu de 
pregătire si participare la con
cursuri din circuitul indoor 
nord-american, în afara unora 
dintre cei amintiți înainte, ur- 
mînd a se alinia Ia start și 
Margareta Keszeg și Fița Lo
vin. înaintea campionatelor eu
ropene de sală (Madrid, 22—23 
februarie), Melinte, Cojocaru 
și Matei se vor întoarce în 
Europa, pentru a se întîlni cu 
ceilalți selecționabili din lotul 
nostru. Punctele de referință 
ale calendarului competițional 
intern în acest sezon de iarnă 
le vor constitui campionatele

naționale pe teren acoperit (Ba
cău, 8—9 februarie) și cele de 
cros (Băile Felix, 16 februarie), 
acestea din urmă, ca și crosul 
interbalcanic (Bulgaria, 9 mar
tie), fiind ultime prilejuri de 
selecție pentru „mondialele" de 
cros (Elveția — 23 martie). Ju
niorii — după ce-și vor măsura 
forțele cu seniorii la campio
natele de sală, de la Bacău — 
vor avea în primăvară concur
surile internaționale de la Ruse, 
Debrețin și Budapesta, pentru 
ca înaintea primei ediții a 
C.M. să întîlnească, la Bucu
rești, în premieră, echipa re
prezentativă de juniori a 
S.U.A., un adversar deosebit 
de redutabil, care va alinia de
sigur pe mulți dintre cei care 
se vor afirma, nu peste multă 
vreme. în arena olimpică și 
mondială. Cunoscînd din timp 
planurile de pregătire, sportivii 
și antrenorii s-au angajat să-și 
îndeplinească cu responsabili
tate și dăruire obiectivele de 
performanță pentru acest an, 
astfel tncît la sfîrșitul lui 1986 
să avem în topul celor mai 
buni atleți din lume mai mulți 
reprezentanți ai atletismului ro
mânesc (inclusiv băieții) decît 
în 1985".

IN PRIM PLAN:
(Urmare din pag I)

ditul uiior noi medalii. Lotul 
mai dispunea de un valoros și 
mereu entuziast luptător, Ni
colae Zamfir. Acum aveau cu- 
vîntul... antrenorii. L-au rostit 
clar, cu competentă, curajos și 
fără sentimentalisme.

Se apropiau „europenele" de 
la' Leipzig, primul mare exa
men al noului ciclu olimpic. 
Nu mal era timp de vorbe. So
rin Herțea nu era, desigur (în
că)... Ion Draica, dar a fost 
titularizat cu încredere, tînărul 
Gheorghe Savu — campionul 
european al juniorilor, în 1982 
a deveni înlocuitorul mult mai 
experimentatului Constantin 
Uță, Ion Grigoraș i-a luat lo
cul lui Victor Dolipschi, iar 
absenta lui Vasile Andrei a în
cercat (e drept, fără reușită) 
s-o suplinească Ivan Savin. 
Noua formulă de echipă n-a 
fost, trebuie s-o spunem,, doar 
un act de curaj sau o proble-

A APĂRUT UN NOU NUMĂR AL REVISTEI 
„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT- CU UN BOGAT 

CONȚINUT METODICO-ȘTIINȚIFIC I
în acest număr semnează conf. univ. C. Alexandrescu, 

conf. univ. M. Bîrjcga, lector univ. T. Foldvani, prof. Vic
toria Tiron, prof. Elena Vintilă, prof. Elena Neagoe, psiho
log Maria Șerban.

Se găsește la chioșcurile de difuzare a presei și oficiile 
poștale.

Abonați-vă la revista „Educație fizică și sport" !

„Cupa Olimpia1* la tir redus PRIMELE MECIURI IN
RfZdlTAIE BUNE, PRELUDIU EAVORAUIL

PENTRU CAMPIONATELE NAȚIONALE
Un reușit concurs de tir cu 

arme cu' aer comprimat s-a 
derulat la poligonul bucureș- 
tean Dinamo : „Cupa Olimpia**, 
pentru toate categoriile de 
trăgători. întrecerile s-au 
desfășurat in două etape, pri
ma eliminatorie, a doua 
dînd ordinea finală. Pe foi
le de concurs s-au înscris 
241 de țintași — „un fru
mos succes de participare", 
aprecia unul dintre repu
tații noștri antrenori și ofi
ciali, Stelian Papură, care, 
deși pensionar de mulți 
ani, rămîne Ia fel de u- 
til tirului românesc, pe care 
l-a iubit dintotdeauna. N-au 
lipsit nici rezultatele de 
valoare, ale componenților 
loturilor naționale, în prin
cipal, care s-au pregătit în 
perioada de vacanță de iar
nă la Băile Felix. Dar și alți 
trăgători, Anișoara Matei, în 
primul rînd. au realizat per
formanțe notabile, aceasta 
din urmă, Ia pistol 10 metri, 
cu 381 p. Nu e slab nici rezul
tatul Danielei Zamfir, revenită 
după o întrerupere : 388 p, la 
pușcă. Dintre tinerii re
marcați, se cuvine cel mai 
mult apreciat juniorul Olim
piu Marin, care și-a cîștigat 
categoria cu 573 p, rezul
tat cu care s-ar fi clasat pe 
locurile 2—3 la seniori. El este 
legitimat la Unirea Focșani, 
fiind elevul lui A. Alaci.

(Dinamo) 388 p. 2. Dumitra 
Matei (Dinamo) 384 p, 3. Da
niela Tudor (Dinamo) 376 p ; 
junioare : 1. Mirela Rusu (Di
namo) 376 p, 2. Lucica Ponea 
(Unirea Focșani) 371 p, 3. Mi
haela Ignat (Steaua) 369 p, 
seniori : 1. I. Necșulescu (Di
namo) 577 p, 2. C. Stan (Stea
ua) 573 p, 3. E. Antonescu (Di
namo) 573 p ; juniori : 1. Ol. 
Marin (Unirea Focșani) 573 p,
2. Șt. Buicliu (Steaua) 567 p,
3. C. Tudor (C.S.Ș. 1 Bucu
rești) 559 p.

Iată și clasamentul general 
pe cluburi (rezultate cumu
late) : 1. DINAMO 86 p. 2.
Steaua 60 p, 3. Olimpia 44 p,
4. Pionierul București 17 p. 5. 
Unirea Focșani 13 p. 6. C.S.Ș. 
1 București 4 p. In total au 
fost prezente 16 secții din în
treaga țară.
• Campionatul național de 

tir pentru arme cu aer com
primat va avea loc săptămî
na viitoare, între 15 și 19 ia
nuarie. pe noul poligon de la 
Băile Felix.

BACĂU, 8 (prin telefon). In 
sala „Orizont" din localitate 
s-a dat startul turneului in
dividual de tenis organizat 
de F.R.T. Participă compo
nent ai loturilor pentru „Cupa 
Davis", de tineret și juniori, 
completat cu jucători situați 
in prima parte a clasamen
tului F.R.T. în 1985. Se joacă 
sistem turneu. Marti după-a- 
miază s-au disputat 6 parti
de din grupele 2 și 3. Cea mai 
disputată a fost cea dintre M. 
Nicolae și A. Popovici (ambii 
Steaua), cîștigată de ulti
mul, după două ore de joc, cu 
scorul de 6—1. 6—7, 6—3. Fa
voritul publicului băcăuan. 
A. Damian, a cîștigat destul 
de ușor in fața speranței clu
jene C. Porumb, cu 6—1, 6—2, 
Alte rezultate : R. Constan- 
tinescu (Steaua) — E. loan 
(Progresul) 6—1. 6—2 ; G.
Cosac (Dinamo Brașov) — H. 
Nicolae (Progresul) 3—6, 6—2, 
6—4 ; S. Gorgan (Steaua) — 
M. Onilă (Progresul) 6—4, 6—3.

