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Opinii din tabăra campioanei noastre

după tragerea la sorfi in cupele europene la fotbal

MECIURILE CU LAHTI TREBUIE TRATATE 
cu Întreaga responsabilitate

Ieri, în C. C. E. la baschet feminin

„U“ CLUJ-NAPOCA —

PARTIZAN BELGRAD 87-71

Prin turnare, șase dintre ju
cătorii de la Steaua s-au do
vedit și inspirați... „pronospor- 
tiștl" : Iovan, Stoica, BSlonl, 
Balint, Bălan, I.ăcâtaș, cărora 
li se adaugă dr. Marcel Geor
gescu, un vechi om de fotbal, 
el funcțlonînd de mulți ani ea 
medic sportiv pe lingă forma
țiile reprezentative de juniori 
fi. de cîteva sezoane, la pri
ma formație a clubului Steaua. 
Kuusysi Lahti, adversarul an
ticipat de cei șapte, a fost ho-

PARTIDE ECHILIBRATE ÎN .OPTIMILE
Ieri, la prtnz, In prezența de- 

legaților echipelor calificate, la 
sediul Federației Române de 
Fotbal a avut loc tragerea la 
sorți a optimilor de finali ale 
„Cupei României*,  competiție 
care se desfășoară sub egida 
„Daciadei**.  „Bilele*  extrase din 
urnă de copilul Gabriel Roșea 
din Bistrița au decis următoa
rele partide :

In turneul de Hochei de lu Miercurea tiuc

PROGRESUL - PERFORMERA ZILEI
MIERCUREA CIUC. 9 (prin 

telefon). Cea de-a doua zi a 
turneului de hochei a fost mal 
săracă tn goluri. In schimb, 
partidele au crescut In specta
culozitate, dinamism și, ceea ce 
este la fel de important, în 
disciplină. Asta și ca urmare 
a discuției care a avut loc on 
conducătorii celor patru echipe 
participante. Tribunele au fost 
de această dată arhipline, pu
blicul dovedindu-se deopotrivă 
competent și admirator al jocu
lui curat, indiferent de echipa 
care-1 practică.

STEAUA — PROGRESUL M. 
CIUC 1—1 (1—0. 0—1, 0—0)1 
Am putea spune că a fost un 
meci al portarilor, tânărul J. 
Stanciu (S) confirmînd forma 
sa bună, ca și Varadi (P), 
ambii fiind greu încercați de-a 
lungul celor trei reprize. Cam
pioana a Început furtunos, 
marcind golul său prin Hălăucă, 
Încă în min. 2 al jocului, după 

RETROSPECTIVE - 1985
PERSPECTIVE - 1986

Sorin Herțea (cu fața), un tinăr care a debutat cu succes anul 
trecut la „mondiale" și „europene"

ÎN PRIM-PLAN: ATLETICA CREA

PREGĂTIREA SUPERIOARĂ A LOTURILOR REPREZENTATIVE,
LA BAZA VIITOARELOR SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR OE GRECO-ROMANE

tărit și de sorti pentru cam
pioana noastră in jocurile din 
sferturile de finală ale .Cu
pei campionilor europeni**.

Acum, după ce partenerul de 
întrecere de la 5 și 19 martie 
este cunoscut, ne-am grăbit să 
aflăm păreri ale antrenorilor și 
jucătorilor de la Steaua des
pre formația din Lahtl, despre 
anticipatul desen tactic al par
tidelor, despre propriile preo
cupări pentru absolvirea cu 
succes a grelelor examene din

DINAMO BUCUREȘTI 
CHIMIA RM. VÎLCEA
JIUL PETROȘANI 
STEAUA BUCUREȘTI 
PROGRESUL VULCAN BUC. 
GLORIA BISTRIȚA 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
VICTORIA BUCUREȘTI

care — fie că Steaua a conti
nuat prea încrezătoare, fie că 
outsider», Progresul, a opus o 
rezistență dîrxă — nu s-a mai 
marcat nici un goL In repriza 
a doua, după S minute de tato
nare. Progresul avansează tn 
treimea Stelei șt, în urma a 
două pase schimbate Intre 
Petres și Szentes, ultimul reu
șește egalarea. Jocul continuă 
la fel de rapid și tn ultima re
priză, care va rămine „albă*,  
in ciuda fazelor fierbinți : min. 
45 — Petres nu-1 poate învinge 
pe Stanciu ; 47 — Varadi
blochează pucul tn urma unui 
atac aglomerat al Stelei ; 59 — 
Sandor (P), aflat în poziție 
bună de șut. este blocat de 
portarul formației campioane. 
Au arbitrat foarte bine FI. 
Gubernu — M. Presncanu și 
Gh. Tasnadi.
_____________ Mire eq COSTEA

(Continuare in pag. 2-3) 

marea întrecere a laureatelor 
europene. Caracterizînd. suc
cint, pe Lahti, antrenorul se
cund al „roș-albaștrilor**,  An- 
ghei Iordăncscu, afirma in zia
rul nostru de miercuri : .Pen
tru Kuusysi, pledează dubla 
victorie ea Sarajevo și aceea 
din fața lui Zenit Leningrad**.  
In completare, fostul nostru in
ternațional preciza : „Cred că

(Continuare tn vag 2-3)

.CUPEI ROMÂNIEI
- „U“ CLUJ-NAPOCA
- CEAHLĂUL P. NEAMȚ
- METALUL BOCȘA
- RAPID BUCUREȘTI
- F.C. OLT
- OȚELUL GALAȚI
- ȘOIMII I.P.A. SIBIU
- PETROLUL PLOIEȘTI

Meciurile se vor disputa în 
ziua de 26 februarie și vor avea 
loc pe terenuri neutre, care vor 
fi stabilite de comun acord pînă 
în ziua de 15 februarie. Pri
mele echipe sint organizatoare. 
Reamintim că, în caz de ega
litate după 90 de minute, se 
vor juca prelungiri, iar dacă 
egalitatea persistă, se vor exe
cuta lovituri de la 11 metri, 
pentru departajare.

CRAIOVENII LA UN
Turneele primei divizii „A*  

de volei au continuat in sălile 
din Timișoara (grupa I valo
rică) și Tg. Mureș (grupa a 
Il-a) sub semnul interesului 
sporit al publicului față de dis
putele celor 12 echipe.

TIMIȘOARA, 9 (prin telefon). 
Cea de a 111-a reuniune a frun
tașelor a debutat cu o partidă 
mai antrenantă decît cele des
fășurate în primele două zile. 
Echipa locală, Politehnica, a 
făcut în compania celei suce
vene, CSMU, un joc frumos,

In prima parte a retrospec
tivei noastre am subliniat o- 
rientarea consecventă a fe
derației de specialitate pentru 
asigurarea unui valoros 
„schimb de mîine*  tn spor
tul luptelor greco-romane. 
capabil să mențină, în timp 
sau „la zi“, dacă împrejurările 
o cer. omogenitatea și poten
țialul ridicat al echipei repre
zentative de seniori. Și. spre 
exemplificare. am amintit 
debutul și performanțele re
marcabile ale unor tineri 
talentați, bine pregătiți, prin
tre care : Sorin Herțea (cat. 
82 kg). Gheorghe Savu (cat. 62 
kg), Mihai Cișiaaș (cat. 52

Dan GARLEȘTEANU 
Cosiin CHIRIAC

(Continuare in pag. 2-3)

CLUJ-NAPOCA, 9 (prin te
lefon). Sala sporturilor din lo
calitate s-a aflat joi, din nou, 
la „ora europeană*,  ea găzdu
ind partida dintre Universita
tea Cluj-Napoca șl Partizan 
Belgrad din cadrul sferturilor 
de finală ale C.C.E. la baschet 
feminin. Era primul meci din 
această fază al studentelor pe 
propriul teren, echipa clujeană 
avînd o parteneră cu același 
numitor comun : ambele com
batante veneau după două in- 
fringeri consecutive in depla
sare și mizau In consecință pe 
prima victorie. Spre satisfac
ția numerosului public clujean, 
cele care au spart gheața au 
fost elevele antrenorilor Nieo- 
lae Martin și Iloria Pop. care 
au obținut un succes clar și 
pe deplin meritat, cu scorul de 
87—71 (45—38).

începutul a fost crispat de 
ambele părți, cu dese inexacti
tăți, miza primei victorii pu-

ZILE DE VACANȚA
Deocamdată, acomodarea cu 

zăpada lunecoasă »e face.» pe 
picioare ! Drumul pînă la su
prafețele înclinate ale pirtiei 
rămine insă plăcut, în ciuda ge
rului și a vintului tăios din 
K ancei, punctul terminus al te- 
le-cabinei Poiana Prașov — 
Virful Cristianul Mare. De cel

Turneele Diviziei „A" de volei (m)

PAS [mic] DE 0 
dinamic, care a mulțumit 
publicul prezent in sală. Timi
șorenii au obținut victoria cu 
3—0, (8, 7, 14) grație sporului 
de viteză imprimat acțiunilor 
lor ofensive. Atenți și exacți 
în majoritatea timpului la pre
luare, elevii prof. Gh. Bodescu 
au realizat acțiuni de atac, iuți 
și adesea combinații care au 
pus serioase probleme adversa
rei, mai masive, dar mal lentă 
în joc. Pe de altă parte, Po
litehnica a manifestat o bună 
mobilitate în apărarea din am
bele linii parînd atacurile su
cevene, fie prin blocaje bine 
grupate, fie prin intervenții 
precise in linia a doua. In 
schimb, CSMU Suceava a opus 
gazdelor un joc simplu, mai 
puțin eficient și datorită nesln- 
cronizărilor de intenții dintre 
ridicătorul Popescu și principa
lii tunari Mîndru și Șteflea. 
Echipa învingătoare a folosit 
în majoritatea timpului forma
ția : Orelt, Bugarschî, Urzică, 
Mîțu, Grădinaru, Cionca. (Au 
mai fost folosiți în setul 3 — 
cel mai disputat, în care suce
venii au condus cu 9—6, 11—8 
și 14—12 — trei rezerve : Gro
za, Semenciuc, Wart).

