
S-au încheiat turneele cu nr. 2 ale Diviziei „A“ de volei (m)

ÎNCĂ UN PUNCT LA... AVANSUL

LIDEREI,
Turneele cu nr. 2 ale Diviziei 

^A“ de volei (masculin) au luat 
sfîrșit tn sala Olimpia din Ti
mișoara (grupa intîi valorică) 
și in Sala sporturilor din Tg. 
Mureș (grupa a doua), înconju
rate de interesul deosebit al 
publicului amator de spectacole 
sportive, care a umplut tribu
nele la partidele programate în 
ultima etapă a acestor noi epi
soade ale campionatului. In în
cheierea competiției fruntașe
lor, firește, un nou și intere
sant derby al candidatelor la 
titlul de campioană a țării. 
Steaua și Dinamo, echipe care, 
săptămîna aceasta, vor da un 
nou asalt și in cupele euro
pene, cu gîndul Ia calificarea 
în turneele finale ale prestigi
oaselor întreceri continentale.

TIMIȘOARA, 12 (prin tele
fon). Pentru prima oară din 
cele 5 zile de concurs, sala O- 
limpia a fost plină. Numeroșii 
spectatori au intuit că noul 
derbț al plutonului fruntaș me
rită văzut. Și nu s-au înșelat, 
formațiile bucureștene smulgînd 
aplauze, în numeroase rînduri, 
celor prezenți în tribune, iar a- 
ceștia convenind în final că nu 
s-a mai văzut de mulți ani, în 
Timișoara, un spectacol volel- 
balistic atît de valoros. Intr- 
adevăr. Steaua și Dinamo au 
prestat un joc de mare angaja
ment și ambiție, de luptă în- 
dîrjită și nu în mică măsură 
entuziastă, în ciuda mizei mari 
și a uriașei tensiuni psihice.

întrecerile din cadrul etapei de iarnă a „Daciadei" reunesc — 
la fiecare sfîrșit de săptămină — mii de iubitori ai schiului. La 
Bucin, in județul Harghita, pirtia pentru „alpine- lucrează non
stop. E meritul neobosililor organizatori de pe aceste pitorești 
locuri, acum acoperite de argintul zăpezilor căzute in ultimele 
zile și pline de larma veselă a tinerilor aflați in vacanța școlară.

Foto : C. ANDREI

internațio.rale, în topurile

PREGĂTIRILE PENTRU MARILE COMPETIȚII CIN ACEST AN 
ALE NATATIEI AU DEMARAT ÎNCĂ DIN '85

aiirmă Lucian Dumitrescu, 
secretar responsabil al r.R.N.

Continuăm investigațiile vi- 
zind reprezentarea internațio
nală a sportului românesc in 
noul an — pe care o dorim, 
firește, cît mai demnă, cu noi 
succese pentru gloria tri
colorului — incercind să aflăm 
modul în care s-au așternut la 
drum performerii noștri, cum 
au fost concepute planurile de 
acțiune pentru îndeplinirea 
principalelor _ obiective ale 
lui 1986. După ce am acordat 
întiietatea cuvenită atletis-
mului, vă oferim acum unele 
detalii asupra pregătirilor 
efectuate de fruntașii unei alte 
discipline cu o mare pondere 
in programul olimpic, natația. 
Ne răspunde Lucian Dumitres
cu, secretarul responsabil al 
F.R.N.

„începem, dintre cele trei 
ramuri ale natațiel practicate 
la noi, cu ÎNOTUL. Atît pen
tru importanța sa deosebită, 
cît și pentru faptul că acest 
sport are cele mai mari obiec
tive în ’86. In primul rind, 
Campionatele mondiale de la 
Madrid, în vederea cărora am 
alcătuit încă de anul tre
cut programul de pregătire și 
lotul național. Ambele. con
cepute ținînd seama de po
sibilitățile reale ale sporti
vilor noștri în contextul dez
voltării impetuoase a marii 
performanțe în lume. Astfel, 
pornind de la rezultatele în
registrate în 1985 — înca
drate în tabloul realizărilor

STEAUA
care au creat momente de că
deri și reveniri colective, de ie
șiri ale unor titulari din sex
tete, ba chiar de încordare și 
nervozitate, atît în teren cit și 
pe cele două bănci ale rezer
velor.

