
Turneele Diviziei „A" de volei (masculin)

DOUA PARTIDE DE MARE LUPTA
Azi derbyuU Dinamo — Steaua

tele-

La Timișoara și Tg. Mureș 
S-au disputat ieri partidele pen
ultimei etape din cadrul tur
neelor eu nr. 2 aie Diviziei 
„A“ masculine de volei, 
mănuntn de la intîlnirile 
gramate :

TIMIȘOARA, 10 (prin 
fon). Publicul prezent în nu
măr mai mare în sala Olimpia 
a avut satisfacția să asiste, în 
penultima zi, la partide mai e- 
chilibrate, de mai mare anga
jament din partea formațiilor 
plutonului fruntaș, deci și la 
spectacole mai interesante. A- 
ceasta chiar dacă n-au lipsit 
și unele momente de relaxare 
a echipelor, de lîncezire a jo
cului. Important ni se pare 
însă faptul că s-a văzut mai 
limpede hotărîrea echipelor de 
a-și apăra șansele pînă la ca
păt cu eforturi sporite.

Din nou un joc bun au fă
cut, in deschiderea programu
lui, două echipe studențești : 
Politehnica Timișoara și Uni
versitatea C.F.R. Craiova. A 
cîștigat, după 100 minute de 
dispută echilibrată, formația 
locală cu 3—1 (12, 13, 9),
grație unei prospețimi supe
rioare, prestației remarcabile a 
„trioului" : Cionca — Mîțu — 
Grădinaru și vigilenței apărării 
la fileu. Craiovenii au avut 
drept solist pe Pascu, foarte 
bun în toate compartimentele, 
dar solicitat intens și extenuat 
spre final. Rezultatul craiove- 
nilor putea fi mai bun dacă 
doi dintre „tunarii" zilei pre
cedente, Păun și Schoberl (pri
mul înlocuit cu destul succes 
de tinărul Văsuică), ar fi ma-

A- 
pro-

dialele" din martie, debutează
în aceste zile • In sala
Floreasca, unde acum se antre-
nează loturile reprezentative, vor
începe, sâptămîna viitoare,
campionatele naționale 11986

, Scrima reintră in actualitate. 
La ora cind citiți aceste rin- 
duri, cei mai autorizați repre
zentanți ai „noului val" se a- 
ilă deja pe planșele de concurs 
ale campionatelor internaționa
le de juniori ale Budapestei, 
prima competiție din circuitul 
care are drept pivot ediția 1986 
a „mondialelor" de tineret, din 
luna martie, de la Stuttgart. Se 
află acolo, in orașul de pe Du
năre, și floretista Reka Lazar, 
medaliata cu argint anul trecut, 
la ediția de la Arnhem, a com
petiției supreme a cadeților, și 
spadasinul Adrian Pop, care in 
iarna trecută producea marea 
surpriză a întrecerilor budapes- 
tane cîștigînd trofeul la numai 
17 ani, și florelistul Romică 
Molea, care in 1985, după mai 
bine de un deceniu de la titlul 
mondial al lui Petru Kuki, reu
șea o promițătoare calificare, 
reinnodind firul prezențelor ro
mânești in finala C.M. de tine
ret...

... Și cind Romică Molea își 
pregătea armele pe marginea 
planșei de concurs la Budapes- 

IMPORTANTE COMPETIȚII DE TIR
La Băile Felix va avea loc, la sfîrșitul săptăminu 

(16^-13 ianuarie), campionatul republican de tir pentru
viitoare 

----- ------------------—___ ------------arme cu 
aer comprimat, la care vor fi prezenli seniori și juniori din În
treaga țară. Tot la Băile Felix vor fi organizate și campiona
tele internaționale ale României pentru arme cu aer compri
mat, în perioada 31 ianuarie — 4 februarie, în programul tră
gătorilor români figurind, de asemenea, campionatele balcanice 
(Sofia, 11—14 februarie) și cele europene (27 februarie — 3
martie, în orașul finlandez Espo).

nifestat mai multă constantă 
Extrem de disputată a fost 

și partida care a urmat : Di
namo — Explorări Știința Baia 
Mare ; 3—1 (15, 12, —10, 11). 
Băimărenii au jucat degajat și 
bine împotriva campionilor, 
care au depus eforturi pentru 
ca să-și adjudece primele două 
seturi, văz’îndu-se conduși în 
ambele spre final (13—14. 
11—12). Echipa lui Al. Manț — 
cu Corcheș și Arbuzov, oameni 
de siguranță și cu o rezervă 
care a făcut bună impresie : 
Reissfeld — nu a depus arme

le și a redus handicapul, ad- 
judecîndu-și spectaculos setul 
III de la 3—7. Și nu mult a 
lipsit să egaleze situația la se
turi printr-o și mai spectacu
loasă revenire de la 0—9, 1—10 
3—12 la 11—13 în setul patru, 
tn acest meci, campionii au 
avut în Pop un trăgător imba
tabil, dar o impresie remarca
bilă au lăsat foarte tinerii Dră- 
ghici (excelent trăgător) și 
Georgescu (coordonator, care, 
din păcate, a jucat prea pu
țin).

In ultima 
Steaua, care 
valoric, nu a 
ranță echipei 
va, de care 
(2, 8, 5) intr-un meci în 
sucevenii — lipsiți de aportul 
coordonatorului principal Po
pescu — și-au menajat forțele 
pentru meciul important din

partidă a zilei, 
se detașează net 
lăsat nici o spe-
C.S.M.U. Sucea- 

a dispus cu 3—0 
care

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Fostul vicecampion mondial Petru Kukl (acum antrenor) conduce o 
ședință de pregătire a tinerilor Boretlști Foto : Iorgu bANICA

ta, Petru Kuki, antrenorul său 
de la clubul Steaua și de la e- 
chipa națională, incepea in sala 
de scrimă Floreasca primul an
trenament al zilei cu floretiștii. 
Din vechiul lot reprezentativ, 
un singur rămas — George 
Oancea. Din generația de tran
ziție, de asemenea unul — Li
vius Buzan. Masiv, in schimb, 
contingentul tinereții : Atila Fi
le, Vasile Costa, Constantin Ră- 
duțu, Vasile Zvîncu, Romică 
Molea, Petre Ducu și Zsolt Eder, 
cu excepția primului dintre ei 
toți ceilalți încă la vîrsta junio-

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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Astăzi și mîine în Cupele europene de handbal (f)

ECHIPELE ROMANEȘTI AU PRIMA ȘANSA
PENTRU CALIFICARE IN „SFERTURILE DE FINALĂ

• in partidele retur cele trei reprezentante
ale noastre joacă in deplasare

Astăzi și mîine, cele trei e- 
chipe feminine de handbal par
ticipante în cupele europene 
susțin manșa a doua a optimi
lor de finală : Știința Bacău — 
în „Cupa campionilor euro
peni", TEROM Iași — în „Cu
pa cupelor" și Chimistul Rm. 
Vîlcea — în „Cupa Federației 
Internaționale de Handbal", tn 
jocurile desfășurate pe teren 
propriu, toate echipele au ob
ținut victorii (unele conforta
bile). care le fac să privească 
cu optimism meciurile retur.

Campioana României. Știin
ța Bacău, are ca parteneră de 
întrecere pe campioana Suediei, 
Polisens Stockholm. In meciul 
disputat duminica trecută la

RETROSPECTIVE - 198$
PERSPECTIVE - 1986

ÎN PRIM-PLAN: ATLETICA GREA /

»» NOUL VAL“ (în
VALOAREA

mod deosebit) POATE ASIGURA 
ECHIPEI DE LUPTE LIBERE

□upă comentarea citorva ca
pitole de bilanț și unele antici
pații pentru viitorul sezon la 
„greco-romane“, astăzi ne pro
punem — sub genericul ace
luiași serial — să trecem în 
revistă reușitele, neîmplinirile 
și perspectivele sportivilor 
fruntași, componenți ai loturi
lor reprezentative de lupte li
bere.

Vom începe prin a spune că 
și ei au „demarat" cu pregă
tiri intense și cu mărturisită 
dorință pentru o mai concludentă 
afirmare internațională. Contri
buia la aceasta, poate, 
„bronzul" olimpic cucerit 
Vasile Pușcașu (cat. 100 kg),

și 
de

pen-

Alături de Vatra 
Dornei, orașul Cîm- 
pulung Moldovenesc 
se afirmă tot mai 
convingător ca una 
dintre așezările ur
bane sucevene cu o 
mare vocație 
tru sporturile sezo
nului alb. In peri
metrul orașului, 
pîrtiile de sub Runc 
și din jurul cabanei 
Deia, cele din Ob
cina Feredeului, 
sînt tot atîtea invi
tații la schi. Iată o 
imagine surprinsă 
de corespondentul 
nostru Ioan Mîn- 
drescu în centrul o- 
rașului Cîmpulung 
Moldovenesc.

S
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Bacău, studentele au obținut o 
victorie dară, 34—18 (17—5),
ceea ce le permite să abordeze 
partida de mîine, de Ia Stock
holm, fără prea multe emoții, 
calificarea în sferturile de fi
nală fiind ca și asigurată. Deși 
meciul pare ușor, elevele an-

La Bacău continuă „Cupa F. R. Tenis11

CÎSTIGĂTORII S-AU9
BACĂU, 10 (prin telefon). 