Se părea că, în cea de a doua 
partidă, lidera grupei, Steaua 
nu va avea clipe ușoare în con
fruntarea cu aspiranta la locul 
III. Explorări Știința Baia 
Mare, care părea decisă să nu 
cedeze fără luptă. Dar această 
mobilizare inițială a maramu
reșenilor nu a ținut decît o ju
mătate de set, cînd echipele au 
fost egale, iar scorul a reflec
tat acest echilibru de forțe evo- 
luînd strîns pînă la 8. Cea din
ții detașare mai consistentă a 
steliștilor a produs în terenul 
advers obișnuita delăsare și a- 
bandonare a luptei. Ba chiar 
din terenul echipei băimărene 
au fost In continuare introduse 
rezerve în locul titularilor, 
punctele realizate de aceasta 
în următoarele șeturi fiind de 

nîndu-și amprenta pe calitatea 
jocului. Evoluția scorului se 
menține strinsă datorită unui 
pronunțat echilibru în teren. 
Totuși, in min. 7, clujencele 
au un avantaj de 7 puncta 
(17—10). pentru ca tn min. 14, 
oaspetele să treact la condu
cere (30—29), prin coșul da 
trei puncte înscris de Kemne- 
novlei. Se merge „cap la cap*,  
dar repriza se încheie cu o 
realizare de trei puncte a lut 
Enyedi. Un avantaj moral, la 
reluare studentele pornind vi
guros și reușind tn min. 29 • 
distanțare ce părea hotărttoare: 
66—49. Două contraatacuri ra
tate vor influența le plan psf- 
hic evoluția echipei clujene, 
care a Înregistrat șl o câdero 
fizică, baschetbalistele iugosla-

Adrion VASHESCU

(Continuare wi pag. 2-3) 

mai mare ajutor sint profesorii 
însoțitori, cei ere transportă 
schiurile viitorilor schiori ! Ni
mic nu contează insă, în curind 
tălpicile vor înghiți metri după 
metri ! Și, mai presus de toa
te, e vacanță !

Foto : Aurel D. NEAGU

VICTORIE [mare]
simplă conjunctură. De remar
cat că Steaua, care a câștigat cu 
3—0 (9, 8, 7) a jucat de această 
dată mai liniar de la un cap la 
altul al partidei, in formația : 
Ionescu (Pădurețu), Constantin, 
Șoica, Pralea (Spînu), Dascălu, 
(Macavei), Pentelescu.

Surpriză plăcută de data a- 
ceasta echipa craioveană Uni
versitatea CFR, care, în în
cheierea reuniunii, întîlnind pe 
campioană — Dinamo — a re
nunțat la atitudinea de „non- 
combat*  și nu a depus arme
le nici după pierderea primului 
set. Rezultatul spiritului de 
luptă regăsit avea să se con
cretizeze din ce în ce mai clar. 
Studenții, — cu două rezerve 
în mare vervă. Păun și Mătu- 
șoiu, care s-au alăturat exce
lent titularilor Schoberl, Stoian, 
Pascu și Hrinco — au fost la 
un pas de a cîștiga setul se
cund și le-au dominat clar pe 
următoarele două, iar în al 
cincilea au condus cu 10—7 și 
13—10 și numai unele inexacti
tăți la serviciu i-au privat de 
victorie. Dinamo a cîștigaț pe 
muchie de cuțit cu 3—2 (6, 
14, —3, —8. 13), evoluînd si
nuos. doar Pop avînd o pres
tație mai constantă.

Au condus corect cuplurile 
de arbitri : C. Ion — D. Delcea, 
V. Chioreanu — C. Pitaru șl 
V. Arhire — C. Oprea.

Programul de vineri, ora 13 : 
Universitatea — Poli. Explorări 
Știlnta — Dinamo și CSMU — 
Steaua.

Aurelian BREBEANU

TG. MUREȘ, 9 (prin telefon). 
Din nou un numeros public a 
asistat la meciurile celei de a 
doua grupe valorice. în prima 
partidă. Tractorul a dispus cu 
3—1 (12. —14, ÎL 11) de Relb-

(Continuare ta pag. a 4-o)



Jucafi cu noi ȘAH ! MECIURI ECHILIBRATE IN „CUPA F.R. TENIS"

DIFERENȚE CALITATIVE
In sesizarea lucidă a dife

rențelor calitative, care există 
intr-o poziție pe tabla de șah, 
fie ele șl minime, rezidă În
săși arta conducerii spre vic
torie « pieselor albe sau 
negre. Materialul, prezent In 
dispută, poate fi egal, sau «- 
proplat notei de echilibru, 
dar dispunerea sa pe cele M 
de patrate — acumulările ca
litative ce survin In structura 
pozițională — face ea balan
ța să se Încline către una sau 
cealaltă din părți.

Așa s-a petrecut și in e- 
xemplul nostru de rîndul tre
cut, unde nu vreun dezechi
libru material, ci caracteristi
cile poziției determină o ac
țiune decisivă. Să privim Încă 
o dată atent diagrama (alb 
— Rgl, Tc4, el, Pb 3, dS, 22, 
g2 ; negru — Ra7, Tc3, b8, 
Pa6, bl, e3). Cite două tur
nuri se supraveghează reci
proc, ambii adversari au un 
pion avansat, cel al negrului 
trebuind să fie schimbat ime
diat. pentru a nu cădea pri
zonier. Dar cu l...ett2+ (I),
2.R:t2. negrul ar fi putut spe
ra doar in remiză. El dispune 
insă care 
dată 
me, 
pe 
l...Thl+ I 1 prin care 
piesele albe pe această aripă. 
Urmează 2.R:hl și abia acum 
Î...e:f2 1 Aspectul luptei »-a 
modificat total. Tumul atacai 
trebuie să plece, dar orice 
deplasare a sa va fi prompt 
sancționată : 
cu 3...Ths mat, 
de exemplu, eu 
grul cîștigă !Această poziție 
ir-o partidă de

cată in 1925 de A. Nimzovlcl, 
un cunoscut mare maestru, 
care a lăsat o prețioasă moș- 
tenlre In bibliografia teoretică 
de specialitate. In noiembrie 
trecut, ia Naestved (Dane
marca). s-a desfășurat un tur
neu ,.Memorial Nimzovld-, la 
Împlinirea a 50 de ani de la 
moartea sa. Au fost prezențl, in ordinea clasamentului : R. 
Vaganian, W. Browne, B. Lar
sen — 6,5 p (din 11), P. Niko- 
lied, N. Short, M. Tal — • p, 
U. Andersson 5,5 p etc.

Și lată — pe diagramă Încă 
un model perfect de realizare 
a superiorității poziționale. 
De data aceasta datorat unul 
mare maestru român.

de un ..artificiu- tactic, 
precede schimbul, toto- 
asigurlnd avantaj. Anu- 

o lovitură spectaculoasă 
coloana deschisă ,,h“ 

dizlocă

C1ȘTIGA 1ALBUL MUTA ȘI
tinerii noș-

pe linia lntlia 
' iar la 3.Te3. 

S...flD+. Ne-
provine din- 
simultan ju-

luptă cu unul din
trl maeștri internaționali. Îs 
ultima finală a campionatului 
republican. Personajele slnt u- 
șor de ghicit. Dar și combi
nația clștigătoare ?

Radu VOIA

BACAU, 9 (prin telefon). 
Miercuri după-amiază în 
sala Orizont din localitate au 
continuat jocurile din cadrul 
turneului individual de te
nis organizat de federația de 
specialitate. Dintre cele pa
tru întîlniri ce urmau să 
se dispute, una a fost aștep
tată cu deosebit interes de Iu
bitorii tenisului băcăuan. 
Este vorba de partida dintre 
Florin Segărceanu șl Răzvan 
Itu. Era un joc în premieră 
pentru localnici, întrucât te- 
nismanul nr. 1 al țării evalua 
pentru prima dată în orașul 
de pe Bistrița. Așa cum era 
de așteptat victoria a revenit 
lui Segărceanu în două seturi 
6—2, 6—3. Totuși, trebuie să 
spunem că la frumusețea fa
zelor de tenis a contribuit și 
Itu pentru care spectatorii 
l-au răsplătit cu vii aplauze. 
Prima surpriză s-a produs 
în grupa I în care Laurențiu 
Bucur, care pornea favorit, 
după ce a cîștigat primul set 
cu 6—3, nu a mai făcut față 
revenirii extrem de puterni
ce a lui Marius Comănescu și 
a cedat seturile următoare cu
5— 7 și 3—6. Băcăuanul Aurel 
Damian a produs din nou sa
tisfacție localnicilor prin vic
toria obținută în fața lui Ma
rian Onilă cu 4—6, 6—2, 6—4. 
Deși învins, foarte ti nărui 
Onilă (14 ani) a îneîntat asis
tența prin execuții pline de 
fantezie și eleganță. Ultima 
partidă a pus față in față pe 
George Cosac și Ciprian Po
rumb. A câștigat Cosac cu
6- 1, 6-4.

Joi dimineața în primul meci 
s-au întîlnit: M. Nicolau și 
F. loan în care primul a cîș- 
tigat cu 6—4, 6—2, apoi S. 
Gorgan l-a întrecut cu 7—5, 
6—3 pe C. Porumb, după o 
dispută destul de echili
brată. O partidă interesantă 
au oferit E. Hnat și R. Con- 
stantinescu, în care Hnat a 
Învins cu 7—6, 7—5.

Un rezultat scontat a reali
zat R. Toma in meciul cu A. 
Fopovici, pe care l-a întrecut 
cu 6—4, 4—6, 6—0, la fel ca și 
L. Bucur, învingător în fața 
lui R. lin cu 6—1, 6—4.

O . surpriză de proporții în 
partida Adrian Marco — Marius 
Comănescu, în care ultimul a 
câștigat în două seturi, 6—4 și 
6—1, după o întrecere în care 
a avut tot timpul inițiativa.

Ilie IAN CU — coresp.

„U“ CLUJ-NAPOCA
(Urmare din pag. 1)

ve refăcînd handicapul pînă la 
5 puncte : 68—61 În min. S3. 
Gazdele au revenit, Insă, spec
taculos și, beneficiind de a- 
portul substanțial al Magdale
ne! Jerebie la recuperări, se 
îndreaptă sigur și In forță spre 
o desprindere decisivă, scorul 
final reflectind in bună măsură 
superioritatea baschetbalistelor 
de pe Someș (o mențiune și

PARTIZAN BELGRAD
pentru Gabriela Kiss), în ma
rea majoritate a timpului de 
joc. Exceptînd momentele de 
cumpănă, vom menționa varie
tatea schemelor tactice, o de
osebită eficiență a blocajelor 
în atac, iar în apărare tre
cerea de Ia „zonă" la „agre
siv" influențând atacurile oas- 
petelor, care, în unele mo
mente, au fost total descumpă
nite de siguranța blocului de
fensiv clujean. O victorie dă-

LA BASCHET [f]
tătoare de speranțe în perspec
tiva următoarelor două meciuri 
pe care „U" le va susține a- 
casă. Au marcat : Misăilă 10, 
Enyedi S. Popa 6, Bădinici 12, 
Dragoș 2, Jerebie 24, Kiss 25 
pentru „U“, respectiv Nicolici 
6, Komnenovici 18. Krivocapici 
15, Majstorovicî 13. Simicl 19.