Mai viguroasă, cu un fond 
mai bogat (și apropiat valoric) 
de jucători și cu experiență și 
omogenitate superioare. Steaua 
a obținut din nou victoria: 3—1 
(—8, 10, 5, 13), dar de data a- 
ceasta replica echipei campioa
ne, impulsionată la început cu 
excelente rezultate de coordo
natorul A. Ion (care însă pe par
curs și-a mai pierdut și din 
spiritul mobilizator și din lu
ciditate în joc) a fost remarca
bilă. Dinamoviștii s-au lansat 
viguros de la primul fluier al 
arbitrilor, profitînd și de cîteva 
nereușite ale „tunarului" ste- 
list Dascălu (la serviciu și In 
atac). Campionii au făcut un 
joc de mișcare, au menținut 
distanța față de adversară:
3—0, S—1, 7—4, 9—5, 10—7,
13—8 și au cîștigat detașat se
tul I, conducînd și în startul 
celui de al doilea (3—1). Steliș- 
tii — cu Constantin mereu si
gur în intervenții, cu Pădurețu 
și Spinu, trimiși inspirat în te
ren să-i substituie pe Ionescu 
și Pralea, care nu rezistau de
plin mizei, dar mai ales cu un 
Dascălu într-o senzațională re-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)

pe probe, avînd în vedere 
ansamblul caracteristicilor in
dividuale. pozitive și nega
tive, ale fruntașilor, întorcând 
pe toate fețele învățămintele 
participărilor precedente la 
mari competiții, am întocmit 
modelul de pregătire (cu ac
cent pe valorile mari ale in
dicatorilor de efort) și con
curs, orientarea metodică, 
periodizarea pregătirii pe ma-
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ÎN PRIM-PLAN: ATLETICA GREA

După o muncă intensă

RIDICAREA HALTERELOR A FOST MAI.
Cu cele 101 medalii, dintre 

care 28 de aur, cucerite la 
campionatele mondiale și eu
ropene. la Balcaniadă (seniori 
și juniori), la competiția „Prie
tenia" (18 ani), halterofilii ro
mâni și-au confirmat elocvent 
clasa internațională în 1985 (pe 
care și-o afirmaseră tn 1984, 
la JO. de la Los Angeles cu 
două medalii de aur, cinci me
dalii de argint și o medalie de 
bronz). Cifrelor de anul trecut 
se cuvin adăugate și cele 80 de 
recorduri naționale (16 la se

Proletari din toato țările, unltl-vi I
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DOUĂ ECHIPE ROMÂNEȘTI CALIFICATE lN SFERTURILE 
DE FINALĂ ALE CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL FEMININ

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat partidele 
retur din cadrul optimilor de finală ale cu
pelor europene la handbal feminin. Conform aș
teptărilor, campioana României, Știința Bacău, a 
întrecut și la Stockholm campioana Suediei, Po- 
lisens, cu 21—18 (scor general 55—36) și s-a ca
lificat în „sferturile de finală" ale „C.C.E.", ca 
și TEROM Iași care, învingătoare și la Viena 
în partida cu Renault Landhaus, cu 26—20 (scor

general 65—37) a obținut dreptul de participare 
In „sferturile" de finală ale „Cupei cupelor". La 
Giessen (R.F. Germania). Chimistul Rm. Vîlcea 
a fost întrecută de TV LGtzelllnden cu 24—18 
(scor general 46—46), formația vest-germană cal- 
liflclndu-se ta „sferturile de finală" ale „Cupei 
I.H.F." datorită numărului mai mare de goluri 
înscrise în deplasare.

In „C.C.E.": ȘTIINȚA BACĂU - POLISENS STOCKHOLM 21-18 (9-8)
STOCKHOLM, 12 (prin tele

fon). La „Eriksdalshallen" din 
localitate s-a desfășurat parti
da retur din cadrul optimilor 
de finale ale „Cupei campio
nilor europeni" la handbal fe
minin, dintre Polisens Stock
holm și Știința Bacău. învin
gătoare acasă cu 34—18, cam
pioana României a câștigat și

In „Cupa cupelor”: TEROM
VIENA, 12 (prin telefon). 