Joi după-ami-ază, în sala Ori
zont au continuat întrecerile de 
tenis masculin organizate 
de federația de specialitate. Me
ciurile au fost interesante, e- 
chilibrate și urmărite cu aten
ție de spectatori. FI. Segărcea- 
nu își continuă seria victoriilor. 
întrecîndu-1 de data aceasta pe 
D. Pop cu 6—3, 7—5, după un 
meci în care dinamovistul a 
avut în permanență inițiativa. 
In primul set, Segărceanu s-a 
distanțat rapid la 4—1, Pop a 
revenit 
a fost 
lare la 
nisman 
clar. __
cei doi au mers‘ „cap la cap' 
pînă la 5—5, după care Segăr- 
ceanu s-a mobilizat și a obținut 
victoria.

Băcăuanul A. Damian a tre
buit, în meciul său cu G. Cosac, 
să plătească tribut cîtorva ne
atenții, ratând cîștigarea parti
dei în două seturi, deși a avut 
această posibilitate. Dar, așa 

cîștigînd două ghemuri, 
foarte aproape de ega- 
4, dar primul nostru te- 
s-a impus și a cîștigat 
In al doilea set,

singurul nostru re» 
prezentant la acest 
stil la întrecerile 
de la Los Ange
les. Am urmărit 
mai multe antre
namente, concur
suri de verificare 
și ne-am convins 
că, într-adevăr, do
rințele sportivilor 
și antrenorilor au 
suportul faptelor, 
că, atît la lot cît 
și la principalele 
cluburi se munceș
te cu un plus de 
exigență și ambi
ție. Era, de fapt, 
ceea ce așteptam 
de multă vreme, de 
aproape cinci ani 
(!) de cînd luptă
torii de Ia acest 
stil nu mai reu
șiseră să urce pe 
podiumul de onoa
re al campionate
lor europene, o 
contra-performanță 
greu explicabilă, 
mai ales în raport 
cu frumoasele suc
cese realizate, a- 
proape fără ex
cepție, de cole
gii lor, de la „greco-romane".

...Și au venit întrecerile con
tinentale de la Leipzig. De da
ta aceasta, spre satisfacția 
unanimă, echipa noastră re
prezentativă avea să-și înde
plinească obiectivul, cucerind 
două medalii — una de argint,

Simbătă 11 ianuarie 1986 |

1

trenărilor Alexandru Mengoni 
și Costel Petrea vor avea, cu 
siguranță, în față acum o altă 
echipă decît cea care a evo
luat la Bacău, oboseala drumu
lui campioanei Suediei fiind 
mai mult decît manifestă in 
prima manșă a optimilor" „Cu
pei campionilor europeni". în

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)

DESPRINS GREU
inexactitățile 
pierdut setul

cum spuneam, 
costă și Demiân a 
secund la limită, cind totul pu
tea să fie mult mai simplu. 
Scor final 6—1, 6—-7, 6—2.

Partida dintre colegii de club, 
de la Progresul București, M. 
Onilă — H. Nicolae, s-a deru
lat în permanență sub nota de 
dominare a primului, care de 
la o zi la alta se dovedește tot 
mai. bun și mai sigur in ceea 
ce întreprinde pe teren, el ter- 
minînd cîștigător în două 
turi : 6—1, 6—4.

se-

Ziua de vineri a debutat CU
un meci strîns, pe muchie de
cuțit, tot între doi colegi de
club. De data aceasta este vor
ba de sportivii de la Steaua. 
R. Constan,tinescu și M. Nicolae. 
Disputa lor a fost extrem de e- 
chilibrată și urmărită cu mult 
interes de spectatori. A cîști
gat primul, la limită. 6—4, 7—5.

Doina STANESCU

(Continuare in pag 2-3)

Tinărul Iulian Rîșnoveanu (in atac), cea mai 
bună comportare la campionatele europene

(cat. 
prin

prin Iulian Rîșnoveanu
90 kg) și una de bronz. 
Alin Păcuraru (cat. 48 kg), doi

Dan GĂRLEȘTEANU
Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. 2-3)



ZILNIC, GIMNASTICĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ

PENTRU RIDICAREA ACTIV1TATI1 SPORTIVE 
DE MASĂ SI DE PERFORMANTĂ 

ii LA UN NIVEL CALITATIV SUPERIOR!
OF“-UL MOTOCICLISTILOR

Program de exerciții (13)
Reluăm suita progra

melor de exerciții pentru 
practicarea gimnasticii 
la locul de muncă. Pro
gramele, la alegere, se 
adresează tuturor cate
goriilor de oameni ai 
muncii din întreprinderi 
și instituții.

Ziua de apariție a ru
bricii „Zilnic, gimnastică 
la locul de muncă" — 
sîmbătă

Rldlcarea pe vlrfuri 
rularea labei cu brațele sus 
prin înainte — inspirație. A- 
plecarea trunchi în față prin 
derularea labei (de pe *vîrf, 
călcîi) șl ducerea brațelor 
înapoi sus — expirație.

P.I. — stînd.

în 
spor- 

ale
e- 

ale 
co-

Eveniment important 
viața mișcării noastre ! 
tive, plenarele anuale 
consiliilor locale pentru 
ducație fizică și sport, 
cluburilor, asociațiilor și 
misiilor Județene- pe ramură 
de sport continuă să prileju- 
iască, în aceste zile, pină la 
sfîrșitul lunii, temeinice ana
lize ale activității desfășurate 
în 1985, ample dezbateri pe 
marginea obiectivelor pro
puse pentru acest an, pre
cum și adoptarea unor planuri 
de. măsuri corespunzătoare.

— în toate 
unități sportive — 

activității sportive 
de performanță la 
calitativ superior, 
consiliilor jude- 

educație fizică

stînd.Poziția inițială
Brațele lateral, sus pe vîr- 

furl — inspirație. Coborlrea 
brațelor lateral jos, revenire 
— călcîle, aplecare înainte — 
expirație.

Executat lent 4 ori.

Executat lent de 4 ori.

drepți. Indoi- 
și brațelor 

(1). Săritură
P.I. — stind 

rea genunchilor 
înainte — elan . . 
(împingerea rulată a picioru
lui) și balansarea brațelor 
înainte sus (2) revenire (3) și 
P.I. (4).

nale „Daciada", îndeplinirea 
obiectivului fundamental pus 
de partid in fața mișcării spor
tive, privind cuprinderea 
întregului tineret, a maselor 
largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate in practicarea 
sistematică a exercițiilor fizi
ce și sportului, ridicarea con
tinuă a nivelului sportului de 
performanță, creșterea efi
cienței propagandei sportive, 
utilizarea judicioasă și dez
voltarea bazei materiale etc.

Prin analiza aprofundată a 
problemelor mișcării sporti
ve din fiecare asociație. club 
și unitatq sportivă teritorială, 
prin hotărârile și măsurile 
adoptate, va trebui să se 
realizeze, în anul 1986. per
fecționarea stilului și me
todelor de muncă ale organi
zațiilor sportive, îmbunătăți
rea ' activității organizatori
ce, promovarea mai largă 
a fermității, exigenței și com
bativității față de lipsuri și 
neajunsuri, mobilizarea tutu
ror forțelor pentru îndepli
nirea în tot mai bune condi
ții a importantelor sarcini

P.I. — stînd cu mîini pe 
șold.

stînd.

Executat : 6 ori,

Ridicarea oblic înainte pi
cior sting, brațele lateral, ro- 
tărl din labă și pumn de 2 
ori interior și 2 ori exterior. 
Aceeași cu piciorul drept*

P.I.

Alergare pe Ioc 15—20", în 
tempo viol cu lucru accentuat 
de brațe.

Executat : 15—20“.Executat: 3—4 ori.

laP.I. — stînd cu mîini 
piept.

i #JJL
cuArcuirea brațelor înapoi_

mîini la piept. Arcuirea mil- 
nllor înapoi, întinse, cu în
doirea de genunchi concomi
tent.

p.i. stînd.

Executat în 4 timpi de 4 
cri.

Ridicarea brațelor lateral și 
piciorului sting, oblic, îna- 

scuturat — inspirație, 
expirație.

a 
inte 
Revenirea

Execuție lentă de 4 ori.

ACTUALITATEA
ȘAHISTA

a La Călimănești — Căciulata 
au început întrecerile șahiștilor 
d n cadrul celei de a Vil-a edi
ții a Festivalului Vîlcean de iar
nă. Iau parte, în cele patru gru
pe valorice, aproape 200 de ju
cători din țară și de peste ho
tare. Concurenților români li 
s-au adăugat oaspeți din Bul-

garia, R.F.G,, Polonia și Unga
ria.
• Finala campionatului de șah 

al Capitalei — ediția 1985 s-a 
disputat pe distanța a 11 runde, 
în sistem elvețian. în grupa 
masculină au concurat 176 parti
cipant, titlul fiind cucerit de 
Emil Pessi (Metalul), cu 9,5 p. 
Pe următoarele locuri : Daniel
Olaru (Metalul) 9 p, Otiliu Bere
chet (Politehnica) și Gheorghe 
Găburici (I.O.R.) — 8,5 p. învin
gătorul a obținut«și dreptul de 
participare la Liga „B“ a cam
pionatului național individual. La

HIPISM
Se poat. af.rma că 1965 a fost 

un an al creșterii valorice a 
trăpașilor noștri. Astfel, Manuc, 
campionul turfului, a realizat un 
valoros record de 1:21,2/km, ca- 
re-1 situează în rîndul vedetelor, 
mai ales dacă ținem seama de 
condițiile în care l-a obținut 
(starea pistei, temperatura, con
dițiile cursei etc.). De asemenea, 
nu putem omite valorile realizate 
de alți trăpași ca : Sardonic, 
Trifoi Trudin si cei doi minji 
Rarău și Briza, care în anul a. 
cesta vor realiza, sîntem Con
vinși. recorduri de clasă.