Au arbitrat bine G. Avaliș- 
vili (U.R.S.S.) și A. Ceizel 
(Cehoslovacia).

ȘCOLARII DIN MIERCUREA CIUC, 
VICTORIOȘI IN PRIMUL TUR 
AL „CUPEI C.S.Ș." LA HOCHEI

La Suceava s-au disputat în
trecerile .Cupei cluburilor spor
tive școlare", la care au parti
cipat șapte echipe din Miercu
rea Ciuc, Gheorgheni, Sf. 
Gheorghe, Galați, București, 
Tg. Mureș și Suceava, împăr
țite în două serii, câștigate de 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc și C.S.Ș. 
Gheorgheni. Iată rezultatele 
meciurilor finale: pentru locu
rile 1—2, M. Ciuc — Gheor
gheni 5—1 ; pentru 3—4, Su
ceava — Galați 6—3 ; pentru 
5—6, Sf. Gheorghe — Tg. Mu
reș 4—1. Turul II va avea loc 
la Galați.
• Incepînd de azi, la Sucea

va se dispută un nou tur în 
cadrul celei de a treia grupe 
valorice. Înaintea acestor jocuri, 
clasamentul se prezintă astfel:
1, Tîrnava Od. Secuiesc 18 p ;
2. C.S.U. Construcții București 
14 p ; 3. Electromureș Tg. Mu
reș 11 p ; 4. Petrolul Ploiești 
9 p ; 5. C.S.M. Suceava 6 p ; 
6. Petrolul Brașov 2 p.

L MINDRESCU — coresp.
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Patinaj: vitezișiii $i „artiștiiIn așteptarea startule
• Calendaristic ne aflăm în 

plin sezon competition al de 
patinaj viteză, dar fiind la 
discreția vremii alergătorii de 
toate categoriile au continuat 
să se antreneze pe... uscat, 
din cauza temperaturii peste 
zero grade. Din această cau
ză au fost aminate primele 
concursuri ale anului, „Cupa 
României*  și campionatele de 
sprint, care vor fi reprogra- 
mate în funcție de condițiile 
meteorologice. Și clteva vești 
bune. Prima, din Miercurea 
Ciuc, orașul denumit „polul 
frigului*  din țara noastră. în- 
tr-o convorbire telefonică cu 
antrenorul Mihai Timiș (C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca), acesta 
ne-a informat că în cursul 
nopții de miercuri spre joi 
mercurul termometrelor a co- 
borît pînă la minus 7 grade, 
prilej folosit de reprezentanții 
administrației de la S.C. Mier
curea Ciuc pentru a lucra cu 
toate forțele la curățirea ză
pezii și formarea unul strat 
subțire de gheață pe pista na
turală din localitate. Joi di
mineață, viteziști de la clteva 
cluburi au și făcut un ușor 
rulaj pe „inelul de gheață",

gazdele speri 
devină aptă < 
lele următoa. 
meteorologii 
răcire • Și 
s-a comunica 
de beton de 
pice de aid 1 
naturală a a; 
cm, făcîndu-s 
pentru finisai 
fac în aceste 
artistici 7 M 
.artiștilor ghe 
tesc intens U 
tive în aștei 

start oficial, i 
municipiului 
gramată în z 
ianuarie pe ] 
dal din lore 
centrului ollnr 
asociația spe 
fină București 
ză, sub con 
Gabriela și C 
un scurt pro 
tire pe „seen 
patinoarului 
Gheorgheni, t 
acest prilej ui 
buni urmînd 
luna februarh 
tta*.  (TR. I.).biatloniștii concursuri intei

In aceste zile, 
biatloniștii din lo
tul reprezentativ se 
află în concursuri 
internaționale. in 
Cehoslovacia, ală
turi de cei mal 
buni specialiști ai 
genului din țara 
gazdă, din Uniunea 
Sovietică, R.D. Ger
mană, Polonia, Nor
vegia ș.a. sportivii 
români vor lua 
startul în cursele 
individuale de 10 șl 
30 km, precum șl 
in proba de ștafe
tă 4X7,5 km. An
trenorii Ștefan Stăi- 
culescu, Gheorghe 
GIrniță șl Aron 
Girbacea vor pre
zenta in competi
ție următorul lot 
de biatloniști: VI.

Todașci, V. Băje- spor 
naru, M. R&dules- fi j 
cu, S. Popa, I. turil 
Lestian, D. Cristo- din 
loveanu, I. Diaco- spre 
nescu, N. Șerban și se ' 
M. Vornicu. Intre R.D. 
16 și îl ianuarie,

BULETINUL ZĂI
La munte ninge 

intens. După ce ză- prin 
pads a fost aștep- Insti 
tată cu nerăbdare teorc 
de iubitorii schlu- loglt 
lui, iată, in sfirșit, 
stratul de nea s-a Prec 
așternut corespun- Șina 
zător pentru cel ce Bilei 
îndrăgesc sporturi- Part 
le de iarnă. Față de Sem 
ziua de ieri, groși- Țarc 
mea stratului alb Stins 
este în... creștere, Rară

LA VATRA DORMI A ÎNCEPUT SEZ0N1

BRAD: MARȘUL SĂNĂTĂȚII, LA A 3-a EDIJIE
Un marș al sănătății... O 

frumoasă acțiune sportivă a 
Consiliului orășenesc Brad 
pentru educație fizică și 
sport, organizată In colabo
rare cu asociația sportivă Au
rul din localitate, o competi
ție aflată la a 5-a ediție. A- 
proape 5 000 de participants 
de toate vîrstele, au plecat 
din centrul orașului — pen
tru a ajunge. în folosul să
nătății lor, la punctul de so
sire. pe dealul Lia.

Pe primele locuri s-au si

tuat : categoria 9—14 ani, 
Gheorghe Bordeanu și Ele
na Culda ; 15—19 ani : Con
stantin Socolovschi și Mari
ana Mihoc ; 20—30 ani :
Gheorghe Neamțu și Voi- 
ehița Matei ; 31—40 ani : Nico- 
lae Felea și Ana Matei ; 41—50 
de ani : Marcel Neamțu și Ana 
Ungureanu ; peste 50 de ani : 
Alexandru Vlad ; categoria 
„voluminiștilor" — 120 kg :
Vaier Trif.

Alexandru JURCA — coresp.

ÎN PRIMPLAN: ATLETICA GREA
(Urmare din pag 1)

kg). Ion Grigoraș (cat. 130 
kg), cu toții medaliați la cam
pionatele mondiale sau eu
ropene ale anului 1985 ! Prin 
titularizarea acestora, „ban
ca rezervelor" nu s-a golit- 

Insă și „schimbul de mîine nr. 
2“, ca să spunem așa, ne-o 
reamintește, convingător, tot 
prin performanțe de prim- 
plan. Ne gîndim la titlul eu
ropean de juniori cucerit, la 

Bologna, de Ion Irlmiciuc 
(cat. 87 kg), la „argintul" care 
l-a răsplătit la aceeași mare 
competiție, pe Cătălin Tudose 
(cat 56 kg), și Gabriel Bivo
larii (cat. 75 kg), ca și la lo
cul 2 ocupat de Nicolae Nițoiu 
(cat. 57 kg) la Campionatul 
mondial al „speranțelor" (18— 
20 de ani) de la Colorado 
Springs. După cum se vede, 
alte candidaturi de perspectivă 
pentru lotul reprezentativ al 
seniorilor. Dar, centrele de 
lupte in care se muncește bine, 
cu pricepere și pasiune (Su
ceava. Rădăuți, Constanța, 
Pitești, Lugoj, Cîmpulung 
Muscel, Craiova șl, bineînțe
les, București) nu și-au spus 
încă ultimul euvlnt ! După 
cum așteptăm, eu încredere, 
progresele pe care le pot rea
liza cei aproape 500 (!) de fl- 
naliști ai concursului de ju
niori și cădeți, desfășurat la 
«flrșitul anului, la Iași.

Am ajuns astfel la „Perspec
tive *86 “, an care programează 
campionatele europene de la 
Atena, pe cele mondiale de la 
Budapesta — pentru seniori, 
„mondialele" juniorilor (R. F. 
Germania), și „europenele" de 
„speranțe" (Suedia). „Retro
spectiva *85 “ ne arată, credem, 
cu destule argumente — nu 
numai cele „de bilanț" — că 
putem aștepta de la luptă
torii de greco-romane (seniori 
și juniori) noi rezultate de 
prestigiu, noi titluri și meda
lii ! Ar fi, însă, greșit ca ele 
să fie așteptate, de-acum,_ în... 
liniște, ca ceva „garantat"*  de 
succesele și afirmările din a- 
nul trecut. Ca in toate disci
plinele, și in sportul luptelor 
greco-romane ierarhiile in
ternaționale sint in conti
nuă schimbare (uneori cu 
surprize spectaculoase !). Me
daliile nu se mai decern, de 
multă vreme, după „cărțile de 
vizită" ale concurenților ; cu
cerirea lor cerc, de la an la 
an, o muncă tot mai intensă, 
o pregătire științific funda
mentată, un solid potențial 
fizic și o perfecționare neîn
treruptă a procedeelor teh- 
nico-tactice. Cu atît mai 
mult cu cit, prin noile sale 
prevederi, regulamentul tehnic 
al federației internaționale so
licită luptătorilor obținerea 
dt mai multor puncte și rea
lizarea acțiunilor de mare

TURNEUL DE HOCHEI DE LA MIERCUREA CIUC
/Urmare din pag 1)

SPORT CLUB M. CIUC — 
DINAMO 3—2 (1—0, 1—1, 1—1). 
Meci de mare luptă, parcă o 
copie a primei partide. Cele 
două formații au făcut o ade
vărată risipă de energie, local
nicii arătînd, pînă la urmă, un 
plus de eficacitate. Scorul 11 
deschid harghitenii prin Deme
ter (min. 8). în continuare, 
Gereb (S.C.), de două ori, Eros 
(D) și J. Bartalis (S.C.) nu pot 
fructifica ocaziile pe care și 
le-au creat Egalarea o va a- 
duce Solyom (min. 22). El in
terceptează o pasă în „treimea"

Sport Clubului, driblează trei 
adversari și ...1—1. Celelalte 
goluri, înscrise după multe 
șarje spectaculoase, aparțin lui 
J. Bartalis (S.C.) — min. 32, 
Bedo (D) — min. 43, care a- 
duca egalarea (2—2), victoria 
localnicilor parafînd-o Z. Nagy 
(min. 48), excelent servit de 
Gereb. Au condus foarte bine: 
N. Enache — I. Becze și Șt 
Enciu.