Cum se anticipa, TEROM Iași, 
deținătoarea „Cupei României", 
deși avea ca și asigurată cali
ficarea în optimile de finală 
ale „Cupei cupelor", n-a lăsat 
nici o speranță echipei Renault 
Landhaus nid măcar într-o 
victorie de palmares. In „Wie
ner Stadthalle", handbalistele 
ieșene au obținut victoria cu 
26—20 (14—9) și au pășit în “ 
turul următor al prestigioasei 
competiții continentale, cu sco
rul general de 65—37, deci la 
o diferență confortabilă. Pentru 
succesul repurtat, antrenorii 
Cornel Bădulescu și Mircea 
Pop, împreună cu elevele lor 
merită cele mal calde felicitări 
șl urări de a urca cit mai mul
te trepte în competiția la care 
iau parte.

Meciul a început în nota de 
echilibru datorită jocului bun 
în ansamblu al formației gaz
dă. Apoi, după primele 15 ml- 

crocicluri, probele de con
trol, netrecînd peste în
semnătatea asistenței medi
cale și metodologice, a activi
tății politico-ideologice. A re
zultat, în acest cadru, un 
lot valoros de opt sportivi, 
cu performante recente com
petitive sau cu perspective

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. 2-3) 

niori, 18 la juniori mari, 46 la 
juniori mici), pentru a se în
țelege mai bine că, in linii 
mari, halterele din țara noas
tră (3 100 de sportivi legitimați, 
50 de secții, 70 de antrenori, 
un. centra de pregătire olim
pică pentru juniori) au avut, 
în 1985. o activitate încununată 
de succese fără precedent.

PERFORMERI DE VALOARE 
MONDIALĂ

Aprecierile deosebit de pozi
tive adresate unor sportivi de 
excepție cu performanțe la cote 

cea de a doua partidă, de aici, 
cu 21—18 (9—11), calificîndu-se 
in „sferturi".

Polisens, campioana Suediei, 
și-a dat seama că nu va putea 
reface handicapul substanțial 
de la Bacău, dar a încercat, 
cu o remarcabilă dîrzenle. să 
cîștige măcar această partidă 
în fața propriilor săi specta

IAȘI-RENAULT LANDHAUS 26-20 (14-9)
nute de joc, handbalistele ieșe
ne s-au desprins, diferența 
de scor pe tabela de marcaj 
indicînd 6—8 goluri, iar ta 
min. 50 de 10 goluri. In fina
lul partidei, tehnicienii noștri 
au introdus ta teren, cu scopul 
vădit de rodare, ta competiții 
de anvergură, toate jucătoarele 
de rezervă, așa explicându-se

Campionatul republican de hochei — prima grupă valorică

fOflMAIIllt BUCUREȘTENE AU fURNIZAI 
SINGURUL MECI INTEBESANI

MIERCUREA CIUC, 12 (prin 
telefon). Sîmbătă și duminică 
au continuat meciurile campio
natului de hochei, prima grupă 
valorică, ta care s-au lntllnit 
Progresul M, Clue — Dinamo 
și Sport Club M. Ciuc — Steaua, 
patinoarul din localitate fiind 
mereu arhiplin.

PROGRESUL — DINAMO 
3—6 (2—3, 6—0. 1—3). Un meci 
interesant ta prima parte, eu 
acțiuni în viteză, în care Pro
gresul a Încercat, ca de obicei, 
să-și surprindă adversarul prin 
joc vijelios. Localnicii au și 
deschis scorul (mln. 4), prin 
Csedă, după un atac ta ava
lanșă. Dinamo a ripostat peste 
două minute prin Tureanu, mai 
inspirat ta acest med, Peter 
a fructificat o pasă de la E. 
Antal, în superioritate nume
rică și 2—1 (min. 8). In min. 
17 egalează Crăciun, pentru 
Dinamo, la un contraatac șl, 
in min. 18, din nou Tureanu 
înscrie sec de la 5 m perpen
dicular pe poartă. Repriza a 
doua ne-a oferit numeroase o- 
cazii,' cel puțin de trei ori mai 
multe pentru Progresul, dar nu

„UȘOARA"
de nivel mondial, nu sînt citași 
de puțin exagerate, dacă avem 
în vedere de pildă că : a) Nicu 
Vlad (vicecampion mondial, 
două medalii de aur și una de 
argint la „europene" — primul 
titlu continental cucerit de un 
halterofil român, trei medalii 
de aur la Balcaniadă —* In 
luptă cu halterofilii bulgari,