Asupra ■ campionatului, este de 
menționat că șl in 1985 titlul a 
revenit renumitului G. Tănase, 
care a realizat 65 de victorii în 
tot atîtea reuniuni, ceea ce do
vedește că el posedă mari re
surse. H secondează D. Toduță. 
cu 57 victorii, care poate fi con-

care. să asigure 
aceste 
ridicarea 
de masă și 
un nivel 
Plenarele 
țene pentru 
și sport urmează să aibă loc în 
perioada 1—28 februarie.

întreaga activitate de pre
gătire și organizare a plenare
lor se desfășoară sub conduce
rea organelor și organiza
țiilor de partid, pe baza unor 
programe comune, întocmite 
împreună cu organizațiile cu . 
atribuții in mișcarea sportivă. . încredințate de partid. 
Această amplă acțiune va 
trebui să prilejuiască, la toate 
nivelurile, o analiză temeinică 
și aprofundată, în spirit critic 
și autocritic, a modului în carp 
organele și organizațiile spor
tive au acționat pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin 
din documentele Congresului 
al XlII-Iea al P.C.R., pentru a- 
plicarea prețioaselor indicații și 
orientări cuprinse în Mesa
jul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului. 
Conferinței pe țară a miș
cării sportive, a prevede
rilor Programului de dez
voltare a activității de educa
ție fizică și sport pe perioada 
1985—1990, a propriilor ho- 
tăriri stabilite la ultimele 
plenare. In centrul acestor 
analize și dezbateri vor trebui 
să se afle sarcinile care pre
văd dezvoltarea mai puter
nică a activității de educație 
fizică și sportive de masă, per
fecționarea organizării și des
fășurării competiției națio-

I

I
I

I

l

Două noi încăperi destinate 
secției de' fotbal Rapid Arad, 
aflate în stadiu avansat de 
construcție, întregesc coche
tul grup social amenajat sub 

^ribuna I a stadionului fero- 
viariloi din orașul de pe Mu
reș. compus din vestiare, ba
zin, saună, magazie de echi
pament atelier pentru repa
rarea materialelor sportive și 
birouri. Totul realizat cu mult 
gust, din resurse proprii, 
forturi făcute pentru ea 
baliștii de 
cîndva 
nari 
poată reveni în 
eșalonul secund.

Apreciind munca 
acest modem grup 
precum și la celelalte reame- 
najări ale stadionului, este de 
neînțeles faptul că sub același 
„acoperiș* îți ies în cale ate
lierele motocicliștilor, care fac 
o evidentă notă discordantă : 
ușile metalice sînt nevopsite, 
iar în interiorul boxelor, unde 
aveam să constatăm că plouă 
ca afară, stăruie un miros de 
mucegai. „Este al treilea an, 
ne spunea cu amărăciune în 
glas cunoscutul pilot Mihai 
Bencsik, de cinci sînțem nevo- 
iți să lucrăm în asemenea 
condiții improprii. Unicul om 
care se zbate, dar care nu 
poate rezolva singur proble
ma, este antrenorul Ion Lăză- 
rescu. Pentru că nimeni nu 
se îngrijește de nevoile noas
tre, eu și coechipierul meu la 
clasa ataș, Gheorghe Tipei, 
ne pregătim motocicleta prin 
garajele prietenilor. Așa pro-

cedează și 
ție«.
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CUPA F.R. TENIS"
(Urmare din pag. 1)

M. Comănescu a înregistrat 
încă o victorie în turneul bă
căuan. avînd de data aceasta 
o sarcină mai ușoară (teoretic) 
în fața lui R. Itu» acesta echi
librând lupta doar în setul se
cund. Scor 6—2. 7—6.

Intr-un meci de uzură, care 
a durat peste două ore de ioc. 
E, Ilnat l-a întrecut pe A. 
Popovici cu 6—4. 5—7 6—2.

Duminică va fi cunoscut în
vingătorul turneului organizat 
de Federația română de tenis.

fete, noua campioană este Car
men Butt (Automatica) 9,5 p, 
care a fost urmată în clasament 
de Mariana Duminică (Mecanică 
fină) 9 p și Dorina Flore (Vul
can) 8,5 p. (N. ARICIU — co
resp.). <

a Șahiștii de la Mecanică fină 
București s-au 
la Smederevska 
goslavia) pentru 
meci amical cu 
Radnik. Intîlnirea, 
mese, s-a încheiat 
bucureștenilor, Ia scorul de 4,5— 
3,5.

deplasat recent 
Palanka (Iu- 

a disputa un 
formația locală 
disputată la S 

cu victoria

RETROSPECTIVA 1985
Miine, prima reuniune a anului 1986
siderat revelația lui 1985, dacă 
ținem seama și de condițiile ă- 
vute : neparticipare la ultimele 
două reuniuni și lipsa a doi din
tre mînjii săi (Samir și Simin), 
îi urmează G. Popescu, care este 
un nume inedit în această pos
tură, ceei ce îl obligă la perfor
manțe în continuare. Și la ajuto
rii de antrenori un nume nou, R. 
Costică, care cu cele 21 de vic
torii l-a întrecut pe valorosul V. 
Moise. La appranti, noul cam
pion este O. Dumitru, care prin 
maniera în cane conduce și stă 
în sulky ne aduce aminte de va
lorosul I. Szabo.

Partea tehnică a reuniunilor s-a 
îmbunătățit la rîndul ei, handica
purile au fost mai judicios în
tocmite, dar s-au semnalat în 
această privință șl lipsuri. în 
favoarea unor formații, ea aceea a

lui R. I. Nicolae (Sumatra, Su- 
ditu șl alții), ceea ce a fost în 
defavoarea alergărilor șl a reali
zărilor economice.

După un început mai slab, ar
bitrii și-au revenit în finalul sta
giunii, apliclnd bine regulamen
tul alergărilor de trap. Majorita
tea sancțiunilor au fost judicios 
date, dar unele s-au dovedit su
perficiale, ca de pildă In cazul 
Junioarei și al lui Odeon (M. Du
mitru și G. Costeanu fiind sanc
ționați cu totul nejustificat).

Am dori :a în acest an să se 
meargă pe drumul ascendent al 
creșterii valorii trăpașilor, pre
cum și al arbitratelor de valoare.

Reamintim că mîine, 12 Ianua
rie, se va desfășura prima reu
niune a anului 1586.

A. MOSCU

TURNEELE DIVIZIEI „Ă” DE VOLEI (masculin)
(Urmare din dqq î)

ultima zi. întreaga echipă mi
litară a lăsat o impresie fru
moasă prin jocul colectiv, de 
mare eficacitate și prin reali
zări individuale. Formația fo
losită : Ionescu, Constantin, 
Șoica, Pralea, Pentelescu, Das- 
călu (au mai jucat : Macavei. 
Spînu, Pădurețu).

Au arbitrat bine cuplurile :
- V. Arhire — V. Chioreanu. C. 

Pitaru — D. Delcea, C. Oprea 
— C. Ion. în programul de 
sîmbătă (ora 13) : Poli — Ex
plorări, C.S.M.U. — Universita
tea, Dinamo — Steaua.

...____ . r _ plutonu-
secund. In prima partidă, 
dintre A.S.A. Electromureș 
Mureș — Tractorul Bra- 

: 3—1 (5, 9, —11, 10). Echi- 
locală. după ce a cîștigat 

l-a

In plutonul secund
CALCULATORUL

CÎȘTIGĂ DUPĂ 0-2!
TG. MUREȘ, 10 (prin tele

fon). Din 
tate aici, 
în fața a

nou partide dispu- 
în Sala sporturilor, 
peste 2 000 de spec-

tatori, între echipele 
lui
cea 
Tg. 
șov 
pa 
ușor primele două seturi, 
pierdut pe al treilea în care a 
condus cu 11—4 ! Remarcați : 
Racolțea, Szckely, Petreanu 
(A.S.A.), Sterca (T). O luptă 
fără menajamente, in partida 
dintre Calculatorul București 
si El eonii Dinamo Zalău cîști- 
gată de bucureșteni cu 3—2 
(—9. —13. 11, 11, 8). Cei mai 
buni : lacob, Steriade, loniță 
(C). Tutovan, Ștreang (E). In 
ultimul meci, disputat între 
Rclonul Săvinești și C.S.U. O- 
radea, victoria a revenit 
mei echipe cu 3—0 (11, 8,

Programul de sîmbătă
14) : C.S.U. —Tractorul, 
culatorul — Relonul, A.S.A. 
Elcond Dinamo.

pri-
13). 
(ora 
Cal-

C. ALBU, coresp.
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Inaugurai 
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VALOAREA ECHIPEI DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag 1)

dintre debutanții cu care an
trenorii încercaseră să „spargă 
gheața". Am consemnat atunci 
un bilanț care dovedea o altă 
calitate a pregătirilor, eficiența 
întineririi lotului și, in sfîrșit, 
încrederea în propriile posibi
lități. A fost un moment de 
bucurie prilejuit nu numai de 
strălucirea celor două medalii 
ci și de promițătoarele evoluții 
ale altor luptători, clasați în 
imediata apropiere a podiumu
lui : Aron Cîndea (cat. 68 kg), 
Constantin Damaschin (cat. 74 
kg), Gheorghe Fodorea (cat. 
82 kg), unii dintre ei avînd la 
activ victorii în fața unor ad
versari redutabili, bine cotați 
în arena europeană. Era firesc 
ca atunci să înceapă o perioa
dă de eforturi și mai mari, de 
continue perfecționări în pro
cesul de selecție și pregătire 
pentru ca, peste cîteva luni, la 
campionatele mondiale de la 
Budapesta, luptătorii de la „li
bere" să-și confirme revirimen
tul. Și, poate, mai mult...