Vineri este zi liberă, iar slm- 
bătă sînt programate jocurile 
Progresul — Dinamo (ora 15) 
și Sport Club — Steaua (ora 
17130).

I
I

La Cîmpulung Moldovenesc se schiază din plin 
dea", după cum ne demonstrează fotografia tril 
pondcntul nostru din Suceava, Ion Mîndrescu, în , 

tineretul studios aflat in vacanță.

dificultate, cotate, pe bună 
dreptate, cu notele maxime.

Așa stînd lucrurile, este 
de la sine înțeles că, sub în
drumarea antrenorilor, com- 
ponenții loturilor reprezentative 
sînt, in primul rind, chemați 
să-și sporească eforturile" în 
pregătire, să se adapteze co
respunzător noilor cerințe, 
înțelegînd că rutina nu-i 
prea poate ajuta cu nimic în 
drumul spre podium. Chiar 
dacă e greu, chiar dacă, în 
unele cazuri, deprinderile teh
nice, greșite sau depășite, 
s-au format de multă vreme. 
Nu mai vorbim de cei tineri, 
de noii titularizați, cărora nu 
trebuie să li se facă, in aceas
tă direcție, nici cea mai mică 
concesie !

La loturile reprezentative se 
pot, desigur, rezolva multe 
dintre aceste probleme și a- 
vem convingerea că perioada 
care urmează va fi Intens fo
losită în acest scop. „Cheia" 
drumului spre o pregătire 
superioară, spre performan
te autentice se află însă în 
miinile antrenorilor din clu
burile și asociațiile cu secții de 
lupte ! Aici se hotărăște, de 
fapt, valoarea unui sportiv 
sau altul, valoarea — In final 

— a echipei reprezentative. 
Selecția și „producția" de ele
mente tinere, talentate, cu o 
bună pregătire inițială ar tre
bui să preocupe mai mult u- 
nele centre de lupte (Timi
șoara, Brașov. Oradea, Satu 
Mare etc.), de unde, de prea

multă vreme, nu mai apar 
performeri sau viitori perfor
meri. După cum o mai mare 
strădanie din partea antre
norilor și tehnicienilor care 
activează în centrele, în ge
neral, bine cotate ar duce la 
eliminarea multor deficien
țe cu care unii sportivi frun
tași se prezintă încă la loturile 
reprezentative de seniori și 
— mai ales — de juniori. Ar 
fi astfel și mai numeroase sa
tisfacțiile pe care unii dintre 
antrenorii cluburilor și a- 
sociațiilor le trăiesc (așa 
cum s-a întîmplat și anul tre

cut) atunci cînd elevii lor, 
sau cei cărora le-au Îndrumat 
primii pași spre măiestria 
sportivă, obțin succese de 
prestigiu la marile competiții 
oficiale — campionate euro
pene și mondiale. Poate că 
unele dintre problemele a- 
bordate trec (dar, după păre
rea noastră, nu prea mult..) 
dincolo de „perspectiva *86 “ ; 
ele cer o rezolvare temeinică. 
In timp astfel încât luptătorii 
de greco-romane să se poată 
prezenta cu șanse îndreptățite 
la titluri și medalii la toate 
marile competiții ce vor 
urma, în mod deosebit — ca 
obiectiv prioritar — la Jocu
rile Olimpice din 1988. Rezol
varea ]or trebuie să înceapă, 
însă, ACUM, dacă vrem ca 
salba de medalii a sportivilor 
noștri să primească și în con
tinuare strălucirile la care ei 
aspiră și pe care le dorim eu 
toțlL

I
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De pe frumoasele meleaguri domene am prim 
țâtoare privitoare la activitatea sporturilor de lai 
pada în stare bună (deși stratul ei are numai 5 
peratura scăzută vor permite Comisiei județene 
să organizeze, sîmbătă și duminică, prima corni 
anului la probe alpine și de fond. Concursul de 
va desfășura pe Dealul Negru, pentru slalom, 
Runc, pentru cursele de fond, la el urmînd să la 
buni practioanți al schiului din Vatra Dornei ș 
rimi.

Vremea favorabilă a făcut posibilă și amenaj. 
sanie de la Dealul Negru. într-o convorbire tel< 
cu președintele C.O.E.F.S. Vatra Dornei, Petru T; 
ne-a informat : „Deocamdată a fost înghețată 
200 de metri din pîrtie ; lucrările continuă și, d 
babilitățile, la sfîrșitul săptămînii viitoare se vor 
rile de înghețare a pistei pe o lungime de. 600 de 
va permite organizarea primelor concursuri. Ții 
unele învățăminte trase Ia terminarea sezonului 
i-au fost aduse unele modificări la trei viraje 
drepte, fapt care va contribui la Îmbunătățirea 
concurs*.  (D. ST.)

DUMINICA
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Divizionarele „A“ în fața noului sezon

SPORTUL STUDENȚESC - MARI AMBIȚII IN ACEST AN
Cu puțin timp înainte de a 

fi desemnat cel mai bun jucător 
il anului 1985, Gheorghe Hagi 
privea... Înapoi cu nemulțumi
re față de nereușitele sale, ale 
echipei naționale, ale Sportu
lui studențesc. „Am ratat prea 
mult, am pierdut calificarea 
pentru Mexic, n-am reușit să 
trecem de Xamax in primul 
tur. Va trebui s-o luăm de la 
capăt**,  spunea el.

Si miercuri, 8 ianuarie, lau
reatul fotbalului nostru pe a- 
nul trecut a reluat cursa, a re
început pregătirile. Cu noi si 
mari ambiții. Și la fel ca el 
toți ceilalți component! ai lotu
lui echipei din „Regie**,  porta
rii Speriaiu și Zariosu, funda
șii M. Mihail, Cazan, Iorgules- 
cu, Munteanu IL Pologea, 
Munteanu I, M. Popa, mijloca
șii Ticleanu, Pană, Șerbănică, 
Bozeșan I, Burchel, înaintașii 
M. Sandu, Coras si Terheș. In 
lotul „alb-negrilor“ se află și 
Cristea, tratativele privind le
gitimarea lui fiind destul de 
avansate. Prin urmare, aceasta 
ar fi singura noutate a „vice- 
campioanei**  de toamnă, care 
și-a propus, totuși, pentru vi
itorul sezon mai multe obiecti
ve. Ni le-a prezentat antrenorul 
principal Constantin Ardeleanu. 
„In 1986, clubul nostru împli
nește 70 de ani și dorim să 
marcăm această aniversare cu o 
clasare în Divizia „A“ care să 
fie cea mai bună din existența 
sa, implicit cu succese notabile 
în competiția europeană ia care 
sperăm să participăm in 
toamnă. Cum locnl 1 e foarte 
greu de atins, deși nu imposi
bil, vom face totul pentru a 
ne menține poziția secundă, 
care ar constitui • premieră 
pentru Sportul studențesc. Reu
șita va depinde insă de randa
mentul constant bun pe care il 
pot avea jucătorii. Așteptăm ea 
Hagi să se mențină acolo unde 
a ajuns, Coras să nu mai al
terneze partidele reușite eu al
tele de scăzut nivel, Iorgulescu 
să manifeste aceeași ambiție, 
Munteanu II să nu mai aibă 
„ghinionul**  unor accidentări, 
Bozeșan I să confirme, M. San
du să etaleze aceeași poftă de 
gol. De Ia absolut toți trebuie 
să pretindem mai mult, pentrn

OPINII DIN TABĂRA 

că sini jucători buni si este în 
afară de orice dubiu că pot e- 
volua mai bine decît în toam
na trecută. Ne vom strădui cu 
toții să realizăm un retur eu 
mai multe meciuri de ridicat 
nivel tehnic șl spectacular, eu 
mai multe goluri marcate si cu 
mal multe puncte ; puncte fără 
de care nu ne vom putea men
ține locul**.

Mai multe meciuri bune, mai 
multe goluri...

Pentru a ajunge la ele. Spor
tul studențesc a pornit alaltă
ieri la drum. Pînă duminică, 
antrenamente în sală și In aer 
liber. Apoi, pentru „Încărcarea 
bateriilor**  — la Pîrîul Rece.

Fotbaliștii Sportului studențesc au avut, în programul de ieri, 
o ședință de antrenament in sală, din care fotoreporterul nostru
a surprins secvența de mai sus. 
Primele meciuri — spre sfirși- 
tul lunii. La începutul lui fe
bruarie — un posibil turneu în 
Italia, cu un prim meci la 
Udine, după care, In țară, me
ciuri, cit mal multe meciuri, 
cu echipe din toate eșaloanele.

„Sper mult, afirma la rtndul 
lui Eugen Banciu, vicepreședin
te al clubului, ca la sfîrșitul 
perioadei pregătirilor de iarnă 
(eu marele regret că noi nu 
vom mai participa Ia... prologul 
oficial al sezonului, „Cupa", 
competiție din care am fost e- 
iiminațl la Galați, de Oțelul) 
echipa să se afle într-o formă 
sportivă care să-i permită să 
abordeze returul eu motoarele 
ambalate la maximum. Nu știu,

CAMPIOANEI NOASTRE 

nu pot să dovedesc acum, dar 
am convingerea fermă că Spor
tul studențesc va realiza*  un 
retur peste cele din campiona
tele precedente. E datoria ju
cătorilor să se autodepășcască, 
e datoria noastră să Ie asigu
răm condițiile corespunzătoare, 
cu atit mai mult cu cit nu
mărul spectatorilor din tribu
nele stadionului nostru s-a mă
rit continuu: cei ce iubesc echi
pa au dreptul să pretindă mai 
mult de le ea“.