Horia CRISTEA 
Ion OCHSENFELD

(Continuare tn pag. 2-3) 

tori. Odihnite, pregătite în cla
ră cunoștință de cauză, pe baza 
înregistrărilor video făcute ta 
primul med și sprijinite cu en
tuziasm de publicul spectator, 
handbalistele suedeze au jucat 
incomparabil mai bine alct 
Dar, la rindul lor, cu o va-

(Contlnuare in pag □ 4-a) 

diferența de... numai șase go
luri cu care s-a încheiat par
tida în favoarea handbaliste
lor române. S-a remarcat din 
nou clasa conducătoarei de joc 
Rodica Covaliuc, care a distri
buit pase excelente, punînd in 
valoare forța de aruncare la

(Continuare ta pag a 4-a) 

a marcat nimeni. Ineficienta 
echipei locale și apărarea lui 
Dinamo, cu contraatacuri tă
ioase. lasă să se întrevadă o 
tactică bine gîndită și aplicată 
la bucureșteni. In min. 42 Be- 
jan înscrie fiindcă E. Antal, ta 
loc să protejeze poarta, are o— 
discuție cu un atacant dina- 
movlst, dar el iși va repara 
greșeala printr-un gol în mln. 
52 (scor 3—4). Toată lumea e 
obosită, cu greu nimerește pu
cul, dar cu unele tresăriri, Di
namo mal înscrie de două ori, 
prin Lukacs (mln. 59) și So- 
lyom (min. 60) — puc fîlfîit, 
scăpat de portarul Kelemen, 
departe de forma din partida 
sa precedentă. Foarte bun ar
bitrajul brigăzii N. Enache — 
E. Both, M. Presneanu.

S. C. MIERCUREA CIUC — 
STEAUA 2—6 (0—2, 1—0, 1—4). 
Hocheiștii militari au jucat 
mult mai aproape de valoarea 
lor, în fata unei echipe care,

Mirceo COSTEA 
Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)

Andrei Socacl. triplu campion 
mondial și european la juniori 

tn 1985
Foto : Vasile BAGEAC



Primul turneu al F. R. Tenis

O UTILĂ VERIFICARE ÎNAINTEA

SEZONULUI INTERNAȚIONAL

Dinamo și Steaua, la un nou examen In cui

ÎN CAPITALĂ, MIERCU

BACĂU, 12 (prin telefon) 
Primul turneu de tenis al se
zonului a-a încheiat duminică 
In sala „Orizont* din localita
te. Au fost trei cîștigători, în 
trei grupe valorice : F. Segăr- 
eeann (Dinamo București), B. 
Toma (Dinamo Brașov) și S. 
Gorgan (Steaua). Florin Segăr
ceanu a câștigat, conform aș
teptărilor, toate meciurile. Pe 
măsura desfășurării turneului 
el a avut o evoluție din oe In , 
ee mai bună. De remarcat 
foarte buna evoluție a tînăru- 
lui Marius Comănescu (Dinamo 
București), clasat in final pe 
locul doi în prima grupă (a 
tai Segărceanu), cu un singur 
meci pierdut, la Învingător. Pe 
locul 3, A. Marcu (Steaua), 
care nu și-a găsit cadența, aici, 
la Bacău, fiind insuficient a- 
comodat cu suprafața de joc.

Cel mai disputat meci al tur
neului a fost cel dintre Segăr
ceanu și Comănescu. Ultimul a 
practicat un joc variat, punc- 
tînd de mai multe ori decisiv, 
eu dreapta In lung de linie, 
sau eu reverul in cros. La 6—4 
șl 4—1 pentru el, Segărceanu 
a forțat insă, a egalat și du
pă multe prelungiri, a câștigat 
al doilea set eu 6—4. în a tre
ia parte a jocului. Comănescu 
a cedat, marcat de efortul de 
pînă atunci, dar mal ales de 
revenirea spectaculoasă a ad
versarului său, căreia nu i-a 
putut face față. Scor final •
4—6, 6-—4, 6—2.