Lucrurile nu s-au întâmplat, 
din păcate, așa cum ne așten- 

toții. 
con- 
„cota 
după

tam și cum doream cu 
Este drept, pregătirile au 
tinuat, dar, fără a atinge 
Leipzig", aceasta, avînd 
părerea noastră, ca princinală 
explicație ...teama de dificulta
tea 
tiei 
stil, 
torl 
tinentului nostru — din S.V.A., 
Iran, Japonia, R.P.D. Coreeană. 
Cuba. Canada etc., făcînd tot 
mai anevoios drumul spre me
dalii. S-a ajuns pină acolo in
cit si antrenorii, și sportivii 
aproape că doreau să evite 
participarea la campionatele 
lumii, parcă pentru a nu um-

mult mai mare a competi- 
mondiale care, la acest 
reunește numeroși luptă- 
de valoare din afara con-

bri, prin nereușite, bilanțul de 
la „europene". Dar, de ce s-au 
temut... n-au scăpat I Dintre 
cei șase luptători români în
scriși pe foile de concurs la 
Budapesta, doar tinărul Alin 
Păcuraru a reușit să puncteze 
— și el modest: locul 6! Poate 
că la evoluția nesatisfăcătoare 

de la „mondiale" au contribuit 
și unele accidentări de ultimă 
oră, poate și neșansa tragerilor 
la sorti, poate și arbitrajele, 
dar cauza principală a fost, 
fără îndoială, pregătirea neco- 
respunzătoare sub toate aspec
tele, pentru această întrecere 
de anvergură.

După considerațiile de mai 
sus, pare, poate, insuficient în
temeiată concluzia că, totuși, 
luptele libere au, în noul'' an 
competițional (și în continuare) 
posibilități reale de a se impu
ne, 
rii. 
Ne 
să 
torilor care compun 
mente lotul reprezentativ, 
analiză realmehte a 
care să excludă concesiile 
preferințele. Ne gîndim, 
ales, la pregătirea superioară 
și la promovarea curajoasă a 
tinerilor care, în 1985, au dove
dit cu prisosință că pot deve
ni titulari ai lotului reprezen
tativ de seniori. Este cazul să 
amintim că la campionatele 
mondiale ale „speranțelor" 
(18—20 de ani) de la Colorado 
Springs (S.U.A.) toți cei trei 
tineri luptători români s-au 
numărat printre medaliatii 
competiției, Gheorghe Mițu 
(cat. 82 kg) cucerind medalia 
de argint, iar Alin Păcuraru și 
Dorin Bîrcu (cat. 52 kg) obți- 
nind medalii de bronz. O ex
celentă comportare au avut-o 
și juniorii (16—18 ani). care 
s-au înapoiat de la campiona-

cel puțin la cîteva catego- - 
în ierarhiile internaționale, 

gîndim la o analiză serioa- 
privind perspectivele luptă- 

actual- 
o 

valorilor, 
și 

mai

tele europer 
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Cinci minute cu Petre GrosuC7 '.

CIT DE MULT DORESC
SA REDEVIN

antrenorilorincheial cursul de perfecționare

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII FOTBALULUI 
DEPINDE DE MODUL CUM SE LUCREAZĂ LA CLUBURI

Ieri s-a încheiat cursul de 
perfecționare a antrenorilor de 
fotbal, care activează la echipe
le de Divizia „A“ și „B“. Ca și 
în zilele precedente, cei aproa
pe o sută de antrenori au luat 
parte la un bogat și interesant 
program, menit să ridice nive
lul de cunoștințe al celor ce 
răspund de formațiile noastre 
din primele două eșaloane ale 
fotbalului de performanță. în" 
fața cărora stau obiective deo
sebite, respectiv ridicarea cali
tății fotbalului nostru, pînă la 
nivelul echipelor reprezenta
tive. unde, cum s-a văzut în 
sezonul de toamnă, mai sînt 
destule lucruri de făcut.

După testarea antrenorilor, 
prin elaborarea fie către fiecare 
cursant a unei lucrări privind 
,.modalitățile' concrete de reali
zare a ciclurilor de antrena
ment din perioada pregătirilor 
de iarnă", etapă pe care echi
pele noastre fruntașe o încep 
chiar în aceste zile, a 
a „masă rotundă" pe 
me medico-sportive, 
„urmărirea și divizarea 
sului de antrenament și . 
lități de creștere a capacității 
de efort", discuție_ condusă de 
prof. univ. dr. A. 
cadrul policlinicii 
tivi Brașov, și Ia 
susținut referate 
Drăgan, directorul 
medicină sportivă al C.N.E.F.S.. 
dr. N. Andreescu și dr. Gh. 
Untea, medici la loturi națio
nale. Discuțiile purtate au con
dus la concluzia că numai prin- 
tr-o pregătire corespunzătoare 
a sportivilor de către antre
nori cu un bogat bagaj de cu
noștințe. conlucrînd permanent 
și perfect antrenori și medici 
de echipă se poate realiza ma
rea performanță.

Apoi, ca o firească corelare 
între teorie și practică, în sala

urmat 
proble- 
privind 
proee- 
posibi-

Demeter, din 
pentru spor- 
care au mai 
conf. dr. I. 
centrului de

CUPELE EUROPENE
lUrmare din vag 1)

plus, evoluția pe teren propriu 
și dorința prezentării cit mai 
bine în fața spectatorilor din 
Eliksdashallen. unde va avea 
loc meciul, vor face din Poli- 
sens un adversar mult mai pu
ternic. Diferența de scor înre
gistrată în primul meci este, 
totuși, liniștitoare. Laurica Lun
ca, Elena Nițoiu, Filofteia Da- 
nilof și colegele lor vor face 
totul pentru o cît mai bună 
reprezentare a handbalului ro
mânesc, titlul de campioană 
trebuind onorat așa cum se cu
vine. Partida va începe Ia ora 
13 (14, ora Bucureștiului) și va 
fi condusă de finlandezii Seppo 
Sarnola și Ilkka Rein.

In ..Cupa cupelor", deținătoa
rea ..Cupei României". TEROM 
Iași, și-a depășit net partene
ra de întrecere în prima man
șă desfășurată in Sala sportu
rilor din orașul de pe malurile 
Bahluiuluî, cu 39—17 (18—7).
In aceste condiții, partida retur 
de la Viena, de mîine, în com
pania formației Renault Land- 
baus are un grad mai mic de 
dificultate. Așa cum scriam și 
în comentariul după partida de 
la Iași, handbalistele vieneze 
au puține șanse să obțină mă
car o victorie de palmares. 
Fără îndoială că partida din 
Wiener Stadthalle (sala B). 
care va începe la ora 10,15 
(11,15 ora Bucureștiului), va fi 
un bun prilej pentru antrenorii 
Cornel Bădulescn și Mircea Pop 
să exerseze scheme tehnico-tac- 
tice noi în perspectiva partide-

GOLGETER !...“

de sport cursanții au asistat la 
o interesantă lecție practică, 
metodică, cu tema: „Folosirea 
sălii de sport în antrenamen
tul fotbaliștilor in perioada de 
iarnă", cu partea de încălzire 
și intrare in efort, urmată de 
exerciții de elasticitate și stret
ch.ng și mijloace specifice ale 
dezvoltării și pregătirii fizice. 
O lecție interesantă, pregătită 
de profesorii V. Stănculescu, 
Gr. Sichitiu și T. Dima, iar 
printre elevii-executanți i-am 
revăzut pe fotbaliștii fruntași 
pînă mai ieri, azi tineri antre
nori. ca C, Dinu, Fl. Cheran, 
Gh. Mulțescu, D. Antonescu. Fl. 
Dumitrescu, L. Catargiu, V. Ma
ries, V. Simionaș, P. Peniu, a- 
lături de mai vîrstnicii M. Pi- 
gulea. C. Ștefan, I. Cojocaru. 
O lecție din care, dacă antreno
rii vor aplica măcar o parte la 
specificul echipelor lor, al spor
tivilor de care dispun, vor a- 
vea mult de cîștigat în ridica-

rea nivelului de pregătire a 
echipelor de care se ocupă.