Primul joc al zilei de 
miercuri a adus în fața fileu- 
lui pe stîngacii A. Popovici și 
R. Constantinescu, care au 
oferit celor prezenți o parti
dă interesantă. cîștigată de 
primul cu 7—6. 6—2. deși Con
stantinescu a condus în se-
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(Urmare din pag 1)

REZULTATE TEHNICE, pis
tol 10 m, seniori : 1. S. Babii 
(Steaua) 582 p, 2. I. Petru (O- 
limpia) 580 p. 3. L. Stan 
(Steaua) 575 p ; senioare : 1.
Anișoara Matei (Olimpia) 381 
p, 2. Ana Cîobanu (Dianmo) 
380 p, 3. Silvia Kaposztay 
(Steaua) 374 p ; junioare : 1.
Simona Ștefan (Steaua) 366 p, 
2. Ioana Băcanu (Dinamo) 358
p, 3. Simona Ball
357 p ; juniori : 
(Steaua) 562 p, 
(Steaua) 557 p, 
(Dinamo) 553 p ; pușcă 10 m, 
senioare : 1. Daniela Zamfir

1.
2.
3.

(Dinamo) 
PetreD.

Gh. J>op 
S. ~Vlase

SELECȚIE 
PENTRU TIR

Clubul sportiv I.E.F.S. 
organizează în perioa
da 20—31 ianuarie 1986
o acțiune de 
pentru secția 
din rîndurile
și elevelor 
între anii

selecție 
de tir 
elevilor
născuți 

1970—1973.
Acțiunea va avea loc
zilnic, între orele 10— 
12, la pdligonul Tinere
tului (Stadionul Tine
retului ; autobuzele 105, 
131, 305, tramvaiele 3.
4. 41).

angajarea ceva mai* substanțială 
a rezervelor Ungureanu și Zlo- 
tea), jocul lor a rămas la fel de 
lipsit de valențe. Stoian și-a a- 
dus rareori aminte de cine a fost, 
Pascu de cine trebuie sâ fie, au 
abundat greșelile la servicii (10 
In setul II, 8 în setul III) șl la 
preluare, a lipsit total mobili
tatea în apărare, s-au irosit cu 
seninătate atacurile. Dar Steaua 
care... se plimbase primul set, 
Intra într-o surprinzătoare apa
tie în următoarele. Desigur Io
nescu, Dascălu, Pralea, Pante- 
lescu, Șoica, Constantin, Maca- 
vei, Pădurețu, Spinu și Horfaș, 
folosiți în meci de antrenorii G. 
Bartha și V. Dumitrescu puteau, 
în absența unei replici pe mă
sură, să ofere publicului, pină 
la capăt, un spectacol de cali
tate. Dar nu au făcut-o, mulțu- 
mindu-se să se ridice puțin dea
supra adversarilor.

Mai animat și mai atractiv a 
fost meciul dintre Explorări ști
ința I Baia Mare șl C.S.M.U. Su
ceava cu toate că șl în acesta 
am consemnat multe greșeli de 
execuție (servicii, preluări, fina
lizări) iar echipele au manifes
tat destulă Inconstanță de la un 
set la altul. A fost cel puțin un 
meci de luptă. A cîștigat în cele 
din urmă echipa băimăreană cu 
scorul de 3—1 (12, —3, 7, 12).
Remarcați : Arbuzov, Manole,
Corcheș de la învingători, șteflea 
și Popescu de la învinși. Jocu
rile au fost arbitrate foarte bine 
de cuplurile : V. Chioreanu — 
C. Pitaru. D. Delcea — C. Oprea, 
V. Arhlre — C. Ion.

In programul de joi (ora 13) : 
Poli — C.S.M.U., Steaua — Ex
plorări, Dinamo — Universitatea.

„A" DE VOLEI [ml
TG. MUREȘ, 8 (prin telefon), 

în turneul grupei a doua valori
ce — desfășurat în Sala sportu
rilor din localitate, — s-au dis
putat trei partide, urmărite cu 
mult interes de un mare număr 
de spectatori (peste 2000). în 
prima întîlnire, care a durat două 
ore și 15 «minute, Tractorul Bra
șov a dispus de Calculatorul 
București cu scorul de 3—1 (12, 
11, —14, 10) echipă ce n-a ju
cat așa cum era de așteptat din 
cauza efortului depus în ajun, 
în cursul partidei s-au remarcat 
Ferariu, Sterea, Cosma, Zamfir 
(Tractorul). Gizdavu și Drăgu- 
șin (Calculatorul). Al doilea meci, 
dintre A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș și C.S.U. Oradea — deo
sebit de greu pentru ambele e- 
chlpe, care și-au disputat cu 
ardoare șansele — a revenit, 
după o evoluție mai clară for
mației locale A.S.A. Electromu
reș cu scorul de 3—1 (—8, 10, 
13. 9). Evidentiati. Pop, Szekely, 
Racolțea, Săniuță (A.S.A.). Nă- 
săudean, Teleagă. Băgăian (CSU). 
în ultima partidă a zilei Elcond 
Dinamo Zalău a întîlnit pe Re- 
lonul Sâvmești — victoria reve
nind în final formației din Zalău 
cu scorul de 3—1 (3, —11, 4, 9). 
Meciurile au fost arbitrate de : 
D. Dobrescu — V. Tilcă, A. Dra- 
gomir — I. Stoica, D. Radules
cu — N. Dobre. Programul de 
joi (ora 14) : Relonul — Tracto
rul, C.S.U. — Elcond Dinamo, 
Calculatorul — Electromureș.

Constantin ALBU — coresp.

„EUROPA TOP 12“
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ATLETICA CREA
mă de „inspirație" a antreno
rilor, A fost, în fapt, o fireas
că selecție prin care, din mo
tivele arătate, au fost promo
vați tineri talentați, bine pre
gătiți, cu reale perspective de 
afirmare internațională, cei 
mai buni reprezentanți ai 
.schimbului de mîine" pe care 
antrenorii, federația de spe
cialitate îl pregătesc temeinic 
an de an.

S-au schimbat, se vede, des
tul de multe. Ceea ce a ră
mas însă neclintit a fost gîn- 
dul frumos și îndrăzneț de a 
reprezenta, în continuare, cu 
cinste și demnitate, școala ro
mânească de lupte, sportul din 
tara noastră. Bilanțul de la 
Leipzig i-a dovedit, prin fap
te, deplina temeinicie. Ștefan 
Rusu și-a onorat impresionan- 
ta-i „carte de vizită" și, poate, 
știind că acum pe umerii lui 
apasă o mare răspundere, s-a 
dovedit imbatabil în întreceri
le categoriei 74 kg, cucerind, 
spre gloria lui șl a sportului 
românesc, cel de al 5-lea titlu 
de campion al Europei! Meda
liei de dur, care a încununat 
eforturile căpitanului nostru de 
echipă, i s-au adăugat medali
ile de argint obținute de Nico
lae-Zamfir (cat. 57 kg). Ștefan 
Negrișan (cat. 68 kg), Ilie Ma
tei (cat. 90 kg) și „bronzul" 
tînărului debutant Sorin Her- 
țea.

Noua echipă făcuse, din plin, 
dovada potențialului său ridi
cat, a puterii de luptă și dă
ruire. Puteam, acum, să pri
vim cu mai multă încredere și

spre cea mai importantă com
petiție a anului, campionatele 
mondiale de la Kolbotn (Nor
vegia). Deși, ca să spunem 
drept, accidentarea lui Nicolae 
Zamfir, devenit indisponibil, 
refacerea doar parțială a lui 
Vasile Andrei și alte citeva 
semne de întrebare nelinișteau 
pe cei mai apropiati de lumea 
acestui sport. Ne-am convins 
insă, încă o dată, că marea for
ță a acestei echipe constă nu 
in valoarea de excepție a doi- 
trei luptători ci, în primul rind, 
in omogenitatea ei intr-adevăr 
remarcabilă. La Kolbotn, în 
Norvegia, „colecționarul' de 
medalii" Ștefan Rusu n-a mai 
reușit să cucerească „aurul". 
L-a cucerit, de data aceasta, 
un alt luptător român. Ștefan 
Negrișan, al cărui nume s-a 
înscris astfel pentru prima oară 
pe tabelul de onoare al cam
pionilor mondiali. S-au întors 
cu „argint" Ștefan Rusu și- 
debutantul Ion Grigoraș, iar cu 
„bronz" alți doi tineri : Mihai 
Cișmaș și Gheorghe Savu. A 
venit, iată, după AFIRMAREA 
de la Leipzig, CONFIRMAREA 
de la Kolbotn...