...Să pretindă mai mult de la 
toți jucătorii, de la cei tineri 
în primul rînd, cei care pot 
aduce, lingă experiența mai 
vechilor M. Sandu, Cazan, Mun-

Foto : Aurel D. NEAGU 
teanu I, Șerbănică, aplombul 
vlrstei lor. Antrenorii Constan
tin Ardeleanu si Tănase Dima 
s-au referit in mod deosebit la 
Pologea, M. Popa, Bozeșan I, 
Burchel, Răduțoiu, ultimul de 
Ia echipa de „speranțe*.  Doar 
prin simbioza perfectă dintre 
EXPERIENȚA vechilor titulari 
șl VIGOAREA celor din „noul 
val*.  Sportul studențesc poate 
Îndeplini ceea ce și-a propus 
pentru 1986.

Miercuri, 8 ianuarie, „alb-ne- 
grii*  au luat, așadar, încă un 
start, startul anului *70,  al 14- 
lea start consecutiv de primă
vară In Divizia „A*  ; un start 
in care a pornit cu mari am
biții, avtadu-1- ca lider pe au
torul unor goluri de excepție 
In 1985, Hagi, cel mai bun fot
balist al anului trecut.

Laurențiu DUMITRESCU

Cursul de perfecționare a antrenorilor

BOGAT Șl INSTRUCTIV PROGRAM ÎN ZIUA A DOUA
Program bogat in cea de 

a doua zi a Cursului de per
fecționare • antrenorilor din 
diviziile „A*  și „B“ de fot
bal. In „deschidere*,  o masă 
rotundă, condusă de antreno
rul emerit Ștefan Covaci, eu 
subiectul : „Aspecte metodi
ce noi in fotbalul actual*,  la 
care au participat specialiști 
români prezenți la diferite 
congrese internaționale. Ast
fel, prof. Nicolae Petrescu, 
care a fost prezent la congre
sul de psiho-fiziologie de la 
Monaco (Franța), a expus 
tema : „Importanța cunoaș
terii perioadei de virsiă opti
mă pentru formarea și per
fecționarea pregătirii jucă
torilor, precum și modalități 
diferite de dezvoltare a inte
ligenței și științei jocului pină 
la 18 ani și în perioada pă
trunderii in rîndurile seniori
lor*  ; antrenorul federal 
Gheorghe Ola, care a fost 
prezent la cursul de la Lien- 
dabrum, in Austria, împreună 
cu al ti 65 de tehnicieni din 
Europa care se ocupă de pre
gătirea copiilor și juniori
lor, a vorbit despre „Junio
rii mari, in pragul afirmării 
lor in cadrul echipelor de se
niori*.  S-a Întărit ldeea că
totala afirmare a junioru
lui depinde atit de eforturile 
personale, «St si de sprijinul 
familiei și sl colegilor, de În
drumarea altruistă • an
trenorului. In eootinuare, 
antrenorul odripet Corvimd 
Hunedoara, lea foneeeu,
care a participat ta Congresul 
internațional de ta, Sofia, a 
abordat tema : „Raționalizarea 
și standardizarea exerdțfi- 
lor in fotbalul aetuaPU Pro
fesorul Victor Stănculescu, 
care a luat parte la Congresul 
de psihologie de la Copenha
ga, a vorbit despre : „Reeva
luarea antrenamentului men
tal, fizic, tehnic șl psiho-tactic

in realizarea performanței 
în fotbalul modern*.  In În
cheiere, prof. Grigore Sichitiu 
a prezentat pe video aspecte 
înregistrate la Congresul in
ternațional «1 antrenorilor 
profesioniști din Bundesli
ga, de la Syli (R.F.G.), adu- 
dnd în fața tehnicienilor 
noștri modalitățile de des
fășurare a unor cursuri de 
perfecționare a antrenorilor, 
precum și metode și mijloace 
de Învățare și perfecționare a 
antrenamentului și, implicit, 
a jocului, exemplificate de an
trenori renumiți ca G. Bi- 
zantz și I. Weissc (ambii din 
R. F. Germania).

A urmat o altă masă rotun
dă, condusă de antrenorul e- 
merit Angelo Niculcscu, cu 
tema : „Priorități de instruire 
în perioada pregătitoare de 
iarnă*.  S-au prezentat „as
pecte noi privind pregătirea 
fizică ca concept și organiza
re*  (C. Teașcă) ; „metode și 
mijloace de realizare concretă 
a pregătirii fizice" (T. Dima) ; 
„problematica pregătirii teo- 
retico-metodice*  (C. Arde
leanu) ; „modalități de realiza
re a pregătirii tactice in pe
rioada actuală*  (M. Rădulcscu). 
Toate aceste teme au fost 
completate de dezbateri șl 
discuții, susținute de antre
norii C. Dinu, V. Stănculescu 
gl L V. Ionescu.

In încheierea programului 
do Ieri, directorul tehnic al 
FJLF., Mircea Lucescu, a ți
nut ob referat pe tema „Par- 
iicularități ale jocului in a- 
tae, în fotbalul actual", por- 
atod de la noutățile apărute 
ta Campionatul european 
An Franța, ca și în jocul ma
rilor echipe de club care s-au 
Impus In anul 1985. Expune
rea a fost susținută cu e- 
xemplificări video, prezen- 
tîndu-se corelația dintre joc 
și antrenament.

/Urmare din pag 1)

entuziasmul firesc, după tra
gerea sorților, nu trebuie să 
conducă la o subapreciere a 
valorii adversarului, un parte
ner de intreccre care se află 
intr-un progres simțitor, certi
ficat și de rezultatele lui an
terioare : eliminarea campioa
nelor Iugoslaviei și Uniunii So
vietice din importanta compe
tiție a campionilor Europei. Va 
trebui, deci, să tratăm dubla 
manșă cu echipa finlandeză eu 
Întreaga responsabilitate de 
care trebuie să fie capabilă o 
formație care tinde și la mal 
mult, la un Ioc in semifinale. 
Universitatea Craiova a des
chis pirtia, Dinamo a avansat 
și ea cu deosebit succes, acum 
avem și noi ocazia să realizăm 
o- performanță remarcabilă pen
tru fotbalul nostru. Cunoscută

pentru combativitatea ei, for
mația finlandeză trebuie con
tracarată printr-un joc cursiv, 
rapid, ingenios, așa cum echipa 
noastră a reușit de multe ori 
in trecutul sezon."

Bumbescu, acest jucător de 
mare angajament, care a reali
zat, In ultima perioadă de timp, 
însemnate progrese tehnico-tac- 
tice, opina : „Trebuie să fim 
conștiențl de adevărul că orice 
formație care și-a croit drum 
pină în sferturile Cupei cam
pionilor reprezintă o valoare. 
In consecință, trebuie să abor
dăm meciurile cu Kuusysi 
Lahti cu toată seriozitatea, așa 
cum am dovedit-o și In Între
cerile de pină acum, cu Vejle 
și Honved. Avem, indiscutabil, 
prima șansă, dar va trebui s-o 
susținem printr-o pregătire e- 
xemplară și o comportare de 
frumoasă ținută.*

După prima jumătate a campionatului republican de juniori II

Ml ECHIPE NEÎNVINSE
De trei ani se desfășoară un 

al doilea campionat european 
de juniori (și unul mondial), 
Întrecere care șl-a făurit, trep
tat, un drum propriu printre 
a ti tea alte mari competiții ale 
fotbalului. Acest campionat este 
rezervat jucătorilor care n-au 
împlinit încă 16 ani. Firesc, 
deci, ea și pe pian intern să se 
desfășoare o întrecere ta aceas
tă categorie de vîrstă. Este 
tocmai ceea ce se. vrea a fi 
Campionatul republican de ju
niori n, organizat pe 12 serii 
și la care au obligația sâ par
ticipe echipele de juniori ale 
divizionarelor „C“. In acest fel, 
eșalonul trei al fotbalului nos-

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ÎN DIVIZIA „C“
• Minerul Paroșeni, dato

rită golaverajului mai bun 
(+17), s-a detașat din trio-ul 
fruntaș care a dominat 
cerile seriei de față, 
formații bune, dintre 
două binecunoscute în 
pionat — Minerul Paroșeni 
(printre fruntașe și in cam
pionatul trecut, pierzînd pro
movarea, în fața Iul U. M. Ti
mișoara) și Strungul Chi- 
șineu Criș. Aceasta din urmă, 
promovată in toamnă in com
petiție, nu are tacă „firmă*,  
dar, după evoluția foarte bună 
din prima jumătate a cam
pionatului, a apărut In prim- 
plan. • Totuși formația mi
nieră din Valea Jiului, antre
nată de prof. Tiberiu Benea, 
nu a prea strălucit In tur (în 
prima jumătate a campionatu
lui trecut se afla pe locul se
cund, eu 9 victorii — cu una 
mai mult decît acum), dar are 
totuși meritul că a pre
zentat o linie ofensivă superi
oară celorlalte fruntașe, în
scriind cel mai mare număr 
de goluri (31). • In tabelul «1- 
noptic al seriei, Minerul figu
rează cu o singură victorie In 
deplasare (2—1 ta derby-vl cu 
U.M.T.) și eu un rezultat de e-

între- 
Trei 
care 

cărn

SERIA A VIII-a 
galitate (1—1) la Unirea Tom
natic ; -deci, un punctaj destul 
de modest la „adevăr*  : +4. • 
A devenit lidera grupei de a- 
bia după etapa a 13-a, tind a 
Întrecut la scor (4—0) pe Mi
nerul Certej. • In tur. cei 
mai activi Înaintași al echipei 
din Paroșeni au fost Baltaru, 
Iordache șl juniorul Henzer. • 
în retur. Minerul va juca a- 
casă, cu U.M.T. și in deplasa
re cu Strungul, (va avea opt 
jocuri „afară**).  • Scria a 
VIII-a este una dintre cele mal 
echilibrate, diferența dintre 
deținătoarele locurilor 1 și 
13 fiind de numai 6 puncte! 
• In tur s-au perindat la șe
fie nu mai puțin de opt echi
pe, de cele mal multe ori 
noua promovată Chlșineu Criș 
(timp de șase etape). • O 
altă nou promovată ta compe
tiție, formația feroviară din 
Simerla, a făcut față și ea o- 
norabil dificultăților unui 
campionat republican. • Prin
tre 
te

ii deține Minerul Certej : 33.
• înaintările au Înscris 339 de 
goluri (media de meci — 2,8).
• Numărul cartonașelor gal
bene — 139, o 
mare ! (T. R.).

cifră foarte

competitoarele remarca
ta sezonul de toamnă 

mal numără C.S.M. Lugoj 
Mlnerul-Știința Vulcan. 