în ultima zi, întîlnirea din
tre Segărceanu și Marcu a

- 11 . 'y.'.waMwwwHHWMnev""'" -

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1) 

ca și Progresul, a dorit să se 
impună prin elan. Steaua a 
reușit nu numai prin jocul mai 
exact al componenților săi. ci 
șl printr-o tactică potrivită, de 
atragere a adversarului In pro
pria treime si contraatacuri 
susținute, in care inepuizabilul 
Cazacn și linia tinerilor (Gliga, 
K. Antal, Sofron) plus Daia și 
Herlea au luptat exemplar. 
Scorul l-a deschis Herlea (min. 
3), printr-un șut de la linia 
albastră, iar Nistor l-a majo
rat in min. 19. Ocazii peste o- 
eazii in repriza secundă, dar 
apărările și portarii sînt la 
post. Sport Club presează, dar 
Steaua e mai periculoasă. în
scrie totuși Bogoș (min. 23) și 
repriza se Încheie cu scorul 
1—2. Repriza a treia aduce pe 
gheață o echipă decisă să În
cheie clar conturile — Steaua 
go alta în evidentă scădere — 

port Club. Cazacn — min. 47, 
Chiriță — min. 51, Gliga — 
min. 56 și Horvath — min. 58 
ridică scorul pentru Steaua la 
1—6, pentru ca în final B. Nagy 
(S.C.) să stabilească rezultatul 
final (2—6), care reflectă fidel 
raportul de valori și face ca 
Steaua să nu mai aibă proble
me In adjudecarea titlului de 
campioană. Șt Enciu — I, 
Becze și Gh. Tașnadi aU arbi
trat foarte bine.

Duminică tribunele patinoa
rului nu au mai fost pline, 
iar singurul meci în adevăra
tul sens al cuvîntului l-au o- 
ferit Steaua și Dinamo.

PROGRESUL — SPORT 
CLUB 1—11 (0—3, 0—4, 1—4). 
Marcate de înfrângerile sufe
rite cu o seară înainte, ambe
le echipe au jucat fără con
vingere, in special Progresul,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 12 IANUARIE 
1986

1. Bari — Sampdorla X ; 2.
Fiorentina — Torino X ; 3. in- 
ternazlonale — Atalanta 2 ; 4.
Juventus — Como X ; 5. Lecce — 
Milan 2 ; 6. Napoli — Pisa 2 ; 
I. Udinese — Roma 2 ; 8. Ve
rona — Avellino 1 ; 9. Cagliari 
r- Empoli 1 ; 10. Campobasso — 
Brescia X ; 11. Catania — Cre- 
monese X ; 12. Cesena — Tries- 
tlna X ; 13. Palermo — Sam- 
benedettese X.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.501.162 LEI, din care 92.704 lei 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 2- 

DIN 12 IANUARIE 1986
EXTRAGEREA I : 25 49 60 55 ; 

EXTRAGEREA A iH-a : 2 69 46 
18 ; EXTRAGEREA a III-a : 8
5 68 45.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
900.981 lei, din ©are 31.772 lei re
port Ia categoria 1. 

fost așteptată cu mult interes. 
Meciul a fost insă permanent 
controlat de primul nostru ju
cător, care a cîștigat prea le
jer : 6—2, 6—4.

Grupa a 2-a valorică a fost 
dominată de dinamovistul bra
șovean Bogdan Toma, cîștigă- 
torul tuturor celor 5 meciuri. 
De fiecare dată Toma și-a de
monstrat jocul de regularitate, 
ca și constanța.

în grupa a 3-a, rezultatul fi
nal a depins de partida dintre 
favoritul nr. 1, Silviu Gorgan 
si localnicul Aurel Damian 
(S.C. Bacău). A cîștigat Gor
gan : 6—3, 7—5. Din această 
grupă s-a mai evidențiat și tî- 
nărul Marian Onilă (Progresul 
București), la primul său an 
de juniorat, care a arătat că 
posedă o tehnică bună și o 
putere de luptă remarcabilă.

Alte rezultate : Comănescu— 
Pop 6—4, 6—0 ; Segărceanu — 
Bucur 8—3, 8—4 ; Onilă — Po
rumb 6—2, 3—6, 6- -4 : Bucur — 
Pop 7—8, 6—2 ; Toma — Con- 
stantinescu 6—3, 2—6, 6—1 ; 
Popovici — loan 6—4, 7—6 ; 
Marcu — Itu 7—5, 8—0 ; Marcu 
— Bucur 7—5, 6—4 ;

Concursul de la Bacău a con
stituit pentru jucătorii noștri 
fruntași. în special, o primă u- 
tilă verificare, Înaintea sezonu
lui international care urmează. 
De astăzi ei vor fi prezențl la 
un al doilea turneu al F,R. Te
nis la Galați.