Sigur, era posibil ca la cele 
10 medalii cucerite în anul 1985 
la campionatele europene și 
mondiale să li se mai adauge 
una sau două. Pentru că bilan
țul nostru cuprinde și mai mul
te locuri 4 și 5, care puteau fi 
schimbate în locuri... pe po
dium. O știu și antrenorii. o 
știu și sportivii. E foarte bi
ne. pentru că, să reamintim, 
1986 este anul unor noi și grele 
examene — „europenele" de la 
Atena și „mondialele" de la 
Budapesta.

(Urmare din pag 1)

să se impună in multe jocuri. 
In sfirșit, Emilia Ciosu a fă
cut dovada unor calități deo
sebite, ca mod de exprimare 
ea fiind deseori superioară 
chiar unora dintre fruntașele 
clasamentului. Lipsa de ex
periență, precum și unele im
perfecțiuni tehnice au dus, 
in final, doar la ocuparea lo
cului 10. Desigur, sint mul
te lucruri de spus din punct 
de vedere tehnic, acestea ur- 
mind insă să fie analizate și 
adoptate, normal, apoi, mă
surile de rigoare, pentru a 
duce la creșterea valorică a a- 
cestor fete talentate.

— Dintre cele 11 jocuri sus
ținute de fiecare dintre fetele 
noastre pe care Le-ați eviden
ția 7

— Au fost foarte multe parti
de bune, competiția desfă- 
șurindu-se sistem turneu. 
Otilia Bădescu, care a cîș
tigat nouă meciuri, s-a evi
dențiat și prin victoriile obți
nute Ia Renata Kasalova 
(Cehoslovacia) 2—0, Katja 
Nolten (R.F.G.), cu 2—0, lor 
adăugindu-li-se și alte re
zultate de valoare r 2—0 cn 
Elena Komrakova (U.R.S.S.), 
2—1 cu Daniela Davîdkova 
(Cehoslovacia), 2—0 cu Krisz- 
tina Nagy (Ungaria), toate si
tuate pe locuri fruntașe in cla
samentul computerului ș.a. 
Ea a cedat la Csila Batorfi — 
fără îndoială cea mai bună 
jucătoare, ea avind 11 victorii 
din 11 meciuri. valoarea a- 
cesteia fiind evidențiată și 
de faptul că se află pe locui 
9 in „topul" senioarelor. fă- 
cînd parte și din echipa Eu
ropei pentru partidele cu Asia 
— și la Elena Timina. De a-
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Cursul de perfecționare a antrenorilor

FOTBALUL NU POATE PROGRESA
FĂRĂ TEHNICIENI CU O ÎNALTĂ PREGĂTIRE

Programat pentru 2 martie, 
dată la care divizionarele „A“ 
vor lua startul returului cam
pionatului, ediția 1985—86, se
zonul fotbalistic a început... 
ieri. La Centrul de cercetări și 
perfecționare „23 August", din 
Capitală, a început cursul de 
perfecționare a tehnicienilor 
din eșaloanele superioare ale 
fotbalului nostru. Participă an
trenorii principali și secunzi de 
la echipele de Divizia „A" și 
antrenorii celor 54 de formații 
din eșalonul secund.

De buna desfășurare a cursu
lui se ocupă secretarul F. R. 
Fotbal, Mihai Ionescu, di
rectorul tehnic al forului de 
specialitate, Mircea Lucescu, 
conf. dr. Nicu Alexe — direc
torul Centrului de perfecționa
re din cadrul C.N.E.F.S., pre
cum și antrenorii emeriți An
gelo Niculescu, Ștefan Covaci, 
Nicolae Petrescu și Constantin 
Teașcă, alți tehnicieni din 
cadrul activului federal și Co

legiului central al antrenorilor.
în deschidere prof. Grigore 

Sichitiu, responsabilul cursului, 
și-a 
că
un
riență care să contribuie, real
mente, Ia îmbunătățirea calită
ții muncii de instruire în fot
balul nostru. De altfel, în cu- 
vîntul său, Mihai Ionescu, 
secretarul F.R.F., a arătat eă,

exprimat convingerea 
această acțiune va fi 
util schimb de expe-

in contrast cu unele progrese 
făcute in ultimii ani, ratarea 
calificării la C.M. din Mexic 
demonstrează eă mal sini mul
te lucruri de făcut in activita
tea fotbalistică, in procesul e- 
ducativ și de instruire, 
acestea urmărind un 
scop : ridicarea pe o 
superioară a fotbalului

Mircea Lucescu, i ~
tehnic al F.R.F., 
o expunere analitică 
stadiului actual 
românesc, accentuînd asupra 
faptului că, astăzi, nu mai pu
tem vorbi de progres și de o 
reprezentare internațională co
respunzătoare fără un corp de 
tehnicieni bine instruiți, care 
să fie mereu conectați la nou
tățile existente, mereu preocu
pați de căutarea noului, a unor 
metode și mijloace corespunză
toare în procesul de antrena
ment, precum și de 
mentalității față de 
antrenor.

Conf. dr. Nicu 
vorbit despre 
nlcianului modern, despre 
sonalitatea antrenorului, 
tînd că aceasta nu poate 
ne succesele așteptate fără un 
bogat bagaj de cunoștințe pro
fesionale, ridicîndu-și neconte
nit nivelul Intelectual, pedago
gic și politie. De altfel, însăși 
tematica expunerii sale : .Sar
cinile și obiectivele mișcării

toate 
singur 

treaptă 
nostru, 

directorul 
a făcut 

asupra 
al fotbalului

schimbarea
munca de

Alexe 
profilul

a 
teh- 
per- 
ară- 

obțl-

sportive și, implicit, ale fotba
lului, desprinse din recentele 
documente de partid", a arătat 
necesitatea ca antrenorul să 
devină un tehnician de înaltă 
calificare și 
zont politic.

Antrenorul
Drăgușin a 
cintă analiză 
pionatului 
de exemplificări pe 
te video. Vasile lanul — 
șeful secției de fotbal la clu
bul Dinamo București și Cor- 
neliu Costinescu — președinte 
la S.C. Bacău au abordat (am
bii) aceeași temă și anume: 
„Colaborarea dintre conducător 
si antrenor și rolul educativo- 
profesional al antrenorului în 
cadrul echipei". Francisc Co
loși, președintele Colegiului 
central al arbitrilor, a ținut re
feratul intitulat „Aspecte ale 
comportării disciplinare a Ju
cătorilor și antrenorilor in tu
rul campionatului si modul în 
care aceștia au înțeles decizi
ile 
Ion 
siei 
tia 
de
si că trebuie luate măsuri ra
dicale pentru curmarea lor. In 
încheierea primei zile au ur
mat discuții pe marginea refe
ratelor prezentate.

cu un larg ori-

federal 1 
făcut o 
a turului 

susținută, pe 
exemplificări 

video. Vasile

Cornel 
suc- 

. cam- 
„viu", 
case-

arbitrilor", tn completare, 
Fașca — președintele Comi- 
de disciplină, a atras aten- 
asupra faptului că actele 
indisciplină s-au înmulțit

Cinci minute

cu Costel Solomon

— Costel Solomon, după no
tele primite de la cronicari, 
ești al doilea mijlocaș de în
chidere al turului, _între Ma- 
teuț, cu 7,13, și 
7,03...

— Ceea ce mă 
mă obligă foarte 
ca să fiu sincer, 
meu preferat.

— Iți place mai mult 
joci fundaș central ?