încă de la început, cursul s-a 
dovedit interesant, demonstrîn- 
du-și cu prisosință utilitatea, 
lucru confirmat de foarte multi 
la finele celor trei zile. „Pre
legerile ținute de medicii pre- 
zenți printre invitați, cum re
marca antrenorul emerit An
gelo Niculescu, antrenorul cu 
atîta experiență și rezultate în 
fotbalul nostru, au constituit un 
îndemn la studiu pentru toți 
antrenorii" Acesta e adevărul. 
Acum, reîntorși la echipele lor, 
toți aceștia au datoria să aplice 
cele învățate, să se preocupe în 
mod permanent să fie la curent 
cu tot ce e nou, pentru că ei 
sînt pr'mii care trebuie să con
tribuie la progresul fotbalului 
românesc.

La încheierea cursului a luat 
cuvîntul tovarășul Haralambie 
Aîcxa, președintele C.N.E.F.S.

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI

în ultima 
fotbalului, 
tul golgeter 
ire Grosu, 
trecută la 
Ne-am făcut „încălzirea1 
întrebare de ordin general :

— Ce zici, cum va fi pri
măvara in Divizia „A" 7

— Ca întotdeauna la fot
bal, atunci se vor... numă
ra bobocii. Cred însă că titlul 
s-a jucat în toamnă. Steaua 
arătînd că este cea mai 
bună echipă a campionatului 
nostru. Nu văd cum ar putea 
ceda prima treaptă a podiu
mului. Aș dori din suflet să 
confirme în apropiatele „sfer
turi de finală" ale C.C.E.

— Să vorbim și despre ac
tuala ta echipă...

— A avut frumoase prestații 
în tur, „galben-albaștrii" fur- 
nizînd o plăcută surpriză 
cu acel loc 6 ocupat in clasa
ment. N-ar fi visat la asta nici 
chiar cei mai înfocați supor
teri ploieșteni. E meritul bă
ieților, au muncit foarte mult. 
A existat, la Petrolul, un a- 
devărat spirit de echipă. 
Toți pentru unul și unul pen
tru toți.

— Și Grosu, care ne-a furnl- 
' ~ " lipsi 

de 
a-

zi de vacanță a 
întilnire cu fos- 
al orădenilor, Pe- 
venit în toamna 
Petrolul Ploiești. 

i“ cu o

minînd pe locul I. în 
in 1985 am punctat de 
împărțind locul IV cu 
Georgescu. Deci, in 3 
jumătate am marcat 76 
luri. Dacă aș fi jucat 
toamnă... Sigur m-aș

• pregătirile lotului de 
JUNIORI U.E.F.A. ’88. Cea mal 
mică selecționară de juniori, care 
va avea de susținut un dublu 
meci de calificare cu echipa si
milară a Turciei tn preliminari
ile Campionatului european B, 
s-a reunit șl șl-a început pre
gătirile la " 
convocat: 
șl Florea 
rică, Dunca, 
Stan, Bălan 
ștef, Mirea, 
Fl. lonescu, 
Moldovan — 
Aprodu, Titihazan, 
Alexandru 
Snagov este convocat și 
U.E.F.A. ’89 (23 de jucători).

• TURNEE BRAȘOVENE. La 
Brașov au avut loc trei turnee

Snagov. Iată lotul 
Deaconescu, Caloian 

portari, Tatu, Mi- 
Bucur, Marinică, 

și Tofan — fundași, 
Dumitru, Brezoi, 

Oprea, Spiridon și 
mijlocași, Răducioiu, 

Stătuci șl L, 
înaintași. Tot la 

lotul

DE HANDBAL (f)
lor viitoare, cînd partenerele 
de întrecere ale Rodicăi Cova- 
liuc, Angelei Anton, Valentinei 
Cozma și ale celorlalte compo
nente ale formației ieșene vor 
fi de o cu totul altă valoare. 
Federația Internațională de 
Handbal a încredințat conduce
rea acestui meci arbitrilor ce
hoslovaci Anton Moza și Ru
dolf Ritter.

A treia reprezentantă a hand
balului feminin românesc in 
competițiile europene. Chimis
tul Rm. Vilcea, susține astăzi, 
la Giessen. începînd de la ora 
15,30 (16,30 ora Bucureștiului) 
partida retur cu TV Liitzellin- 
den (R.F.G.) in ,>Cupa Federa
ției Internaționale de Handbal", 
tn partida de la Rm. Vilcea, 
handbalistele române au ter
minat victorioase cu 28—22 
(15—11). deci la o diferență 
care poate fi hotărîtoare în de
semnarea echipei ce se va ca
lifica în sferturile de finală. 
Antrenorul Ioan Gerhard și e- 
levele sale au pregătit special 
această partidă, cu atît mai 
mult cu cit handbalistele vest- 
germane au arătat la Rm. Vil
cea reale calități, numărul mare 
de goluri înscrise (în deplasare) 
fiind o dovadă in plus. Dar, 
așa cum au știut să se mobi
lizeze în ediția de acum doi 
anj a acestei prestigioase com
petiții, cînd au și cîștigat tro
feul, handbalistele vîlcene nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru calificare în turul următor.' 

Jocul de la Giessen va fi 
condus de Peter Blum și Han- 
srudolf Rykart (Elveția)

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
va face IN DIRECT pe progra
mul I. la ora 17,30.
• tot astAzi este ultima 

ZI și pentru depunerea buletine
lor la interesantul concurs PRO
NOSPORT de mîine. duminică 12 
ianuarie, cu o atracție suplimen
tară datorită și reportului de 
92.704 lei provenit de la concur
sul trecut. Rezultatele acestui 
concurs vor fi transmise dumi
nică seara, la ora 22,20, precum 
și luni 12 ianuarie, dimineața, la 
ora 8,55, pe programul I, o dată 
cu numerele tragerii LOTO 2.
• Informăm participant!! că de 

astăzi, slmbătă 11 ianuarie, a în-

ceput vînzarea biletelor la trage
rea „Marilor cîștiguri" LOTO de 
vineri 17 ianuarie, la care se 
atribuie autoturisme „DACIA 
1300“ și excursii în R.P. Ungară.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO

IANUARIE
I : 23 52 29

DIN
10

Extragerea
80 25 19
Extragerea
68 8 71 12
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.091.836 LEI. din care 214.923 
Iei report Ia categoria 1.

a II-a : 59
15

3 47 50

70 81 33

de juniori, la trei categorii de 
vîrstă, turnee la care au parti
cipat în total 28 de echipe. Pri
mul — de juniori — a fost cîș- 
tlgat de F.C.M. Brașov, La copil 
născuți intre 1970 și 1972, finala 
dintre Tractorul șl Brașovia a 
revenit cu 5—3 primei echipe. 

La grupa de copii născuți după 
1973, victoria a revenit celor de 
la I.C.I.M., 5—4 în finală cu 
F.C.M. Brașov n. Turneele s-au 
bucurat de un frumos succes de 
public (C. Gruia — coresp.j.

zat marea surpriză de a... 
de pe lista golgeterilor 
toamnă,, cum explică el 
ceastă absență 7

— Bănuiam că nu scap 
această întrebare. Mă uit 
urmă cu nostalgie la primă
vara Iui 1982, cînd veneam cu 
F. C. Bihor în prima divizie și 
cu titlul de golgeter al seriei 
a IlI-a (28 de goluri). Apoi, 
la aceea din 1983. locul I. Ia 
golgeteri, în „A", cu 20 de go
luri marcate. In 1984, din cau
za unei operații de menise, 
am rămas cu cele 12 goluri 
realizate în tur, Coraș ter-

de 
in

sfirșit. 
16 ori.

Dudu 
ani și 

de
Si 
fi 

propiat de cffra celor 100 
goluri pe care orice atacant 
și-o dorește.

— Chiar așa, de 
rut la Petrolul 
jocuri 7

— Totul mi s-a 
acel accident stupid, 
în jocul amical cu 
Moreni, dinaintea 
M-am reaccidentai 
da cu „Poli" Timișoara și, uite 
așa, am stat o lună pe tușă. 
Am reintrat cu Sportul stu
dențesc și, apoi, iar am rămas 
pe tușă. Mi s-a reproșat că 
nu Sînt In formă, că sînt su
praponderal...

— Cred că au dreptate. Mai 
cu seamă in privința multelor 
kilograme in plus !