Doina STĂNESCU

și astfel Sport Club a obținut 
o victorie comodă. „Omul nr. 
1“ al meciului a fost Gereb, 
care a Înscris de trei ori (min. 
6, 18 șl 34). Celelalte go
luri : J. Bartalis (m. 20 șl 59), 
Z. Nagy (22 și 35), Baricz (27), 
GySrgycze (54), Lakatos (58) 
Șl B. Nagy (59), golul de 0- 
noare al Progresului fiind mar
cat de E. Antal (51). Au arbi
trat foarte bine I. Becze — M. 
Both, Gh. Tașnadi.

DINAMO — STEAUA 1—4 
(0—2, 1-0, 1—2), Joc deosebit 
de atractiv, ta special in ul
timele două reprize. Jocul a 
prezentat multe din atributele 
hocheiului modern î viteză, pa
se imprevizibile, numeroase șu
turi și doi portari în formă — 
Huțan (D) și Neteda (S) —
primul evidențiindu-se în mod 
special. Nu putem trece însă 
cu vederea atitudinea tai din 
final, rfnd a fost penalizat cu 
10 minute pentru nesportivi- 
tate. De remarcat că linia de 
tineret a Stelei și-a făcut și în 
acest meci din plin datoria, 
mareînd 3 din cele 4 goluri a- 
le învingătorilor.

Scorul II deschide Gliga 
(min. 11). Jocul este deosebit 
de rapid, atacurile se succed 
de la o poartă la alta. Reduce 
handicapul, după o fază de 
mare spectacol, Lukacs (min. 
38), pentru ca Solyom, după 
alte multe faze interesante Ia 
cele două porți, să reușească 
egalarea: 2—2 (min. 50), fruc- 
tificînd o excelentă pasă a a- 
celuiași Pisăru.

Finalul aparține insă Stelei, 
care Înscrie ta min. 48 prin 
Popescu, după un atac prelun
git, șl in min. 60 prin K. An
tal. Au condus foarte bine FI. 
Gubernu — M. Presneann, N. 
Enache.

în urma acestor jocuri, Stea
ua are 35 p, urmată de Sport 
Club 27 p, Dinamo 17 p și 
Progresul 9 p.

Azi e zi de odihnă, iar miine 
vor juca Progresul — Steaua 
(de la ora 15) șl Dinamo — 
Sport Club (17,30).

PREMIEREA SPORTIVILOR FRUNTAȘI 
DIN AUTOMOBILISM Șl KARTING

Potrivit tradiției. conducă
torii de automobile și kartin- 
guri, participanți la campiona
tele republicane respective, vor 
avea la început de an o săr
bătoare a lor. în ziua de 1 fe
bruarie, la hotelul ,.Parc“ din 
Capitală, va avea loc Festivi
tatea de premiere a sportivilor 
fruntași din automobilism și 
karting. Cu acest prilej. Fedc-

IN BOX, SELECȚIA AR TREBUI 

SĂ VIZEZE Șl ANTRENORII!
Răspunsul primit din partea CM.Lf.S. București

Așa cum ne-am așteptat, retrospectivele sportive publicate 
de ziarul nostru, nu rămtn fără ecou. La suita de articole „Boxul 
in patru... reprize", care viza și activitatea pugilistică din Capi
tală, am primit următorul răspuns — pe care il publicăm inte
gral — din partea Consiliului Municipal București pentru Edu
cație Fizică și Sport (semnat de Nicolae Stancu, președintele 
C.M.B.E.F.S., și de Puiu Dumitrescu, președintele comisiei muni
cipale de box) :

„Nu e nevoie de o a doua 
lectură a articolului „Boxul în 
patru... reprize (III)" — articol 
apărut în ..Sportul" din 4 ia
nuarie 1986, sub semnătura lui 
Petre Henț și Paul Iovan — 
pentru a fi de acord că talen
tul sportivilor, inclusiv al ce
lor ce se pregătesc în duhurile 
și asociațiile din Capitală, nu 
poate fi pus în valoare fără 
munca și pasiunea antrenorilor.