— Exact I Insă, fiecare 
buie să joace ceea ce este 
voie, cu atit mai mult un 
Pitan de echipă. Și dacă 
țrenorii au hotărit să joc . 
închidere", atunci am jucat. 
Pentru că, cred eu, mai ales 
intr-o echipă mică, sacrifi
ciul fiecăruia trebuie să fie 
mare ! Pe teren, in pregătiri 
și dincolo de arenă...

— Ai marcat trei goluri pen
tru S. C. Bacău în tur...

— Ceea ce 
primă vedere. 
Iul modern 
posturi fixe, 
atac ale celor 
sint obligatorii.

— Și dincolo 
vedere 7

Boldni, cu

onorează fi 
mult. Deși, 
nu-i postul

tre- 
ne- 
că- 
an-

e bine, la • 
Astăzi, in fotba- 
nu
Iar 
din

mai există 
aparițiile tn 
linia a doua

de... prima

„lNTR-0 ECHIPĂ MICĂ, SACRIFICIUL

FIECĂRUIA TREBUIE SH FIE MAREI"

Divizionarele „A“ la jumătatea campionatului

întocmai ca bacăul în anul trecut ?
F.C. Bihor este o „lanternă 

roșie"... autorizată. La jumăta
tea drumului, bilanțul ei este 
destul de îngrijorător ț nu exi
stă nici o cifră de care să „a- 
puci": punctajul general sărac, 
doar 10 puncte, golaverajul, 
pasiv (—21), „adevărul" cel mai 
slab din toată divizia (—6). 
Spectrul retrogradării o vizea
ză cel mai tare și înainte de 
a diseca jocul acestei echipe 
(slab, în general, se înțelege) 
mai interesante ni se par cau
zele care au provocat un ase
menea recul al echipei biho- 
rene.

De-a lungul sezonului 1985, a- 
doptind o manieră extrem de 
ezitantă, clubul bihorean a in
stalat pe banca conducerii teh
nice nu mai puțin de 4 perechi 
de antrenori. în ordine crono
logică : V. Stănculescu — I. 
Naom, V. Stănculescu — Gh. 
Dărăban, Gh. Dărăban — Al. 
Muta. C. Teașcă — Al. Muta. 
Un carusel... dinamic, în care 
„principalii" s-au trezit cu alți 
„secunzi", în care „secunzii" 
s-au trezit cu alți „principali", 
în afară de cazul cînd nu erau 
ei înșiși promovați peste noap
te. O asemenea fluctuație, care 
trăda o stare de panică, recep
ționată, bineînțeles, și de echipă, 
nu putea să nu-și pună am
prenta și pe maniera de ex
primare în joc. într-un 
relativ scurt, în cabina 
rului s-au vînturat mai 
concepții de joc, maniere 
rite de pregătire fizică, 
gențele s-au amestecat, 
mulele de echipă s-au 
tăiat. Iată cum 
consecventa, în 
ției declarate

dar acest lucru subliniază, o 
dată în plus, că relația F.C. 
Bihor — Grosu era o afinita
te specială, cu beneficiu reci
proc, unul din acele exemple 
aparent bizare în care „o echi
pă se oglindește într-un jucă
tor și un jucător se confundă 
cu o echipă", cum au fost, bu
năoară, și cazurile Dobrin — 
F.C. Argeș, Simionaș — Poli
tehnica Iași sau Manea — Ra
pid. Acest deficit ofensr. al 
lui F.C. Bihor a fost accen
tuat și de (auto) eliminarea 
înaintașului de talent 
Mihuț, suspendat la 
întrecerii de toamnă, 
indisciplină.

Ați dedus, probabil, 
semenea măsură forte 
triva unui titular de 
(teoretic 
venirea 
mulul 
Teașcă, i 
sigența 
calibrul 
nedezmințita sa exigență, 
ducerea unui tehnician reputat 
la cîrma echipei, spectaculoasă 
prin ea înșiși, nu s-a convertit, 
insă, într-o ascensiune în cla
sament. Se pare că defecțiunile 
erau de fond, reclamînd o 
muncă în perspectivă. Dar iată 
ce ne declară chiar Constantin 
Teașcă : „Am găsit o echipă 
derutată, cu receptivitate mică 
Ia efort, probabil resemnată. 
Nu cunoștea jocul, nu avea 
puncte forte, compartimentele 
erau omogene, dar in plan ne
gativ. Nu mai putea fi vorba 
de retușuri, ci de reconstruc
ție. Programul draconic, cu 4 
meciuri in deplasare din 6, ne-a 
dezavanajat.

care este 
mijlocul 

pentru

că o a- 
împo- 
drept 

: intangibil) coincide cu 
(etapa a 9-a) a ulti- 
antrenor, Constantin 

cunoscut pentru intran- 
cu care uniformizează 
jucătorilor, vizavi de 

A-

timp 
Biho- 
multe 
dife- 
exi- 
for- 

lntre- 
in-pripeala, 

numele inten- 
de a remedia

nu-» 
am 

tn cele 14 
golgeterul 

Tismănaru, 
goluri la 

spune că

— Faptul eă eu, care 
un specialist al golului, 
marcat de trei ori 
meciuri jucate, iar 
echipei 
nu are decit patru 
activ in 17 partide, _ 
S. C. Bacău stă prost cu fina
lizarea. Mai bine zis că ne 
lipsește omul de gol. Ceea ce 
s-a văzut mai ales in jocurile 
din deplasare, unde n-am reu
șit decit patru goluri.

— In timp ce acasă 
cat 19 goluri, făcînd 
destule meciuri...

— Acasă, simțind 
Ungă ea, echipa și-a 
mul la joc, uitind că 
jucători tineri, 
experiența necesară, 
plasare, in 
ne-au lipsit 
tac, n-am 
puncte, acea prețioasă victorie 
de la Rm. Vilcea din ultima e- 
tapă. Și aceasta din lipsă 
de experiență și tn atac 
și in apărare. Echipa e prea 
cuminte (in sensul bun al eu- 
vintului) dincolo de stadio
nul din Bacău.

noastre,

ați mar- 
scor în

publicul 
dat dru- 

are mulți 
tnci 

tn 
schimb, deși nu 

fazele de 
reușit decit două

fără 
de-

a-

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ÎN
Gloria-Pandurii Tg. Jiu 
devenit liderul seriei 
după primele etape, apoi 
consolidat poziția, con- 

ducind în clasament cu 5 p 
diferență după etapele cu nr. 
7 și 8. Se părea că echipa an
trenată de Bujor Hălmăgeanu 

.va face o cursă solitară pentru 
șefia seriei, dar fosta di
vizionară „B" Gloria Reșița 
s-a opus, instalîndu-se și ea 
tn primuf pluton, devenind tot 
restul turului o adversară 
redutabilă pentru „ll“-le din 
Tg. Jiu. • Liderul a 
prima înfringere la 
în meciul cu Minerul 
in etapa a Vl-a, și

SERIA A VII-a
+ 11. • în această serie acti
vează două retrogradate din 
eșalonul secund — Gloria Re
șița și Minerul Motru — am
bele făcînd parte din grupul 
fruntaș. • Nou 
Minerul Mătăsari 
mai 
ma 
s-a 
tă

fi „aventura" a- 
cuminți în retur, 

2 7

— Care va 
cestei echipe 
cînd porniți de la

— Am scăpat de Dinamo și 
Steaua, care ne-au invins aca
să. Returul e insă greu. 
Va trebui să jucăm fiecare 
meci eu hotărirea cu care 
l-am abordat pe cel de la 
Rm. Vilcea. In ultimii ani 
ne-am salvat in ceasul al 
12-lea. Ceea ce trebuie să ne 
dea de, gîndit din prima etapă 
a returului. Pentru eă știți 
povestea cu ulciorul...