Recordul golurilor primite

1.
3.
3.
4.
I.
0.
1.
1.
0.

10. 
a.
12. 
n. 
14. 
ÎS.

Mln. Paroșeni 
Strungul Chlș. 
U.M. Timiș. 
C.S.M. Lugoj 
Mln. Vulcan 
CJ.R. Simerla 
Dacia Orăștie 
Rapid Arad 
Unirea Tonul. 
Unirea Sta. 
Șoimii Llpova 
Victoria Călan 
Obilici Slnm. 
CSM Caranseb. 
CTR Caranseb.

1«. Mln. Certej

15 8 1
15 t 3
15 8 2
15 8 1
15 7 3
15
15
16
15
15
15
13

31-14
23-12
23-23
22-18
23-15

26
28
26
25
24

3
5
5
6
5

717 23-25 22
7 17 18-24 22

22
21
21
21
21
20
17

__  H
15 5 1 9 16-33 16

111 24-17 
4 3 4 30-15
1 « 8 
7 0» 
III

15 » 1 1
15 5 1 I 
15 5 1 I 15-30

23-33
25-31 
12-20
n-17
13-54

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri 10 Ianuarie, va 
avea loc In București, ta sala 
clubului din ' 
cu începere 
Transmiterea 
toare se va 
la radio, pe _ _
10,15. Numerele extrase vor 
radiodifuzate,

str. Doamnei nr. 1, 
de la ora 15,05. 
numerelor dștigă- 

faee IN DIRECT — 
programul I, la ora 

tl 
de asemenea, la 

ora 23 pe programul I, precum 
șl sîmbătă dimineața. In reluare, 
la ora 8,55, tot pe programul I. 
După efectuarea operațiunilor de

Șl UNA CU 5 GULURI
tru este solicitat și el să DES
COPERE TALENTELE șl să le 
îndrume spre vlrful piramidei, 
spre echipele naționale In pri
mul rtnd. Cum se prezintă a- 
cest campionat după prima fol 
parte ? Care stat fruntașele se
riilor 7 încercăm să răspundem 
succint in rîndurile următoare, 

în seria I, Constructorul Iași 
s-a detașat la 5 puncte de a 
doua clasată, Șiretul Pașcani, și 
e greu de crezut că tinerii ju
cători ieșeni (76 goluri marcate 
In ÎS meciuri), vor rata cali
ficarea in turneul final.

In seria a n-a conduce neîn
vinsă CJS.M. Borzești (27 p.), 
dar Unirea Dinamo Focșani se 
află la numai două puncte de 
lider.

O altă echipă distanțată ta 
frunte ‘ '
ria a 
vantaj 
FEPA 
ila și ___________
cîte 22 de puncte.

Tot 26 de puncte (din 30 po
sibile) a realizat și ISCIP Ul- 
meni, liderul 
doua clasată 
stanța, eu 22

Frumoasă .
primul loc In seria a V-a. Me
talul București are 51—10 la 
golaveraj, față de 44—8 cit a 
realizat Chimia Găești, ambe
le echipe avlnd același număr 
de puncte : 28 1

în seria a Vl-a conduce Pro
gresul Corabia, cu trei puncte 
față de alte trei echipe, ROVA, 
Chimia Tr. Măgurele șl Spor
tul muncitoresc Caracal, toate 
cu cite 21 de puncte.

Gloria Pandurii Tg. Jiu este

IN MEDIE DE MECI!

este Chimia Buzău (se
in-a), ea avînd un a- 
de patru puncte fată de 
74 BIrlad, Petrolul Bră- 
Metalul Buzău, toate eu

seriei a IV-a. A 
este Portul Con

de puncte.
disputa pentru

liderul seriei a VII-a, fără sâ fi 
cunoscut înfrîngerea, dar la nu
mai două puncte distantă și cu 
un golaveraj bun se află Me
talurgistul Sadu.

Liderul seriei a VUI-a este 
Minerul Certej (26 p.). Foarte 
aproape se află, insă, U.M. Ti
mișoara, fruntașă și in edițiile 
trecute, echipa cu al doilea a- 
tee al turului (68 de goluri mar
cate). Ea poate recupera In re
tur cele două puncte care o 
despart de Minerul.

în seria a IX-a există patru 
puncte în tax lider — Voința 
Oradea — și urmăritoarea sa. 
Unirea Alba Iulia.

Dispută aprigă, însă, în seria 
din nord-vestul tării (a X-a). 
Unio Satu Mare are 24 de 
puncte. în continuare, în cla
sament se află Minerul Băița 
cu 23 puncte, Cuprom Baia Ma
re — 23, iar Chimforest, Vic
toria Cărei și Someșul Satu 
Mare au cîte 22 de puncte. 
Oricare dintre aceste echipe 
poate cîștiga grupa.

Inter Sibiu este liderul se
riei a Xl-a. La trei puncte — 
Progresul Odorhei.

în sfîrșit, In seria a XII-a 
conduce Nitramonia Făgăraș, 
care n-a pierdut în tur decît 
un punct ! Pe locul 2, Electro 
Sf. Gheorghe (26 p.).

Performerele primei părți a 
a campionatului sînt deci cele 
trei echipe care n-au cunoscut 
înfrîngerea, liderii seriilor a 
n-a, a VII-a și a XII-a, res
pectiv C.S.M. Borzești, Gloria 
Pandurii Tg. Jiu și Nitramonia 
Făgăraș, precum și Constructo
rul Iași cu atacul el care a în
scris 5 goluri de meci ! (L.D.)

LOTO-PRONOSPORÎ INFORMEAZĂ
tragere, va rula filmul „UN CO
MISAR ACUZA-, Intrarea liber*.
• Duminică, 13 ianuarie, se va 

desfășura prima tragere LOTO 3 
din acest an. Pentru procurarea 
biletelor, mal stat ded la dispo
ziția partlclpanțllor numai două 
zile, mllne, sîmbătă, fiind ultima 
zl de participare. Juctad mal 
multe variante, aveți posibilitatea 
de a obține Importante cîștlgurl

ta autoturisme „DACIA 1300*,  
precum șl mari sume de bani.
• Așa cum bine au observat 

pronosportiștil, chiar... duminică 
seara, la primul concurs din a- 
cest an mi apărut etteva sur
prize ce s-au transformat apoi 
ta cele 3 autoturisme „DACIA 
1300*.  In etapa din 12 ianuarie, 
un nou concurs interesant, deci 
o altă „misiune*  grea pentru 
participant!, mai eu seamă că se 
mai adaugă șl reportul de 02.704 
lei de la concursul trecut.



Il nrimele turnee Internationale de baschet ale anului

SELECȚIONATELE ȚARII NOASTRE 
AU AVUT COMPORTĂRI INEGALE

Patru selecționate române de 
baschet au participat, seceat, 
la turnee internaționale. Ia 
rindurile ce urmează, publi-, 
căm clasamentele finale ala 
acestor turnee fi unele 
nunte privind comportarea e» 
chipelor noastre.

bELECTIONATA D8 SB* * 
NIORI A CAPITALEI a luat 
parte la tradiționalul turneu 
iotat cu .Marele premia al 
arașuhii Varșovia". Iată clasa
mentul (rezultatele le-am pu
blicat la timpul cuvenit) : 1. 
Varșovia, 2. S.K.A. Alma Ata, 
3. Praga, 4. București, 5. Sofia, 
S. Helsinki, 7. Varșovia II, 8. 
Budapesta. Secretarul respon
sabil al federației. Sorin Sat - 
mari, ne-a declarat la înapoie
re : „A fost un turneu cu nu 
ridicat grad de dificultate, de
oarece toate participantele au 
fost prezente (cu excepția for
mației S.K.A. Alma Ata) cu 
selecționate ale țărilor respec
tive. Echipa noastră a deplasat 
un lot în care au predominat 
elementele tinere, dintre caro 
s-au evidențiat Pogonaru (prin 
puterea sa de luptă și ritmul 
rapid impus acțiunilor ofensi
ve) și V. Iaeob (bun recupe
rator, dar căruia ii trebuie un 
plus de eficiență în atac). M. 
Marinache rămine in cursa 
pentru titularizare, G. Șarlă 
mai trebuie testat, iar A. Po- 
povici nu a convins. In gene
ral, selecționata a avut o com
portare inegală, meciul de virf 
fiind cel cu Finlanda (care are 
in componentă doi nord-ameri- 
cani naturalizați), în cursul că
ruia au fost fructificate nu 
mai puțin de 21 de aruncări 
de la 6,25 m (de cite 3 puncte). 
Stabilizarea la un nivel cit mai 
înalt trebuie să fie țelul an
trenorilor lotului în perspecti
va întrecerilor internaționale 
oficiale ale anului".

honen, mijlocașii Pekkonen șt 
Kousa, precum șl atacantul Re
mes. ta formație figurează doi 
jucători englezi, Mitchell și Ca
roll, care au evoluat, ta trecut, 
la Chesterfield. De notat că, ta 
prezent, fotbalul finlandez se află 
ta pauză de iarnă, ediția 1986 a 
campionatului urmtad să Încea
pă ta luna martie. Acum Ku
usysi se antrenează la Lahtl pe 
un teren acoperit șl va susține 
plnă la 5 martie cîteva jocuri de 
pregătire peste hotare .