într-adevăr, din cei 35 de an
trenori de box (dintre care 15 
sînt absolvenți ai I.E.F.Ș., iar 
5 al F.E.F.) care ani de" zile 
„se invîrt in jurul ringurilor 
din Capitală", puțini, foarte pu
țini sint acei care, cu pasiune, 
răbdare și competență, reu
șesc să pună în valoare talen
tul elevilor selecționați chiar 
de ei. Majoritatea lși justifică 
activitatea printr-o ..selecție 
continuă", care nu se termină 
de ani de zile, căci în loc să 
se finalizeze cu valorificarea 
talentelor, începe iar.

In darea de seamă a plenarei 
comisiei municipale de box (10 
decembrie 1985) au fost aspru 
criticate secțiile de la IMUC 
(antrenor I. Lăzăreanu). Ma- 
șinl-Unelte (N. Dincă), URBIS 
(D. Ferariu), Semănătoarea (Gh. 
Zamfirescu), Vulcan (I. Nego- 
iescu). Grivița Roșie (N. Do- 
bre), Rapid (I. Vasilov și Gh. 
Tom eseu), Mecanică Fină (N. 
Foia) pentru slaba lor activi
tate, lucrul în gol și fără pers
pectivă, pentru munca educati
vă insuficientă, care a condus 
la abateri și suspendări (atitu
dinea nesportivă a boxerului 
Bomescu, de la Mecanică Fi
nă. participant la Campiona
tele europene, este elocventă), 
pentru absența unor echipe 
(inclusiv Steaua și Dinamo) de 
la galele municipale etc.

Astfel stînd lucrurile, nu pu
tem să nu fim de acord cu 
opinia ziarului că „per total" 
bilanțul muncii celor 35 de an
trenori din cele 21 de secții de 
box ale Capitalei — dintre care 
două de nivel olimpic : Steaua 
și Dinamo, iar trei de nivel 
internațional (?!) : Voința, Me
talul, Rapid — „este nesatisfă- 
cător", iar rezultatele lor din 
anul abia Încheiat reconfirmă

redacția întreabă,
(Urmare din pag I)

de îmbunătățire spectaculoa
să a rezultatelor. Dintre cei 
care vizează participarea la 
marea întrecere din 18—24 
august, cei mai multi (patru) 
sînt de la C.S.M.Ș. Baia Mare 
— Noemi Lung, Maricica Cu- 
lică, Stela Pura, Robert Pinter, 
trei de la Dinariio — Carmen 
Bunaciu, Anca Pălrășcoiu, lo- 
nuț Mușat — și una de la 
C.S.Ș. Ploiești — Tamara Cos
tache, din colectivul tehnic fă- 
cînd parte apreciații antre
nori Gheorghe Dimeca, Cris
tina Șopterian și Mihail 
Gothe. Tînăra șl talentata 
Stela Pura este și componen
tă, și lideră, a lotului pentru 
o altă competiție care ne 
interesează în mod deose
bit : Campionatele europene 
de juniori, ce vor avea loc în 
Berlinul Occidental intre 21 
și 27 iulie, la care speră să fie 
prezenți și băimărencele An
dreea Szigyarto, Simona Spa- 

rația A.C.R. va acorda cupe și 
diplome primilor șase clasați 
în campionatele de viteză pe 
circuit, viteză în coastă, raliuri 
(auto), viteză pe circuit, andu- 
ranță (karting) și, firește, tri
courile de campioni celor ce
S-au dovedit a fi cei mai buni 
în activitatea sportivă din anul 
1985. Festivitatea va începe la 
ora 13, 

adevărul potrivit căruia „antre
norii din București nu-și fac 
datoria așa cum ar trebui". 
Dacă secții cum sînt cele de la 
Dinamo sau Voința nu au putut 
pregăti un junior I pentru a 
obține un titlu de campion al 
R.S.R. pe 1985. ce perspective 
le oferă anul 1986 ?