— Și primăvara lui Costel 
Solomon 7

— Voi încerca să mă men
țin la acest 7,10 cu care m-au 
onorat cronicarii. Asta nu 
înseamnă că voi juca pen
tru a mă evidenția eu. Echi
pa trebuie să se evidențieze. 
Prin contribuția fiecărui ju
cător, care trebuie să fie mai 
mare. Și, care, cred, va fi mai 
mare în retur. Pentru că S. C. 
Bacău poate mai mult ! Cu a- 
cest gînd trebuie să abordăm 
pregătirile de iarnă I

Mircea M. IONESCU

DIVIZIA „C“
și printre cele cu 
sancțiuni se află chiar 
dintre fruntașe. Minerul
tru, cu 13 avertismente. (T. R.)

multe
una
Mo

Din mers, nu se

18. F. C. BIHOR 17 3 4 10 13-34 10
• Punctaj „acasă" : 9 (a pierdut dte două . . .. _ _ 

ria șl A.S.A., dte unul cu Victoria, Petrolul și Steaua).
• Punctaj „In deplasare" : 1, cu F.C. Argeș.
• Golgeterii : C. Georgescu 4 goluri, Mureșan 3, He 2. Isaia, 

Lazăr, Dumitrescu șl I. Marin — dte 1.
• Lotul : Dianu, Biszok, Tamaș șl C. Georgescu — dte 17 me

ciuri, Be șl I. Marin — dte 16, Mureșan 15, Dumitrescu șl Kiss 
— dte 13, Budco 12, Isaia 10, Mihuț 9. Liliac și Lazăr — dte 
8, Florean, Lăzăreanu și Clgan — dte 7, Balasz și Harșanl — 
dte 3, Brukentahl, Pop șl Nițu — dte 1.
• Cartonașe galbene : 13 ; cele mai multe : Lazăreanu, I. 

Marin și C. Georgescu — dte 2.
• Cartonașe roșii : nid unul.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 2 transformate (He), 

2 ratate (Mihuț șl Biszok).
• A expediat 166 de șuturi (103 acasă 

dintre care 69 pe poartă (43 acasă — 26 1

puncte cu Glo-

t
i — 63 tn deplasare), 
în deplasare).

suferit 
Anina, 
<0—1). 

a mai 
pierdut încă două jocuri, tot 
„afară", la Metalul Oțelu 
Roșu și Minerul — Mecaniza- 

cele 
pasiv, 
teren 
derby

promovata 
este cea 

slabă competitoare, ulti- 
clasată, poziție pe care 
aflat mereu în aceas- 
prima jumătate a campio

natului. • Echipele au mar
cat un număr mare de goluri 
— 355 (media 2,7) — dintre
care 169 le-au înscris primele 
șase clasate. • Seria a VII-a 
deține un record nedorit, cel 
al cartonașelor galbene (162)

CLASAMENTUL

L Pwnd. Tg. J. 15 10 2 3 26- 7 32
2. Gl. Reșița 15 10 0 5 27- 8 30
3. Mln. Motru 15 8 2 5 25-15 26
4. Dlema Orșova 15 8 2 5 23-28 26
S. Mln Mold. N. 15 8 1 6 29-19 25
6. Mln. Anina 15 8 1 6 39-20 25
7. Jiul Rov. 15 0 3 6 18-23 21
3. Petr. Tlcleni 15 6 2 7 27-20 20
9. Met. Oțelu R. 15 6 2 7 22-24 20

10. Metalurg. S. 15 6 2 7 17-24 20
11. Mln. Oravița 15 6 1 8 25-19 19
12. Arm. Strehaia 15 6 1 8 10-34 19
13. Mecaniz. Ș. 15 5 3 7 15-19 18
14. Chim. Rm. V. 15 5 2 8 11-30 17
ÎS Forest. B. 15 5 1 9 16-37 16
10. Mln. Mătăsari 15 4 1 10 25-27 13

rapid situația, s-a întors ca un 
bumerang, aducînd echipa în 
situația de a nu mal putea să 
răspundă la asemenea comenzi 
eterogene.

O simplă alăturare a loturi
lor aflate la dispoziția lui F.C. 
Bihor, în ultimele două cam
pionate, vorbește despre anu
mite „mișcări" în efectivul ei, 
după cum se vede, nefavorabi
le. Nu mai figurează Grosu, 
I. Gheorghe, Crișan; au apărut 
I. Marin, Tsala și Lăzăreanu. 
Cîntărite individual, noile achi
ziții au consistentă, dar ele n-au 
putut suplini, după părerea noas
tră, lipsa unui singur jucător, 
Grosu, a cărui absență a demon
tai un întreg sistem ofensiv 
concretizat prin eficacitatea 
pregnantă a jucătorului amin
tit. Pentru că, în timp ce în 
turul campionatului trecut, Gro
su marca, singur, 9 goluri, în 
aceeași perioadă a campiona
tului actual o Întreagă echipă 
abia reușește să înscrie de 13 
ori. E drept că Petre Grosu, 
plecat din colectivul, orădean, 
n-a mai reeditat performanța 
la ultima Iul echipă. Petrolul,

face minuni. Speranța 
este perioada pregăti-

puieau 
noastră 
toare de iarnă, pe care o vom 
concepe la parametri competi
tivi. Avem 9 meciuri acasă. 
Am mâi salvat eu „Argeșul" 
dintr-o situație la fel de grea, 
eu ani in urmă. De ce n-aș 
reuși si cu F.C. Bihor?". Idee 
întărită și de vicepreședintele 
clubului, Romeo Pașcu : „Anul 
trecut, S.C. Bacău s-a salvat 
cu cifre asemănătoare cu ale 
noastre, la sfirșitul turului : 11 
puncte, —5 la „adevăr". Cred 
că-l putem călca pe urme".

Ultima în clasamentul Divi
ziei „A", F.C. Bihor este jpri- 
ma în alt clasament, al 
feului fair-play". Ar fi, 
gur, de dorit ca această 
de spirit a fotbaliștilor 
reni, care i-a... împins 
cele mai puține cartonașe gal
bene și roșii dintre toate di
vizionarele „A", să-i ajute să 
evalueze lucid fărîma de șansă 
(reală) pe care o mai au. să-i 
determine să și-o apere din 
toate puterile lor pînă în ulti
ma etapă. întocmai ca Bacăul, 
in sezonul trecut.

Ion CUPEN

„Tro- 
desi- 
stare 
bihc- 
spne

torul Șimian. • Din 
șapte goluri, dte are la 
a primit doar unul pe 
propriu, în meciul 
cu Gloria Reșița (3—1). • Sco
rul record s-a înregistrat în 
partida cu Dierna Orșova : 
7—0. • Tn întîlnirile susținute 
în deplasare echipa a fost la 
înălțime, obținînd trei vic
torii (la Minerul Motru, Chi
mistul Rm. Vîlcea și Jiul Ro- 
vinari) și două „remize" (la 
Minerul Mătăsari și Armătura 
Strehaia), 
totalizeze 
devărului" un punctaj

reușind astfel să 
in clasamentul „a- 

bun :

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI, JOI, este ULTIMA 

ZI pentru procurarea biletelor 
Ia prima tragere obișnuită LOTO 
din acest an, 
mîlne, vineri 
câți din timp 
ferate I
• Informăm 

ianuarie, se va desfășura, de a- 
semenea, prima tragere LOTO 1 
din acest început de an, care, 
sîntem siguri, este așteptată cu 
foarte mult interes de către acei 
ce Îndrăgesc această formulă 
de joc.

care va avea loc
10 ianuarie. Ju- 

numerele dv. pre-

că duminică, 11

• Nu uitați nici de LOZUL 
anului NOU I In aceste zile, 
agențiile Loto-Pronosport șl vln- 
zătorii volanțl din întreaga țară 
oferă (în afara lozurilor obiș
nuite) șl LOZUL ANULUI NOU 
— emisiune specială limitată de 
sezon, care atribuie autoturisme 
„DACIA 1300“ șl o gamă variată 
de mari clștiguri In bani. De re
ținut că la această nouă emi
siune cîștigurile suplimentare se 
acordă din fondul special al Ad
ministrației.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXTRAORDINARA PRO- 
NOEXPRES A NOULUI AN DIN 

8 IANUARIE 1986
Faza I, extragerea I : 38 9 13 

1 17 3 ; extragerea a na: 17 25

14 45 15 27. Faza a n-a, extra
gerea a IlI-a : 20 36 30 11 12 13 ; 
extragerea a IV-a : 24 11 22 28 
40 41 ; extragerea a V-a : 11 31 
7 21 23 15 ; extragerea a Vl-a : 
39 27 37 14 6 40 ; extragerea a 
VII-a : 32 40 10 9 39 31 ; extra
gerea a VIII-a : 37 33 14 44 43 3 ; 
extragerea a IX-a : 4 27 29 25 2 8. 
Faza a IlI-a, extragerea a X-a : 
21 43 9 30 37 25.