— Ce să mai 
„Capitolul toamnei" 
sumat. Să știți 
sat mult situația 
și motivul pentru 
mă gîndesc serios 
am de făcut, la 
care trebuie s-o depun in a- 
ceastă iarnă, cea mai mare 
dorință a mea pentru anul 
1986 fiind aceea de a reintra 
în rîndul golgeterilor Diviziei 
„A“. Cred că am să reușesc, 
Vreau să vă dau un exemplu, 
cu asta spunînd totul. Grosu 
a apărut cu adevărat pe gazon 
după vîrstă de 25 de ani, 
cînd și-a înjghebat un cămin. 
Soția, liniștea de acasă, mun
ca m-au ajutat atunci să vin 
în „prim-planul" fotbalului. 
De ce nu aș reuși în a doua 
tentativă ?

go- 
in 
a- 
de

ce ai apă- 
doar in 7

trap de la 
apărut 

Flacăra 
startului, 

in part!-

zic acum 7 
s-a con- 

că m-a apă- 
mea. Este 
care acum 

la ceea ce 
munca pe

Slelian TRANDAFIRESCU

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ÎN DIVIZIA „C“
• După o luptă pasionantă, 

timp de 15 etape, cu Sticla-Arie- 
șul Turda (o -ltă formație re
trogradată în campionatul trecut 
din eșalonul secund), METALUR
GISTUL CUGIR a reușit să în
cheie turul pe primul loc la un 
punct față de rivala el. Metalur
gistul — antrenor Eugen Țintea 
— a devenit lider după etapa a 
6-a. <* Pînă atunci, în prim-plan 
se afla Metalul Alud, cane a 
pornit vijelios șl, după a doua 
confruntare, s-a instalat pe pri
mul loc, pe care l-a deținut trei 
etape. • Formația din Cuglr — 
care a avut în Schvartzman și 
Moldovan cel mai eficace înain
tași, cu 9 și, respectiv, 8 goluri 
marcate — a avut un finiș de
bordant, cîștlgînd, In ultimele 
șase etape, nu mai puțin de 10 
puncte. • Pe teren propriu Me
talurgistul n-a pierdut nici un 
punct, iar în deplasare a' obținui 
8 puncte (două victorii, la Re
colta Salonta și Gloria Beluș șl 
două „remize", la Oțelul Or. dr. 
Petru Groza șl Mecanica Alba

SERIA A IX-a
Iulia) deci tot atitea la „adevăr". 
• în tur liderul a suferit trei 
tnfringeri. toate tn deplasare — 
la cele două divizionare clujene, 
Steaua-C.F.R. și Viltorul-IRA, și 
la Metalul Alud. • In derby-ul 
cu Sticla Turda, acasă (în etapa 
a n-a) victoria a revenit la scor 
Metalurgistului (4—1). • Această 
serie este una dintre cele mal 
puternice, avînd în componența 
ei, ca nici o altă grupă, trei foste 
divizionare ,B“ (Metalurgistul 
Cugir, Sticla Turda șl Industria 
sîrmei Cîmpla Turzil), precum șl 
pe binecunoscutele echipe Steaua- 
C.E.R. Cluj-Napoca și Metalul 
Alud, care se află șl el tn pluto
nul fruntaș. • Cele mai produc
tive atacuri le-au avut In toam
nă Steaua-C.F.R. Cluj-Napoca ș! 
Stida-Arieșul Turda, cu 40 și, 
respectiv, 39 de goluri. • Nume
roase cartonașe galbene : 139 ;
cele mai multe le-a „recoltat" 
nou promovata Gloria Beluș —

A

14 ! • S-au marcat 348 de goluri 
în cele 120 de jocuri disputate și 
numai în 14 meciuri s-au înre
gistrat scoruri de egalitate, cele
mai multe, șase, fiind obținute de
Oțelul Or. dr. Petru Groza.
(T. R.).

1. Metalurg. C. 15 10 2 3 28-11 32
2. Sticla Turda 15 10 1 4 39-19 31
3. St. CFR Cj-N. 15 8 1 6 40-15 25
4. Metalul Alud 15 8 1 6 16-13 25
5. Min. P. Groza 15 8 1 6 19-22 25
6. Oțelul 15 6 6 3 25-16 24
7. Ind. s. C. T.* 15 8 1 6 25-17 24
8. V. IR A Cj.-N. 15 7 1 7 20-22 22
9. Unirea 15 7 0 8 12-20 21

10. Mec. A. Iul ia 15 6 2 7 24-30 20
11. Voința Or. 15 6 1 8 19-23 19
12. Min. Șunc. 15 5 2 8 18-26 17
13. G1. Beiuș 15 4 4 7 20-24 16
14. Rec. Salonta 15 5 1 9 16-31 16
15. Olimp. Gherla 15 4 3 8 12-26 15
16. Electrometal 15 4 1 10 15-31 13

•) penalizată cn 1 punct din
campionatul trecut.

SCRIMA REIA... ASALTUL, CU TINERETUL ÎN PRIMELE RÎNDURI
(Urmare din naq. 1)

ratului (ultimii trei aflîndu-se la 
concursul budapestan in acest 
final de săptămină). Deci, tînă- 
rul antrenor Petru Kuki (care-l 
secondează la echipa națională 
pe Iuliu Falb) lucrează cu un 
lot eterogen ca vîrstă, experien
ță și valoare. Cu care speră 
insă, să ajungă — după o lun
gă întrerupere — pe planșele 
campionatelor mondiale din a- 
cest an, de la Sofia : „De 
multă vreme n-am mai parti
cipat la suprema întrecere a 
floretiștilor și cu echipa, ne-a 
spus Petru Kuki. Doresc din 
toată inima ca prima mea apa
riție în postura de antrenor să 
coincidă cu o promițătoare evo
luție a echipei României. Deo
camdată este o dorință, dar 
sper ca după Concursul Prie
tenia' și Campionatele mondiale 
de tineret, din primăvară, să 
avem și motive temeinice de 
încredere, prin performantele 
tinerilor, din care se detașează

acum, ca dăruire și conștiincio
zitate în pregătire, Romlcă Mo- 
lea și Vasile Costa".

Dintre elevele antrenorului 
Ștefan Haukler care au urcat 
pe treapta de argint a podiu
mului olimpic de la Los An
geles 1984 se aflau acum, 
sala Floreasca, trei : R„.
Oros și Monica Veber — 
plin efort de pregătire, Aurora 
Dan — pe margine, ca antre- 
noare a unui grup de floretiste 
dinamoviste. Celelalte două lip
seau, din motive diferite : Mar
cela Zsak, care s-a retras din 
activitatea competițională inter
națională (optînd, in schimb. 
pentru spadă, noua armă... 
feminină !), iar Elisabeta Guz- 
ganu-Tufan este pe cale sd 
devină mamă (eveniment aștep
tat prin luna martie, In timpul 
campionatelor mondiale de ti
neret, competiție la care Eliza 
a obtinut „bronzul" în anii 1983 
și 1984...). Urărilor tradiționale 
de noul an le adăugăm una 
specială de fericire și „casă de 
piatră" Rozallei Oros, care, la

„ i, tn 
Rozalia 

— în

Centrul de perfecționa
re a cadrelor din mișcarea 
sportivă, împreună cu Con
siliul municipal pentru 
educație fizică și sport, 
sub auspiciile Universi
tății cultural-științifice. or
ganizează luni. 13 ia
nuarie 1986. la orele 12.30

masă ro- 
„Potenția- 

Clubului 
București

în sala Dalles, o 
tundă cu tema :
Iul olimpic al 
sportiv Olimpia 
la începutul anului 1986".

Participă conducerea clu
bului și antrenorii săi. Pre
zintă conf. dr. Nicu Alese.

sfirșitul anului trecut, s-a căsă
torit cu Zsolt Husti, vechiul ei 
coleg de club sătmărean, de ar
mă ?i lot reprezentativ, încă de 
la vîrstă copilăriei. Anii trec 
și noi rămînem. prin sport, 
mereu tineri, nu-i așa Rozalia 
Oros-Husti ?

Ce crede Ștefan Haukler despre 
floreta noastră feminină în a- 
nul 1986 ? „Am început pregăti
rile încă din 3 decembrie, cu 
două senioare — Oros și Judith 
Gyurkan și cu zece junioare 
— Lazar, Veber, Georgeta Beca, 
Roxana Dumitrescu, Elena Co- 
puzeanu, Alina Moțea, Carmen 
Leahu. Salvina lonescu, Claudia 
Grigorescu, Ana Georgescu, 
ultimele două, împreună cu 
Lazar și antrenorul Șerban 
Vlad, fiind acum la Budapesta. 
Mai se află In vederile selec
ției pentru „mondialele" din iu
lie și Elisabeta Tufan. în mă
sura în care va putea relua 
pregătirea în timp util. Proble
ma nr. I este, în aceste con
diții. alcătuirea celui mai bun 
cvartet, principale puncte de 
reper fiind „patrulaterul" Fran
ța — Italia — ~
Ungaria, de la 
„mondialele" de 
Stuttgart, ambele 
tie".

Scrima reintră 
Săptămină viitoare, pe planșele 
bucureștene, unde acum se an* 
trenează loturile reprezentative, 
noul sezon eompetitional va de
buta.

România — 
București și 

tineret, de la 
în luna mar-

tn actualitate.
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LA
FLORIN GHEORGHIU PRINTRE LIDERI

TURNEUL DE ȘAH DE LA VIENA
REZULTATELE Șl CLASAMENTELE „C.C.E.“ LA BASCHET

AUTOMOBILISM • Etapa a 
6-a a raliului Paris — Dakar 
(probă specială, de 630 km, la 
Dorkou) a consolidat la automo
bile pozițiile de frunte ale echi
pei Porsche, cei doi piloți, Metge 
și Ickx, cîștigînd detașat. La mo
tociclete, Cartiat (Franța), pe 
Honda, a cîștigat proba specială, 
dar Meveu (Franța), pe 
a rămas lider.