Traian MURZEA

® Tradiționalul turneu al echi
pelor de tineret (sub 21 de ani) 
de la Toulon se va desfășura ta 
acest »n între 4 șl 11 mal și va 
reuni reprezentativele Franței, 
Angliei, Belgiei, Camerunului, 
Spaniei, Ungariei, Portugaliei și 
U.R.S.S. Anul trecut, in finală. 
Franța a dispus cu 3—1 (după 
prelungiri) de Anglia.
• In „Cupa Angliei" (turul 3), 

un meri rejucat : Tottenham — 
Oxford 2—1, după prelungiri.
• Meci amical : Bordeaux — 

Standard Lldge l—0 (0—0).
• Clțiva dintre cel mal buni 

jucători ai anului 1985. In 
U.R.S.S., ta urma unei anchete 
la care au participat peste 200 
de ziariști de sport, cel mai bun 
fotbalist a fost desemnat Demia
nenko (26 de ani), de la Dinamo 
Kiev, cu 407 p. L-au urmat Oleg 
Protasov (Dnlepr) — golgeterul 
campionatului cu 35 goluri mar
cate — 398 p șl Feodor Cerenkov 
(Spartak Moscova) — 307 p. In 
Iugoslavia, pe primele trei locuri: 
SUskovici (Hajduk Split), Lukov- 
ean (Steaua roșie) șl GudelJ 
(Hajduk Split). In Africa, „Ghea
ta de aur* a fost atribuită lui 
Mohamed Timounl din Maroc, 
care l-a devansat pe algerianul 
Rabah Madjer.
• Pentru a doua oară conse

cutiv, Jan Ceulemans, de la F.C. 
Bruges, căpitanul echipei repre
zentative a Belgiei, a fost ales 
cel mai bun jucător al țării sale. 
Pe locul secund a fost clasat 
Philippe de Smet, de la Ware- 
gem.

O SELECȚIONATA DIVI
ZIONARĂ DE SENIOARE, a- 
vind drept scop principal tes
tarea unor jucătoare tinere, a 
participat la .Turneul Cumul- 
lus“, disputat în orașul finlan
dez Vainikkala. Clasament fi
nal (rezultate publicate): 1.
Finlanda, 2. Selecționata divi
zionară română, 3. Polonia. 4. 
Finlanda — tineret. Marian 
Strugaru, antrenor principal al 
reprezentativei României (din 
care au lipsit unele jucătoare 
de bază, printre care Magdale
na Jerebie, Mariana Băd iniei șt 
Paula Misăilă). ne-a declarat : 
.Dintre baschetbalistele tinere

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Rezultate din sferturile de fi

nală ale cupelor europene la 
baschet : MASCULIN, „COTA
CUPELOR*  : L. G. Vlena — FjC. 
Barcelona 91—119 ; „CUPA KO- 
RACI" : Breogen Lugo (Spania) 
— Steaua roșie Belgrad 91—IM, 
Villeurbane — Varese SI—77, Za
dar — Torino 105—114, Antibes — 
PA OK Salonic 99—83, Challans

TURNEELE DIVIZIEI
(Urmare din pag. 1)

nul Săvinești, formație aflată 
la a treia înfrîngere consecuti
vă. Evidențiați : Sterea și 
Zamfir de la Tractorul. res
pectiv Chczan. în partida a 
doua, Elcond Dinamo Zalău —

CICLISM • Federația polo
neză a anunțat lotul pentru 
.Cursa Păcii*  șl campionatele 
mondiale. Printre cei selecționați 
se numără cunoscuțil rutieri 
Bartowiak, Miezejewski, Lesz- 
newski, Wrona șl Szerszynskl. » 
înaintea ultimelor 21 de ore de 
întreoerl, în Cursa de șase zi
le de la Madrid continuă să con
ducă cuplul Knetemann (Olanda) 

— Navarro (Spania), H urmează, 
la un tur, perechile Bondue 
(Franța) — Pieters (Olanda) șl 
van Vllet (Belgia) — Moreno 
(Spania).

JUDO » La Tbilisi va avea loc 
un turneu Internațional, la care 
au fost invitați să partidpe con
curent! din Franța, R. F. Ger
mania, Italia, R. D. Germană, 
Cuba, R.P.D. Coreeană, R. P. 
Mongolă, Cehoslovacia, Polonia, 
Japonia, România și U.R.S.S. 
Din țara noastră vor participa, 
printre alții, Gheorghe Dani 
(categ. 60 kg), Ele Șerban (categ. 

a-au evidențiat Roxana Ștefan 
(ee*  mai bună jucătoare a e- 
chtpei ; a fost selecționată in 
«y-ul iwaeuloD, Elena Vasils 
«1 Rodie» Jngăaarw; Luminița 
Mărincnl » avat o prestație 
remarcabilă î» atac, dar a fost 
mai puțin ■**!*  in apărare: 
Metaniei Lefter U este neeesar 
un plus do Încredere pentru a 
corespunde integral, A fost un 
turneu eu multe învățăminte 
pțațțyTț ▼iitOfMo

LOTUL DE JUNIORI a luat 
parte la turneul de la Rakov- 
ntk (Cehoslovacia), al cărui 
clasament final a fost următo
rul : I. R.F. Germania, 2. Bul
garia, 3. Polonia, 4. Ungaria, J 
Cehoslovacia, 8. România (re
zultatele echipei noastre: K— 
87 cu Cehoslovacia, după pre
lungiri, 63—84 cu R.F. Germa
nia, 81—83 cu Ungaria, 87—96 
cu Bulgaria, 59—73 cu Polonia). 
Clasarea baschetbalistelor ro
mani po ultimul loc pare ne
verosimili dacă ținem seama 
că anul trecut, la compania a- 
celorasi echipe si care aveau 
aceeași componență, reprezen
tativa țării noastre a cucerit 
locul I ! Antrenorul principal 
al lotului, 1 Jvlu Călin, ne-a 
spus : .Echipa a jucat ceva 
mai bine deeit la Balcaniada 
din luna decembrie (unde s-a 
clasat tot pe ultimul loc), dar 
oricum sub posibilități, cele 
mal evidente defecțiuni fiind 
insuficienta rezistență fi lipsa 
de precizie în aruncările la 
coș“.

SELECȚIONATA DE JUNI
OARE s-a clasat pe locul 4 in 
.Turneul țărilor socialiste*,  
disputat In localitatea polone
ză Olsztyn. Clasament final : 1. 
Ungaria, 2. Cehoslovacia, X 
Polonia I, 4. România (rezul
tate : 78—S4 cu R.D. Germană, 
50—82 cu Polonia I, 54—64 cu 
Cehoslovacia, 102—51 cu Polo
nia II, 70—86 cu Ungaria, după 
ce în min. 38 scorul era egal!), 
5. Polonia H, 6. R-D. Germană. 
Din formația țării noastre au 
absentat Iulia Alioman fi Tfin- 
de Enyedi. Cea mai bună pre
stație a avut-o Gabriela Pan- 
dree. Antrenorul principal, Ho
rta Pop, ne-a declarat: .Echi
pa noastră a avut ta toate 
partidele avantaj după .prima 
repriză, dar ta eontlnuare re
zistenta fizică s-a dovedit de
ficitară, eu urmări fi asupra 
preciziei aruncărilor la coș, din 
acțiune șl libere*.

Dumitru STANCULESCU

(Franța) — Banco Roma 77—n. 
Basna Sarajevo — Hapoel Tel 
Avtv 105—», Orthez (Franța) — 
Partizan Belgrad 103—105, Granol- 
lem (Spania) — Caserta 90—03 ; 
FEMININ. „COTA RONCHETTI": 
Lokomotiv Sofia — Sparta Praga 
73—39, Sehio (Italia) — Ljubljana 
75—80, Vlterbe - Tuzla (Iugosla
via) so—C9.

„A“ DE VOLEI [m]
CSU Oradea 3-8 (10. 13. 7).
Victorie dară a sălăjenilor, de 
la care s-au evidențiat Horje și 
Codre. respectiv Teleagă. In 
ultimul med. ASA Electro- 
mureș — Calculatorul 3—1 
(—13, 7, 12, 15).

Constantin ALBU — coresp.

TELEX • TELEX
65 kg) și Mlhal Cioc (categ. 95 
kg).

HANDBAL O La Ferrăra (Ita
lia), ta meci retur pentru opti
mile de finală ale .Cupei fe
derației Internaționale", echipa 
cehoslovacă Topolnlcki a Între
cut cu scorul de 44—14 (20—7)
formația locală. învingătoare și 
în primul joc, handbalistele ce- 
hoslovaoe s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale competi
ției,

RUGBY » Echipa Leilor bri
tanici va tatilni, la 16 aprilie, la 
Cardiff, o selecționată a Lumii. 
Antrenorul lor va fl Clive Row
lands, asistat de Mick Doyle.

SCRIMA • Suedezul Rickard 
Larson a terminat învingător în 
concursul Internațional de spadă 
pentru Juniori de la Parts, ta 
finala căruia a dispus cu 13—12

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
Patinaj artistic : ANNA 

KONDRAȘOVA - 
CAMPIOANA UNIONALA

Arata Kandrașova a cucerit, la 
Leningrad, titlul de campioană 
udonală a U.R-S.S. Ea a tatre- 
eut-o pe vlcecamploana mondială 
Kira Ivanova, In timp ce pe locul 
al 3-lea s-a situat Natalia Lebe
deva. La masculin A. Fadeev.

Hochei pe gheață : TURNEUL
DE LA BUDAPESTA

Prima zi a turneului de hochei 
pe gheață de la Budapesta a-a 
tnchelat cu următoarele rezul
tate : Bulgaria — Ungaria 3—4 ; 
Frânte B — Iugoslavia 4—3. ta 
cea de-a doua ri, Frânte ■ — 
Bulgaria f—4, Clasamentul du®» 
3 zile de tatrecerl este următo
rul : 1. Franța B 4 p ; 1. Iugo
slavia â p : 3. Bulgaria 3 P ; 4. 
Ungaria » p.

Schi fond: CANADIENII 
CONFIRMA

La Mont Revând (Franța) a-au 
deefiteuret probele de ftabteă I 
X 1*  km — masculin (X 3 X I 
km — feminin. Echipa maacuUnâ 
canadiană, revelați*  primelor 
două etape ale „Cupei mondiale*,  
a cucerit fi ta Fedaz (Alpit fran
cezi) primul loc. Iată ordinea 
primilor trei : 1. Canada I 1 k
MdB.W ; 3. Cehoslovacia 1 k
31*7,08  ; 3. Italia II 1 k 31:13,83. 
La feminin, a clștigat echipa 
B1>G, in 34:48,08, urmată de Nor
vegia 5:16,09 ft de R.D.G. H 
58 tel,08. • Suedezul Ingemaar

PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALĂ 
ALE CUPELOR EUROPENE

OTBAL 
iMridicune.

„COTA CAMPIONILOR EUROPENI"Ieri, la Ziirich, au fost stabilite, prin tragere la 
sorți, meciurile din sferturile de finală ale cupelor 
europene. După cum am anunțat, primul tur va 
avea loc la 5 martie, iar returul la 19 martie. Pri
mele echipe stat gazde. la*ă  programul complet al 
jocurilor.