FOND
4.781.466

TOTAL DE CIȘTIGURI : 
lei.



COMPETIȚII JUVENILE DE
Nicoară, pe locuri

Cu bune rezultate s-au întors 
tinerele noastre șahiste Cristina 
Bâdulescu și Mălina Nicoară de 
la turneul internațional de ju
nioare disputat la Schwegenheim 
(R.F.G.), în organizarea federa
ției vest-germane de specialita
te. Cristina Bâdulescu a ocupat 
locul doi, eu 5 puncte, culese 
pe distanța celor șapte runde, 
iar Imediat în urma sif a ter
minat Mălina Nicoară, cu 4,5 p. 
Victoria a revenit concurentei 
ungare Erika Sziva, care a to
talizat 6 p. La turneu au luăt 
parte 16 jucătoare din 10 țări 
europene, printre care nume cu
noscute ca Henriette de Greet 
(4 p), din echipa olimpică a O- 
iandei, sau Isabelle Kientzler

(3,5 p), campioana 
a Franței.
• La Gronnlngen 

luat sfîrșit campionatul european 
de șah pentru juniori, câștigat de 
sovieticul Aleksandr Khalifman
— îl p (din 13). Pe locul al doi
lea, englezul James Howell, 9 p. 
Juniorul român Gruia Călinescu 
a totalizat 5,5 p.
• In runda a doua a turneu

lui internațional de șah, care se 
dispută la Vlena, Florin Gheor
ghiu l-a învins pe elvețianul B. 
Ziiger, iar Ion Birlescu a cîști- 
gat tn fața austriacului E. 
Schlosser. Alte rezultate : Kar
pov — Klndermann 1—0, Spasski
— Khaled 1—0, Portlsh — Weln- 
zettl 0,5-0,5.

fruntașe
de senioare

(Olanda) a

HOCHEIȘTII NOȘTRI JUNIORI

\Comsniajriul săptâjnlnii

COMPUTERUL RECORDMAN !

LA „TURNEUL CELOR PATRU
SCHIMBĂRI DE LIDERI ÎN RALIUL PARIS - DAKAR NAȚIUNI"

Schimbări în fruntea clasa
mentelor raliului auto-moto Pa- 

Dakar, după a 4-a etapă 
— l’Asse- 
Astfel în 
echipajul

rls 
algeriană, Tamanrasset 
krem — Tamanrasset. 
cursa de automobile, ______
francez condus de Patrick Zani- 
roll (Mitsubishi Pajero), care se 
afla pe primul loc, a fost obli
gat să rămînă mal multe ore în 
hidra traseului, datorită blocă
rii cutiei do viteze. Etapa a ctș-

tigat-o un alt echipaj francez, 
Gabreau—Pipat (Range-Pastis),
victorie care i-a adus și primul 
loc în clasamentul general.

In cursa moto, belgianul Guy 
Huynen (Yamaha), în frunte de 
la prima etapă algeriană, a fost 
întrecut la proba specială de 
italianul Eddy Orioli (Honda), 
în clasamentul general, conduce 
Andrea Balestrieri (Italia, Honda).

Miine începe la Budapesta o 
interesantă competiție interna
țională de hochei — juniori (18 
ani), la care vor participa repre
zentativele României, Bulgariei, 
Iugoslaviei șl Ungariei : „Turneul 
celor patru națiuni**. Din echipa 
noastră, care s-a pregătit sub 
conducerea antrenorilor Stei ran 
Rusu și Remus Bianu, vor face 
parte, printre alții, portarul Si
mon. jucătorii de cimp Gh. Dra- 
gomir, D. Popovici și A. Nuțu.

In primul med de tenis de masd Europa - Asia

0 NESPERATĂ VICTORIE A. SPORTIVILOR EUROPENI: 4-3
Pentru prima dată in isto

ria tenisului de masă a. fost 
materializată ideea organizării 
unor meciuri între echipele 
Europei și Asiei, cel dinții des- 
fășurindu-se la Roma, urmă
toarele două fiind programate 
la Eindhoven (astăzi) și Paris 
(sîmbătă). Cei mai buni 12 ju
cători din cele două continente 
și cele mai bune 9 jucătoare 
— situaji astfel și în „topul" 
mondial — aU fost împărțite în 
4 și, respectiv. 3 formații, ju
cătorii europeni obtinînd, în fi-

nai, o victorie — apreciată de 
comentatori — strălucită, ei 
învingînd o formație din care 
au făcut parte primii jucători 
ai lumii, atît la băieți cit și 
la fete (antrenoare Ella Con- 
stantinescu). De remarcat că, 
din cea de a treia echipă fe
minină a Europei a făcut par
te și sportiva noastră Maria Al- 
boiu, care a avut o compor
tare bună, ea aducînd singurul 
punct. Iată rezultatele parția
le — masculin : Europa 1 — 
Asia 1 5—1 (! !), Asia 2 — Eu-

PE GHEATA
Șl PE ZAPADĂ
\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Austriacul Emst 
Vet’tori, cișliffătorul 
ediției 1936 a „Tur
neului celor 4 tram
buline" Telefoto :
A. P. AGERPRES

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

Schi alpin : VRENI SCHNEIDER 
CISTIGĂ PRIMUL „URIAȘ" AL 

SEZONULUI
Elvețianca Vreni Schneider (21 

de ani) a reușit nu numai suc
cesul în primul slalom uriaș al 
sezonului, cel disputat la Mari- 
bor, în Iugoslavia : ea leagă a- 
.ceastă victorie de început de... 
ultima cursă de slalom uriaș a 
sezonului precedent, pe care a 
cîștigat-o, la Waterville Waley, 
în S.U.A. ’ Astfel, Schneider se 
afirmă ca principală pretendentă 
la cîștigarea „Cupei Mondiale" în 
această probă, fapt confirmat și 
de declarația de la conferința de 
presă imediat următoare con
cursului de la Maribor : „Cred 
că sînt în formă bună și, deși 
e prematur pentru pronosticuri 
finale, sper să cîștig cît mai 
multe concursuri în acest sezon". 
Mai direct, mai pe ocolite, ca 
în slalom, scopul e mărturisit... 
CLASAMENT: 1. Vreni Schneider 
2:31,90 ; 2. Michela Figini (Elve-

ția) — „dublă" elvețiană, deci — 
2:33,01; 3. Marina Kiehl (R.F.G.) 
2:33,37 ; ...12. Erika Hess (Elve
ția) 2:35,80 ;...1«. - - ■
strong (S.U.A.) 
sânt : dacă în 
luat startul 93 
sind 84, în cea 
prezentat la plecare...
lalte nemaiavînd șanse pentru o 
clasare bună.

CLASAMENTUL GENERAL al 
„Cupei Mondiale" : 1. ERIKA
HESS 112 p, 2. Michaela Gerg 
(R.F.G.) 84 p, 3. Schneider 83 p,
4. Maria Waliser (Elveția) 80 p,
5. Figini 77 p, 6. Kiehl 75 p etc.
• Slalomul paralel din cadrul 

„Cupei națiunilor", disputat, în 
premieră, în apropierea unei 
mari capitale — Viena — a re
venit, în mod surprinzător, ita
lianului Ivan0 Edalini, învingă
tor în finală asupra lui Markus 
Wassmaier (R.F.G.). Cei depășiți 
de schiorul italian sînt cel mai 
buni 31 de „alpini" al momentu
lui, clasați în această ordine în 
ierarhia „Cupei Mondiale* !