Honda,

VIENA, 10 (Agerpres). — In 
runda a 4-a a turneului inter
național de șah de la Viena, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu, avînd piesele ne
gre, a remizat cu englezul 
Nunn. Egalitatea a fost con
semnată și în partidele Karpov

— Ftacnik, Chandler — Spas
ski, Mednis — Quinteros, 
Dueckstein — Korcinoi, Orns- 
tein — Biriescu, Khaled a cîș
tigat la Pils, iar Zueger a pier
dut la Kindermann.

în clasament conduc Karpov, 
Gheorghiu, Nunn, Spasski, 
Mednis — cu cite 3 puncte.

în ultima etapă a 
grupelor sferturilor de 
ale „C.C.E.“ la baschet 
nin, au fost înregistrate 
toarele rezultate : grupa
Universitatea Cluj-Napoca — 
Partizan Belgrad 87—71, Pri
migi Vicenza — Levski-Spar
tak Sofia 69—61. Clasament :

turului 
finală 
femi- 

urmă- 
„A* J

1. Primigi
2. Levski-Spartak 
’ „U“
4. Partizan
3.

3
3
3
3

ATLETISM • Cursa pe 
de la West Point (S.U.A.) 
cîștigată de irlandezul 
Coghlan, în 4:04,44.

o milă 
a fost 

Eamon

Hochei : FRANȚA 
TURNEUL DE LA

Hocheiul francez

PE GHEATA SI PE
■I >1

neu, chiar în partida ou forma
ția franceză (care însă nu mai 
putea pierde primul loc), cu 
5—1. în cealaltă întâlnire: Bulga
ria — Iugoslavia 8—2.

„B“ CÎȘTIGĂ 
BUDAPESTA!
se află în- 

tr-un progres remarcabil, deter-

Maria Rosa Quario cîștigâ, în sfirșit, un concurs în actualul sezon... 
Telefoto : A. P. AGERPRES

Săptămîna viitoare 
cadrul primei etape 
lui, partidele : Universitatea — 
Levski-Spartak (joi) și Primigi
— Partizan (marți).

Grupa „B“ : Agon Diisseldorf
— Vysoke Praga 73—39, Stade 
Fransais Versailles — Ț.S.K.A. 
Moscova 68—78.

au loc. în 
a returu-

Clasamen t :

6 zile* 
cu vic-

ZAPADA
• - Coborârea de la Badgastein 

(Austria) a revenit lui Katrin 
Gutensohn (20 de ani), din Aus
tria, urmată de canadiencele Lijsa 
Savijarvi și Laurie Graham.

Bob 2 : ECHIPAJUL U.R.S.S. II 
IN FRUNTE LA CERVlNIA

Echipajul secund al Uniunii 
Sovietice a câștigat proba de bob 
două persoane, desfășurată la 
Cervinia, în 2:13,90. Echipajul a 
fost alcătuit din Savlov și Pu- 
oikov. Pe
Italia n 2:14,03 U.R.S.S. 
și S.U.A. 2:14,15.

locurile următoare :
I 2:14.08

LUPTA PENTRU
SUB

1. Agon
Ț.S.K.A.
St. Franșais 
Vysoke

2.
3.
4.

3 3 0 210:174
3 2 1 224:201
3 12 205:208
3 0 3 165:221

6
5
4
3

în etapa I a returului : Sta
de FranQais — Vysoke (mier
curi) și Agon — Ț.S.K.A. (joi).

• Rezultatele etapei a III-a 
a grupei (unice) semifinale a 
C.C.E. la băieți : Jalghiris Ka
unas — Cibona Zagreb 94—91, 
Milan — Real Madrid 86—78, 
Limoges — Maocabi Tel Aviv 
88—85. Clasament : 1. Jalghiris 
6, p, 2. Cibona 5 p, 3. Real 5 
p, 4. Limoges 4 p, 5. Milan 4 
p, 6. Maocabi 3 p.

TITLUL MONDIAL

CICLISM • „Cursa de 
de la Madrid s-a încheiat 
toria cuplului Gerrie Knetemann 
(Olanda) — Jose Luis Navarro 
(Spania).

TENIS • Ultimele partide din 
„optimile* turneului feminin de 
la Washington : Navratilova — 
Sloane 6—3. 6—1. Kohde-Kilsch — 
Turnbull 6—4, 6—4, Sukova —
Goles 6—0. 6—4 • „Optimi* și
la Auckland : Drewett — Tester
man 6—4, 4—6. 6—4 ; Scanlon — 
Derlin 6—2, 3—6, 6—3 ; Masur — 
Mustard 6—1, 6—2 • Revista
„Tennis Magazine" l-a desemnați 
cel mai bun junior din lume pe 
Jaime Igaza (Peru), iar la fete 
pe Laura Garrone (Italia) • La 
Atlanta : Edberg — McEnroe 6—3, 
7—6, Lendl — Noah 6—3, 6—7» 
7—6 ; Curren — Jarryd 6—4, 6—1, 
Connors — Gomez 6—0, 3—6, 6—2.

VOLEI • In turneul de juni
oare de la Sofia : România — 
Franța 3—0 (5. 6, 5) ; R.D. Ger
mană — R. F. Germania 3—0 
(11, 6, 13) • La Lille în meci a- 
mical (m) : Franța — Cuba 3—1 
(11, 10. —7, 11) • La Birmingham 

R.D. Germană — Anglia 
Peru — Scoția 3—0.

minat de promovarea reprezen
tativei „cocoșului galic“ în grupa 
B a Campionatului mondial. încă 

«o dovadă : echipa secundă a 
Franței a cîștigat turneul" de la 
Budapesta, în compania forma
țiilor prime ale Bulgariei, iu
goslaviei și Ungariei, situate, în 
această ordine, îrt clasamentul 
final. în ultima zi, gazdele au 
obținut unica lor victorie în tur-

Schi alpin : MARIA ROSA 
QUARIO .......... ..................

ROMA, io 
feminină de 
fășurată pe 
campione (Italia) a revenit schi
oare! italiene Maria Rosa Qua
rio, înregistrată în două manșe 
cu timpul de 1:39,33, urmată de 
elvețiană Cristina Scrurttingen — 
1:39,68

ÎNVINGĂTOARE 
(Agerpres). — Proba 
slalom special des- 

pîrtia de la Monte-

DE ȘAH
Poate că niciodată istoria 

hului n-a consemnat un atît 
spectaculos schimb de generații, 
la nivel de vîrf, ca în această 
ultimă ediție a disputei pentru 

' titlul mondial. Cucerirea cununii 
supreme de către 
rov (22 ani), cel 
mai tînăr laureat 
pe lista centena
ră a competiției, 
pare să fi de
clanșat un a- 
salt juvenil pe toată scara 
perioară. Iată, în turneul candi- 
daților — care -intră chiar în 
aceste zile în faza sa penultimă 
— toți cei 4 semifinaliști aparțin 
„noului val*. Nici unul măcar 
din marii maeștri care-și dispu
tau, în ciclul . precedent, locurile 
în semifinale, n-au reușit să trea
că de barajul noilor pretendenți.

Să-i reamintim. La Tilburg,

șa- 
de

SEMNUL TINEREJII
Artur Iusupov (25 ani) joacă îm
potriva lui Jan Timman (34 ani), 
iar la Leningrad, Andrei Sokolov 
(22 ani) întâlnește pe Rafael Va- 
ganian (35 ani). O precizare se 
impune : în noțiunea clasică, ti
nerețea șahistului era apreciată 

între 20 
de ani, 
tatea la 
iar abia
nit sexagenar 

performerul pu- 
considerat 
z mai 

mondial la 58

Garri Kaspa-

Eveniment ’85 în sportul internațional

UN AN IN CARE ALTE „LIMITE97

ATLETICE AU FOST DEPĂȘITE!
1 de după 
sînt ani

în mod obișnuit, anii 
Jocurile Olimpice s 
„calmi*, ani în care se cam face 
schimbarea generațiilor de spor
tivi, astfel ca tinerii să aibă tim
pul material de a se roda în ur
mătorii trei ani ai noului ciclu 
olimpic. De aceea, rezultatele, în 
ansamblul lor, nu depășesc, decît 
sporadic, o anumită valoare in
ternațională. Și totuși, iată, că 
1985 face excepție de la această, 
hai să-i spunem, regulă. Mai 
mult decît oricînd, în 1985 atleții 
lumii au reușit să depășească a- 
numite „granițe* istorice ale at
letismului și să stabilească cîteva 
recorduri lâ care au visat și s-au 
gîndit multe generații de spor
tivi.

Campionul mondial SERGHEI 
BUBKA (U.R.S.S.) a dus recor
dul lumii la săritura cu prăjina 
la amețitoarea înălțime a celor 6 
metri ! Această performanță, cu 
totul deosebită, a fost realizată 
la 13 iulie, pe micul stadion pa
rizian „Jean Bouin* în cadrul 
unui concurs la care Bubka a 
efectuat doar patru sărituri. A 
început întrecerea direct la 
m (!) după care a cerut să-i 
urcată ștacheta la 6,00 m. 
mele două încercări au fost 
reușite, dar a treia (a patra __
concurs) a fost de-a dreptul mag- 

clipă, deși re- 
unicat, sărito- 
și început să 

7 metri, înăl- 
Bubka afirmă

Pri- 
ne- 
din

nifică. Din această 
zultatul este încă 
rii cu prăjina au 
se gîndească la...
țime despre care _ _____ __
că este greu de atins (nu impo
sibil, însă !) cu actualele mate
riale. Dar cine știe ce surprize 
ne vor oferi constructorii de ma
teriale sportive și atunci poate 
că 7 metri nu vor fi doar o uto
pie !