Steaua București 
Baycm Miinchen 
F.C. Aberdeen 
CJ. Barcelona

„CUPA 
Rapid Vlena 
Dukla Praga 
Dynamo Dresda 
Steaua roșie Belgrad 

„CUPA 
Sporting Lisabona 
Beal Madrid 
Hajduk Split 
Irrtemaztortale

O fazd Uin meciul Zenit Leningrad — Kuusysi Lahti 
(3—1 in primul Joc, dar acaaă fotbaliștii finlandeti 
vor obfine calificarea, cu 3—1), ta tricouri albe, Ju- 

cdtoril de la Kuusytl

KUUSYSI LAHTI
Cea mai surprinzătoare apariție 

pe tabloul meciurilor din sfer
turile de finală ale .Cupei cam
pionilor europeni" este, desigur, 
formația Kuusysi Lahti. E pri
ma formație finlandeză «tare s-a 
calificat ta această fază înainta
tă a competiției. Dar promova
rea el nu este tatîmplătoare. 
pentru că fotbalul din «Țara 
celor 1060 de lacuri*  a făcut ta 
ultimii ani progrese remarcabile. 
Kuusysi este unul dintre cele 
mal tinere cluburi din Finlanda, 
fiind Înființat in 1969! în acești 
ani, Kuusysi a reușit să urce 
„treptele*  diferitelor ligi și să 
promoveze în primul eșalon in 
1978. Doi ani mal tirziu se re
marca prin cîștlgarea „Cupei Fin
landei". In 1982, echipa din Lahtl 
avea să «mcerească titlul de cam
pioană a țării, reușind să eclip
seze un vechi club din Lahtl, pe 
Relpas Înființat ta 1899! La pri
ma ei apariție ta „C.C.E.*,  ta 
ediția 1983—84, a tntîlnit pe Di
namo București, de car» a fost 
tnvlnsă In ambele partide. Un 

de Italianul David Cedenese. In 
asaltul pentru locurile 3—4, Jean- 
Francois Madtino (Franța) l-a 
întrecut cu 10—7 pe Fabio Mam- 
mlni (Italia).

TENIS • In turneul Internațio
nal de la Atlanta (Geor
gia), Jucătorul cehoslovac Ivan 
Lendl l-a învins cu 6—3, 5—7,
6—1 pe americanul Jimmy Con
nors, Yannick Noah (Franța) a 
dispus cu 3—6, 6—3, 6—2 de An
dres Gomez (Ecuador), lar John 
McEnroe (S.U.A.) a câștigat cu 
6—3, 6—2, partida cu suedezul 
Anders Jarryd. • Partidele din 
ziua a doua a campionatului 
mondial de tenis rezervat probei 
de dublu masculin, competiție ee 
se desfășoară la Londra, s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te : Lloyd (Anglia), Fleming 
(S.U.A.) — Edmondson. Warwick 
(Australia) 6—2, 7—5, 6—4 ;
Gunthardt (Elveția), Taroczy 
(Ungaria) — Depalmer, Donnel
ly (S.U.A.) 6—3, 4—6, 7—6, 6—1.

Somskar a terminat pe primul 
loc ta proba de 13 km de la 
Mont Reward, cu timpul de 
45:44.5. De locul al 2-lea s-a cla
sat Pierre Harvey (Canada) 
46:18,4, Iar pe 3 — Petr Usican 
(Cehoslovacia) 46:35,S. In compe
tiția feminin» de 7A km, primele 
3 locuri au fost ocupate de tot 
atttea norveglence: 1. Berii A unit 
25:38,5; 3. Brtt Pedersen N:3t,(; 
3. Anette Boe 25:50.1.

PE SCURT
• n de sportiva dta U țări 

și-au anunțat participarea la 
Campionatul european feminin de 
patinaj viteză, care sa va desfă
șura ta zilele de U g 13 Ianuarie 
la Gelthua (Norvegia, m km vest 
de Orio), Printre concurente : 
Kmeoe Nemeth (Austria). Marie 
France van Boldea (Franța), 
Hanne Eriksson (Norvegia), 
Yvonne van Oemnlp. Rt*  Vlsser, 
(Olanda), Erwtaa Rya-Ferens 
(Polonia), Gabi ScBcnbrann, 
Heike ScbeMlnz. Carole Berger 
(R-D.a.), Olga Plesjkova, Inga 
Gtiauri NataUa Artamonova, E- 
lena Lapuga (U.HJ9A.). • Pro
gramul probelor ta „Cupa mon
dială*  (masculin) ta hwa ianua
rie este următorul : stznb&tă 11 — 
stalom super-uriag la Garmlaek- 
PartenUvchen (RJT.G.) ; dumi
nică M — slalom apodal la Ber
chtesgaden (R.F.GJ ; vineri 17 — 
ebborfre ta KMzbaebet (Austria); 
stmbăt» 13 — oobortre la Kttz- 
buche! : duminică 1» — slalom 
special ta Kltxbuetiei ; marți 21 
— slalom special ta Parpan (El
veția) .

an ma! ttrzlu. reușește să intre 
dta nou ta posesia „Cupei Fin
landei", iar ta 1984 a izbutit să 
devină pentru a doua oară cam
pioană (In 1985 s-a clasat pe lo
cul secund).

In actuala ediție a „C.C.E.*,  
formația antrenată de Penttl 
Korkko a realizat două perfor
manțe «leoseblte, elimlntnd, sur
prinzător, pe F.C. Sarajevo (2—1, 
2—1) șl pe Zenit Leningrad (1—2 
șl 3—1, după prelungiri I). Adver
sara Stelei se va prezenta la 
București cu mal mulțl Interna
ționali de valoare : portarul Kor-

9 La Paris s-a desfășurat un 
turneu ta sală. In finală s-au 
intUnlt echipele F.C. Santos șl 
Borussia Monchengladbach. Fot
baliștii brazilieni au cîștlgat cu
1— o (0—0) Alte rezultate : San
tos — F.C. Lifege 1—1, Borussia
— Lifege 5—1. In preliminării : 
Santos — Hajduk Split 4—1. M8n- 
chengladbach — Hajduk t—0, 
Monchengladbach — Santos 1—1, 
Beai Sociedad — F.C. Li&ge 3—3, 
F.C. Llăge — Paris St. Germain 
5—1 !, Paris St. Germain — Real 
Sociedad 6—2.
• In etapa a 16-a a campiona

tului Greciei : Panathlnaikos — 
A.E.K. 2—1, Arts Salonic — Pa- 
nlonlos 3—9, Larissa — Doxa 2—0, 
Heraklis — Ethnikos 1—0, OT.I.
— Olympiakos 0—1. K al amari a — 
Panahaiki 0—2, Yannlna — 
P.A.O.K 1—1. Lider al clasa
mentului se menține echipa Pa- 
nathinaikos cu 23 p, urmată de 
Aris - ap, A.E.K. — 19 p.
• După 18 etape, ta campiona

tul Turciei, pe primele locuri se 
află Besiktas — 26 p, urmată de 
Galatasaray — 25 p (un joc mai 
puțin) șl Fenerbahce — 23 p. 
Rezultatele etapei : Besiktas — 
Trabzon 1—0, Șariyer — Galata
saray 0—0, Denzll — Fenerbahce
2— 1, Altay — Genderbirgll 2—0, 
Samsun — Odu 0—1. Koraell — 
Rize 0—1.
• In clasamentul golgeterilor 

campionatului Italian, după 18 
etape, pe primele locuri se află 
Serena (Juventus) cu 9 g. urmat 
de Platini (Juventus). Rumme- 
nigge (Inter) și Passarella (Flo
rentina) cu ctte 8 g.

GHEORGHIU - KARPOV, REMIZA
In runda a treia a turneului de 

la Vlena, Florin Gheorghiu, a 
remizat cu fostul campion mon
dial Anatoli Karpov, egalitatea 
fiind consemnată, de asemenea, 
ta partidele Ion Birieacu — Ma~ 
tanovici, Bdtevnkl — Mednls, 
Wittmann — Farago. Korctaol a 
ctftlgat la R13O, Quinteros la PoU 
gar, Ornsteta a pierdut la Span- 
akl și NUnger ta Nuna, ta hud- 
tea atașamentului se află tvpo». 
Gheorglitu, Kuan, Chandler 
Spasski, Ftecnik, Mednls șt Quto- 
teros eu rite M P. TUmeul des. 
flteurat ta atetsn elvețian Întru
nește M de jucători ckn 12 țări.

RALIUL PARIS-DAKAR
Raliul auto-moto Paris — Da

kar fel schimbă, de 1a etapă la 
etapă. fruntașii clasamentelor. 
Prima parte a etapei a 5-a, Ta. 
manrasset — Agades, a dat df- 
ttg de cauză echipajului ftan- 
oes Meige — Lanoyne CPorecbe). 
Clasament general : 1. Metge — 
Lemoyne, 1. Gabreau — Pipat 
(Range), 2- Raynumdls — Boa 
(Range). • Cursa moto a fost 
umbrită de accidental (fracturi 
de femur) unuia dintre mar*  
favorițl, francezul Serge Bacou, 
care pilota un aparat Yamaha 
m. Etapa a fost riștigată de 
Cyril Neveu (Franța, Honda), 
care a trecut pe locul I ta cla
samentul generai.

— Kuusysi Lahti
— 3.C. Anderiecht
— U.K. GOteborg
— Juventus Torino 

COTELOR*
— Dinamo Kiev
— Benfica Lisabona
— Bayer Uerdlngen
— Atletico Madrid

U.E.FJL*
— F.C. KOLn
— Neuehâtel Xanur
— Waregem
— F.C. Nantes

Tot ieri au fost fixate, la Zdrich, sferturile de tl- 
nală «le Campionatului european pentru echipe «ta 
tineret (sub SI de ani). Iată programul :

Suedia — Italia
Polonia — Ungaria
Danemarca — Anglia
Franța — Spania

Meciurile se vor desfășura tux-retur.
In semifinale, tavingătoarea din partida Polonia — 

Ungaria va tatknl pe ctțtigătoarea modulul Franța 
— Spania, iar tavtag&toarea dintre Danemarca șl 
Anglia pe cea dintre Suedia șl Italia. Jocurile din 
.sferturi*  se vor desfășura pini la sflrșitul lunii 
martie, ter semifinalele ta luna aprilie.