Debbie Arm- 
2:36,86. Intere- 

prima manșă au 
de schioare, so- 
de a doua, s-au 

30, cele-

PROTECȚIA SCRIMERILOR
Surprize neplăcute prin accidentele petrecute pe planșe, mai 

numeroase ca orieînd. floretiștil Scuri (Italia) șl Conscience 
(Franța) fiind spitalizați în timpul „mondialelor- de la Barce
lona, din vara trecută, în urma percutării costumului de pro
tecție de către lamele rupte. Aceste accidente nefericite, adău- 
gîndu-se celui de la Roma din 1982, In urina căruia șl-a pier
dut viața campionul mondial șl olimpic a] floretlștilor, sovieti
cul Vladimir Smirnov, a determinat Federația internațională să 
urgenteze aplicarea noilor măsuri de protecție a scrimerilor 
(costume, măști și arme din materiale speciale, impenetrabile 
Șl incasabile), acestea urmînd să Intre In vigoare — după cum 
s-a comunicat recent — la Campionatul mondial de seniori (iu
lie 1936) pentru armele electrice (florete și spadă), și de la 1 
ianuarie 1987 pentru sabie (care, pînă atunci, probabil se va 
„electrifica"). O măsură impusă de realitatea marilor competiții 

• din ultimii ani, dar care atum, prin costul foarte ridicat al 
noului echipament (produs doar de anumite firme, nominali
zate de F.l.E.) ridică mari piedici, uneori chiar Insurmontabile, 
pentru scrima din unele țări, protagoniste ale întrecerilor inter
naționale, dar avînd mijloace financiare reduse. Este șt acesta 
un aspect asupra căruia trebuie să reflecteze serios organismul 
internațional al scrimei, pentru a-i găsi o rezolvare echitabilă, 
in folosul dezvoltării acestei discipline olimpice in întreaga 
lume a sportului.

Paul SLAVESCU

ropa 2 5—4, Asia 3 — Europa 3 
5—2, Europa 4 — Asia 
feminin : Europa 1 — 
5—4 (! !), Europa 2 — 
5—4, Asia 3 — Europa 
Scor general : Europa 
4—3.

Principalele rezultate indivi
duale — masculin : M. Appel
gren — Chen Long Can 
2—1 (!), J. O. Waldner — Goto 
2—1, A. Grubba — Jian Jia 
Liang 2—0 (I), M. Apellegren
— Jian Jia Liang 2—1 (!), A. 
Grubba — Goto 2—0. L. Ku- 
charski — Chu Jong Choi 2—0, 
J. Secretin — Kim Song Hui 

E. Lindh — Teng Yi 
Miyazaki — D. Surbek 

M. Orlowski — Kim Tae 
2—0, A. Mazunov — He 
Wen 2—1, T. Klampar — 
Lu Weng 2—0, M. Con-

4 5—2 ;
Asia 1
Asia 2
3 5—1.

— Asia

2—1,
2—0,
2—0, 
Tek 
Zhi 
Von 
stantini — Von Lu Weng 2—0 ; 
feminin : M. Hrachova — Dai 
Lili 2—1 (!), B. Vriesekoop — 
Ischida 2—0, C. Batorfi — Li 
Bun Hui 2—1, S. Oîah — Cho 
Jong Hui 2—1, F. Bulatova — 
Cho Jong Hui 2—0, M. Alboiu

Hui So Hung 2—0.

■I

După căutări de ani de zile, producătorii de materiale 
sportive anunță pentru sezonul următor incă„ o mare nou
tate. Pe piața schiului „înalt", așii lunecării sînt deja 
îmbiați să folosească schiuri cu... greutate moleculară mare!! 
Ce înseamnă asta ? „Greutatea moleculară mare" îl ajută pe 
coboritor să străbată — fără eforturi pentru menținerea e- 
chilibrului (frină a vitezei !) — straturi de zăpadă de du
ritate, umiditate și temperaturi diferite de-a lungul unui 
traseu de 3 kilometri. Ceea ce înseamnă o viteză sporită, 
cîțiva metri ciștigați la un slalom uriaș. Locul întii, adică...

Deși n-a sosit, vestea descoperirii aripilor lui Mercur la 
picioarele schiorilor de azi e pe-aproape, semn că fizica 
moleculară a intrat adine și în știința performanței actuale. 
Și nu numai ea. O mulțime de alte domenii „de virf" ale 
tehnicii contemporane contribuie, toate, la apariția unor noi 
științe de graniță, in care unul dintre domenii se numește 
Sportul. Informatica, bunăoară, adusă în dar de șahul anilor 
’50 cu ai săi „jucători-calculatoare". Mașinile electronice de 
jucat șah n-au avut un viitor prea strălucit, acum sînt bune 
doar de sparring-partneri pentru exerciții de rutină... în 
schimb, ordinatorul, generație superioară a calculatorului de 
atunci, a intrat profund și esențial în viața de azi a per
formanței. Astăzi, nu numai doctorul, farmacistul, fizicia
nul sau fiziologul sînt indispensabili recordului, ci și ci- 
bemeticianul. O cameră de luat vederi, cuplată la un ase
menea ordinator, descompune toate mișcările unui săritor 
in înălțime, le compară 'cu graficul mișcării ideale, indică 
pe un ecran soluția de corijare și... Și, iată, in Centrul o- 
limpic al S.U.A. de la Colorado Springs, discobolul McWil- 
kins iși îndreaptă o mișcare greșită a brațului, detectată de 
ordinator și, surpriză, devine dintr-un modest aruncător de 
66 de metri, recordman mondial cu 70,66 m ! Tot ordina
torul a fost cel care i-a ,^arătat" lui Jimmy Connors de ce 
serviciul său era de doar 70—80 km/h (o mișcare necontro
lată in momentul lovirii !), ducîndu-l, apoi, pînă la 120— 
130 km/h ! Fotocaptatori montați pe patinele boburilor echi
pajelor din R.D. Germană au desenat trasa 
coboriri, precum și raportul optim 
frînare. Rezultatul ? Zeci

Implicațiile imixtiunii 
performanță sînt, încă, 
prevăzuse încă in 1983, 
decursul lui 1984, urmau să cadă 14 recorduri mondiale la 
atletism. Surprinderea a fost generală : au fost doborite, 
intr-adevăr, 6 recorduri masculine și 8 feminine !

A prevedea a devenit, iată, un fenomen obișnuit. Dar 
dacă progresele pe plan științific ale sportului au evoluat 
intr-o asemenea măsură, și vor evolua in continuare la 
fel, nu e de prevăzut că se va ajunge și la programarea 
unor noi recorduri mondiale ? Că, venind mereu mai mult 
in sprijinul performerului, ordinatoarele vor avea un cu- 
vtnt din ce in ce mai greu în stabilirea unor performanțe 
incredibile ? Dacă așa vor sta lucrurile, sportul nu va mai 
fi sport, in accepția pe care i-o dăm de un secol încoace...

Deceniile (deceniul ?) următoare ne vor lămuri cum stau 
lucrurile. Va trebui însă ca lumea să știe să păstreze esen
ța de pînă acum ~a performanței, sportul rămînind, in 
primul rînd, o întrecere în care inteligența, forța, înde mina- î] 
rea, voința proprii omului — calitățile sale definitorii — să > 
decidă învingătorul. ' J

Indiferent dacă, de undeva din umbră, va fi asistat de J 
o perfecționată mașină „de gîndit"...

ideală a unei 
accelerație șidintre

aur...
ultimă
Un institut sovietic 

că, in

de medalii de 
tehnicilor de 
imprevizibile, 
cu ajutorul unui calculator,

oră în marea

Radu TIMOFTE

Azi, la Zurich, tragerea la’ sorți in competițiile continentale intercluburl

CARE VA FI
IN CUPA

ADVERSARA ECHIPEI STEAUA
CAMPIONILOR EUROPENI ?

fi stabilite, 
, meciurile 

finală ale cu- 
intercluburi 

cupelor" . și 
programate la

Azi, la Ziirich, vor 1 
prin tragere la sorți, 
din sferturile de 
pelor europene 
(„C.G.E.", „Cupa 
„Cupa U.E.F.A."), 
5 și 19 martie (tur-retur). Desi
gur, din punctul nostru de ve
dere, cele mai importante me
ciuri sînt cele din „Cupa cam
pionilor europeni", competiție la 
care participă — în premieră în 
această fază — reprezentanta ță
rii noastre, Steaua București.