Atunci cînd în 1984 atletul chi
nez Zhu Jianhua sărea 2,39 m 
la înălțime, iar Valeri Sereda și 
Carlo Traenhardt obțineau, în 
același concurs, 2,37 m lumea at
letismului -se șl gîndea la cel ce 
va atinge primul 2,40 m. s-au 
rostit fel de fel de nume, dar 
nimeni (poate nici chiar el !) nu

H

s-a gîndit la atletul sovietic RU
DOLF POVARNIȚIN (23 ani), 
pentru simplul motiv că pînă în 
1985 rezultatul său cel mal bun 
era de numai 2,26 m. într-o zi 
de început de august, însă, la 
Donețk, Povamițîn a întrecut 
toate așteptările și a sărit peste 
ștacheta la 2,40 m ! Dar această 
performanță, In premieră, n-a 
durat decît puține zile (nici mă
car o lună), pentru că în cadrul 
Universiadei de la Kobe, un alt 
atlet sovietic, IGOR PAKLIN (22 
ani) a reușit cu un centimetru 
mai mult decît recordul lui Po
vamițîn. El este, de altfel, al 
cincilea săritor în înălțime sovie
tic, deținător al recordului mon
dial (Stepanov, Brumei, Iașcenko, 
Povamițîn), campion mondial u- 
niversitar și la Edmonton, în 
1983, cu 2,31 m.

La trei zile după ce Serghei 
Bubka realizase fantasticul record 
la prăjină, într-un alt con
cura, tot în Franța, dar la Nisa, 
a fost spulberată bariera celor 
3:30,00 pe 1500 m. Autorii acestei 
excelente performanțe au fost 
englezul STEVE CRAM (3:29,67) 
și marocanul Said Aouita (3:29,71); 
semifondistul african a fost între
cut pe ultimii metri ai finișului. 
Vechiul record (3:30,77 din 1983) 
al britanicului Steve Ovett a fost, 
așadar, spulberat... Dar apropo 
de recorduri. Cram a mai reușit 
pînă la 4 august alte două : o 
milă — 3:46,31 la Oslo și 2 000 m 
— 4:51,39 la Budapesta, dar avea 
să-l piardă, totuși, pe cel de la 
1 500 m în favoarea lui SAID 
AOUITA care. în Berlinul Occi
dental, la 23 august, a încheiat 
distanța în 3:29,45. Există rezerve 
și disponibilități pentru rezultate 
sub 3:29,00 ! ! Și pentru că veni 
vorba de Aouita, campionul olim
pic la 5 000 m, să spunem că el 
a obținut și recordul mondial la 
această probă cu 13:00,40, la 
Oslo, cu numai o... sutime mai 
bine decît englezul Moorcroft, el 
îndreptîndu-se astfel rapid către 
un... sub 13 minute.

Dintre multele recorduri mon-

Said Aouita în 1985, spre ■ noile 
sale recorduri mondiale, spre tit
lurile de cel mai bun performer 
al Africii și al Mediteranei, spre... 

13:00,00 pe 5 000 metri?
Telefoto : A.P. AGERPRES

diale feminine ale anuluj. reți
nem doar unul, pe cel al MĂRI
TEI KOCH în proba de 400 m. In 
Cupa mondială, la Canberra, în 
octombrie, prodigioasa alergă
toare din R. D. Germană a par
curs turul de stadion în 47,60 ! ! 
(v.r. 47,99 J. Kratochvilova), o ci
fră pe care n-o reușesc 
bărbați. Acest record 
pe merit, locul întîi între ___
mai bune sportive ale lumii în 
1985. Splendidă recompensă pen
tru o carieră în întregime stră
lucită !...

mulți 
i-a adus, 

cele

Romeo VILARA

și 40
maturi- 

40—60, 
deve-

„bătrîn*. 
era cani
de ani. A. 

Alehin la 54, iar M. Botvinnik la 
52. Desigur, șahul s-a schimbat 
în zilele noastre. Bobby Fischer 
a jucat primul său turneu 
candidaților la vîrsta de 16 
după cum Garri Kasparov 
cîștigat cînd avea doar cu 
tru ani mai mult. Dacă luăm în 
considerare că și ex-campionul 
mondial Anatoli Karpov, la 34 de 
ani, nu este deloc bătrîn, putem 
spune că în faza decisivă a ac
tualului ciclu nu vom avea decît 
reprezentanți ai șahului de tip 
nou. Indiferent dacă meciul re
vanșă Kasparov — Karpov se va 
juca sau nu. (După ultimele- te
legrame de presă, se pare că el 
se află încă sub semnul întrebă
rii).

La scurt timp după semifinalele 
candidaților, de la care așteptăm 
primele vești, începe și faza de
cisivă a campionatului mondial 
în versiunea sa feminină. în Sue
dia, se vor reuni in întrecere 
cele 8 candidate la titlul deținut 
de Maia Ciburdanidze. Să rea
mintim lista 1 Irina Levitina, Li
dia Semenova (calificate direct, 
ca finaliste ale ultimei ediții),

Mezinul întrecerii, marele maes
tru sovietic Andrei Sokolov, îșf 

încearcă șansa...

Nana Aleksandria, Elena Ahmî- 
lovskaia, Pia Cramling, Marta 
Litinskaia, Wu Ming Chen, Ag
nieszka Brustman. O înșiruire de 
nume din care e păcat că lip
sește și acela al Danei Nuțu, atît 
de aproape de calificare după 
acel loc 3—5 ocupat la „interzo
nalul* de la Havana.

Dar, mai e puțin și vom fl 
spectatorii unui alt ciclu al cam
pionatului mondial ?...

Radu VOIA

DUPĂ TRAGEREA LA SORȚI iN CUPELE EUROPENE
palmares doar acest trofeu, în- 
trucît celelalte două — „Cupa 
cupelor* de două ori și „Cupa 
U.E.F.A.* în 1983 — s-au aflat în 
posesia ei !

F.C. Aberdeen pare a avea 
prima șansă cu I.F.K. Goteborg, 
fie și numai pentru motivul că 
scoțienii joacă ,,non-stop“ toată 
iarna...

în celelalte două competiții, 
vom menționa întâlnirile : Dy
namo Dresda — Bayern Uerdin- 
gen, Steaua roșie Belgrad — At
letico Madrid, în „Cupa cupelor*, 
și Sporting Lisabona — F.C. Koln, 
Real Madrid ----- - 
feului) 
„Cupa

Se cunoaște, prin urmare, pro
gramul sferturilor, de finală ale 
cupelor europene. Cele mai im
portante partide sînt, firește, cele 
din competiția nr. 1, „Cupa cam
pionilor europeni*. După efectua
rea tragerilor la. sorți, unul din
tre antrenorii echipei Kuusysj 
Lahti, Keijo Voutilainen, declara 
unui corespondent al Agenției 
„France Presse* : „Steaua Bucu
rești este fără îndoială o echipă 
dificilă, dar puteam să avem de 
exemplu o adversară și mai difi
cilă, ca Juventus, Bayern sau 
C. F. Barcelona. Este, oricum, o 
frumoasă realizare pentru clubul 
nostru de a se afla In sferturile 
de finală și putem spera și la 
mai mult...*

Toate întâlnirile din „C.C.E.* 
sînt foarte echilibrate, dar „ca
pul de afiș* îl deține jocul din
tre C.F. Barcelona și Juventus 
Torino. Gianni Trapatoni, antre
norul lui „Juve*. spunea: „Va fi 
o confruntare mare. E bine că 
jucăm primul meci în deplasare, 
pentru ca să putem recupera, pe 
terenul nostru, ce vom pierde, 
eventual, pe giganticul „Nou 
Camp« din orașul catalan*. Pla
tini afirma : „Ne-ar fi convenit 
oricare alt adversar, în afară de 
C.F. Barcelona. Vom juca, din 
păcate, fără Serena în primul 
meci...*

O altă întâlnire de atracție : 
Bayern Miinchen, de trei ori câș
tigătoare a trofeului, cu S.C. An- 
derlecht, căreia îi lipsește din

(deținătoarea tro-
— Neuchâtel Xamax în 

U.E.F.A.*.

ȘTIRI, REZULTATE
turul 3 al „Cupei Angliei*: 

Rochdale
• In 

Manchester United — 
(liga a 4-a) 2—0. • Jucătorul so
vietic Gavrilov (Spartak Mosco
va ; 22 de ani) va juca in noul 
sezon la Rapid Viena. • Clubul 
olandez PSV Eindhoven va sus
ține un meci amical la 15 ianua
rie, la Nottingham (Anglia), în 
compania formației locale Forest. 
PSV Eindhoven este, astfel, pri
ma echipă de pe continent care 
joacă un meci cu o formație en
gleză după ridicarea interdicției 
de către FIFA. După cum se știe, 
formațiile engleze de fotbal nu 
aveau dreptul să întâlnească, nici 
în meciuri amicale, echipe euro
pene, sancțiune ce a fost ridicată 
la 13 decembrie 1935.