Iată o scurtă descriere a po
sibililor adversari ai steliștilor.

JUVENTUS TORINO. Este li
der autoritar în campionatul Ita
liei și are în componența sa o 
sumedenie de jucători de excepție. 
Ea a eliminat în actuala ediție 
pe Jeunesse d’Esch Luxemburg 
și pe colega ei de... campionat, 
Verona (campioana „en titre"). 
„Juve" a cîștigat în 1985 „C.C.E." 
(finală cu F. C. Liverpool) și a 
cucerit „Cupa intercontinentală" 
în fața lui Argentinos Juniors.

S. C. ANDERLECHT. O for
mație care ocupă acum locul se
cund în ’ campionatul («Belgiei, are 
un palmares remarcabil în is
toria competițiilor europene, fo
losește „pressingul" dezlănțuind 
atacuri extrem de periculoase. 
Aici excelează internaționalii 
Sciffo, Van den Bergh, Van der 
Elst ș.a. în actuala ediție, în 
prima etapă, nu a jucat, apoi

Omonia Nicosia.
După Real 

cea mai 
Ocupă, în 
secund în 

de

a eliminat pe
C. F. BARCELONA. 

Madrid, este echipa 
populară din Spania, 
acest moment, locul
campionat, avînd jucători 
primă clasă : Migueli, Alescanco, 
Victor, Carrasco și pe vest-ger- 
manul Schuster, considerat unul 
dintre oei mai buni fotbaliști eu
ropeni. Pe uriașul stadion „Nou 
Câmp* (115.000 de spectatori), 
toate adversarele au o misiune 
dificilă. Echipa catalană a eli
minat, în aceasta ediție, pe 
Sparta Praga și pe F. C. Porto.

BAYERN MUNCHEN. Nu mai 
este același „1’1" care, în urmă 
cu ’ ani cîștiga de 3 ori com
petiția, cu toate că lotul cuprin
de nu mai puțin de 8 jucători 
internaționali, în frunte cu Die
ter Honess, Michael Rummenigge, 
Augenthaler și doi de peste ho
tare : portarul belgian Pfaff și 
mijlocașul danez Lerby. Echipa 
este pregătită de reputatul an- 

Udo Lattek. Bayern a 
în actuala ediție pe 

Zabrze și pe Austria

c.

trenor 
eliminat 
Gornik 
Vlena.

F. C. 
dintre cele mai 
scoțiene, care aspiră și 
an la titlu. In 1983 a cîștigat 
„Cupa cupelor" și apoi 
cupa Europei". Echipa joacă în 
forță, pe baza unei pregătiri fi
zice ireproșabile, fiind o specia-

ABERDEEN, 
bune

Este una 
formații 
în acest

Super-

llstă a meciurilor pe terenurile 
desfundate. In lot are 3 inter
naționali 
Leighton 
McLelsh.
(Islanda)

I. F. K. pe 
din
nu 
din 
in-

de reputație : portarul 
și fundașii Miller și 
A eliminat pe Akranes 
și pe Servette Geneva. 
GOTEBORG. Clasată

locul secund în campionatul 
1985. Specialiștii afirmă că 
mai este formația valoroasă 
perioada cînd a beneficiat de 
ternaționalll Eriksson, Stromberg,
Corneiiusson. învinsele din ac
tuala ediție : Trakla Plovdiv șl 
Fenerbahce.

KUUSYSI LAHTI. Este marea 
surpriză a fotbalului finlandez, 
prima calificată din această țară 
în „sferturi”. Clasată pe locul al 
doilea în campionatul trecut, a 
furnizat două 
cupele 
F. C. 
grad ! 
dintre 
ranta, 
primă __

Oricare ar fi adversara echipei 
Steaua, sperăm în succesul fot
baliștilor

mari surprize în 
europene, eliminînd pe 

Sarajevo șl Zenit Lenin- 
O curiozitate : unul

cei mai buni jucători, Elo- 
este șl un hocheist de 

ligă.

români.
Ion OCHSENFELD

celelalte echipe call- 
.sferturi” : „CUPA CU- 

Dynamo Dresda,

iată și 
ficate în 
PELOR*: 
Dukla Praga, Benfica, Rapid Vie- 
na, Steaua Roșie Belgrad, Dyna
mo Kiev, Atletico Madrid și Ba
yer Uerdingen. „CUPA U.E.F.A.": 
Real Madrid, Internazionale, F. C. 
Koln, sporting Lisabona, Ware- 
genn, Nantes, Hajduk Split și 
Nechâtel Xamax.

ATLETISM • Cursa de 10,6 km 
de la San Sebastian a fost cîș- 
tigată de portughezul Fernando 
Reis, în 31:16,0.

AUTOMOBILISM « Raliul 
Austriei a revenit echipajului 
austriac Fischer — Zeltner, pe 
„Audi Quatro-.

BASCHET o In
(m) — meciuri
Pesaro — Split 
Franțais — Ț.S.K.A. 
83—82 ; - - -
126—75. In 
chetti" (f) joo tur : Kremikovțî 
Sofia — Racing Paris 92—63.

CICLISM • Campionatul de 
clclocros al Spaniei s-a încheiat 
cu victoria Iui Inaki Vijandi, 
care a parcuns distanța de 19,200 
km în 1 h 13:06.

TELEX •TELEX

„Cupa cupelor" 
tur : Scavolini 
101—97 ; Stade 

Moscova 
Badalona — Vevey 

Cupa Liliana Ron-

RUGBY • Echipa Franței va 
fi lipsită de trei titulari (Din- 
trans, Codorinou și Lescarbou- 
ra) la primul său meci din no/a 
ediție a „Turneului celor cinci 
națiuni", . pe care îl va susține 
la 13 ianuarie. Pentru a compen
sa aceste absențe au fost reche
mați în lot Esteve, Jolnel, Ha- 
get și Garuet.

TENIS • In turneul feminin de 
la Washington, Manuela Maleeva 
a învins-o cu 6—3, 6—0 pe Kate 
Gompert, iar Anne White a dis
pus' cu 6—3, 6—4 de Carling Ba
ssett. Alte rezultate: Pam Shri
ver — Sylvia Hanika 6—1, 6—2 ;

Helena Sukova — Cămile Ben
jamin 6—2, 6—0; Wendy Turn
bull — Robin White 6—0,
6— 3. • La Londra au început 
întrecerile C.M. pentru 
ba masculină de dublu, 
zultate : Paul Annacone, 
Rensburg (S.U.A.) — Sergio Ca
sai, Emilio Sanchez (Spania)
7— 6, 6—7, 7-€, 7—5; Ken Flach, 
Robert Seguso (S.U.A.y. — Pavel 
Slozil, Tomas Smid (Cehoslova
cia) 6—4, 3—6, 7—5, 3—6, 6—3.

VOLEI > Meciurile disputate 
în prima zi a turneului interna
țional feminin de la Birmingham 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Peru — Anglia 3—0 
(15—3, 15—9, 15—11); R.D. Germa
nă — Scoția 3—0 (15—6, 15—5,
15—6).
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Re- 
Van

: C°î eonta of- P T.T.R 1, tel centrală 11.79.7011.50.59 secția coresp. 10.20.30; interurban 437; telex 10 350 romsp. Tiparul I.P. „informația*
straioataie abonamente prin ROMPRESFILATELIA — sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10375, prsflr București, Cale2 Griviței nr. «4—66 10363 R, 1, 2, 3, 4,