Conducerea C.M.B.E.F.S. și co
misia municipală de box sînt 
de acord cu toate aprecierile 
critice semnalate de ziarul 
nostru de specialitate și recu
nosc în ele consecințele unor 
serioase dificultăți existente în 
munca de zi cu zi atît a antre
norilor. cît și a celor desem
nați să sprijine și să vegheze 
permanent evoluția activității 
pugilistice din Capitală de la 
nivelul celor mai bune condiții 
si al celor mai frumoase tra
diții ale ei.

După cum știm, este pentru 
prima dată in istoria acestui 
sport, atît de popular, cînd.pu- 
giliștii bucureșteni nu reușesc 
să cucerească o medalie de 
aur la Balcaniadă, performan
tele lor oprindu-se (atît la se
niori, cît și la juniori) la cî- 
teva medalii de argint și bronz.

Este și aceasta o dovadă că 
măsurile luate de noi în tim
pul anului, pentru a preîntâm
pina această situație tristă (în 
campionatul național pe echipe 
al juniorilor, reprezentativa Ca
pitalei a fost învinsă de cea a 
Doljului !) au fost insuficiente 
și nu au vizat factorii limitativi 
esențiali care au condus la in
voluția semnalată.

Articolul la care ne-am re
ferit cît și alte cauze, semna
late recent de comisia munici
pală de box, au determinat Bi
roul Executiv al C.M.B.E.F.S. 
să ia din nou în discuție pro
blemele care privesc bunul 
mers și progresul firesc al a- 
cestei activități pe raza Capi
talei.

Avem convingerea că în ur
ma acestei analize și a măsuri
lor pe care le vom lua. în pri
mul rînd de natură organizato
rică, munca și pasiunea antre
norilor noștri pentru punerea 
în valoare a talentelor existen
te să apară, tot public, doar 
în... primele trei reprize".

FEDERAȚIILE RĂSPUND
ia, Ramona Terșanschi, plo- 
ieștenii Viorica Marin și Mă- 
dălin Iliescu, reșițeanca Lu
minița Dobrescu, brăileanca 
Livia Petrea antrenori : Gh. 
Dimeca, M. Gothe, I. Schuster), 
Alcătuind șl Ioturile • lărgi
te pentru concursul Priete
nia — București, 14—17 au
gust — și Jocurile Balcanice, 
de seniori și juniori, am pur
ces la asigurarea unui număr 
corespunzător de concursuri
internaționale pentru frun
tașii înotului nostru.

Chiar în această lună
(25—26 ianuarie. la Gdansk, 
are Ioc întîlnirea Polonia — 
România. In februarie, cir
cuitul de turnee Paris — 
Bon — Berlin, competițiile de
la Barcelona,- Bydgoscz, Praga 
și Moscova, în martie cea de 
la Trento și campionatul na
țional în bazin acoperit, in a- 
prilie „Electroimpex", în mai 
întreceri la Roma, în iunie 
la Bratislava și, în București, 
naționalele, în iulie — Ia Mos
cova, pentru ca Balcaniada 
de la Sofia (1—3 august) să o- 
fere ultimul prilej de ve
rificare pentru C.M. .din Spa
nia. Nominalizările pentru 
aceste concursuri țin, desi
gur. cont de tăria lor. de uti
litatea participării pentru 
fiecare sportiv în parte, ast
fel îneît 1986 să ne aducă sa
tisfacțiile așteptate. să ne 
ofere candidaturi valoroase 
pentru viitoarea ediție « 
Jocurilor Olimpice.

La POLO, în prim-plan se 
află juniorii, lotul de se
niori avînd drept obiectiv 
o participare fructuoasă la 
C.E. din... 1987. Motiv pentru 
care acest an' va fi folosit la

DE MARE ATRACȚIE:
Reprezentantele noastre in 

cupele europene la volei (mas
culin), Dinamo și Steaua, sus
țin săptămîna aceasta partide
le tur din penultimul act al 
competițiilor.

In rîndul amatorilor de sport 
din Capitală, interesul major 
îl suscită întîlnirea de miercuri 
din cadrul „Cupei campioni
lor", în care Dinamo București 
are de trecut, pe teren pro
priu, un examen extrem de 
dificil în fața deținătoarei tro
feului în ultimele două ediții, 
Santai Parma, care urmează 
să sosească astăzi. Cîteva suc
cinte notații pe marginea a- 
cestei întîlniri : Dinamo, care 
traversează o perioadă dificilă 
(prin absența titularilor de mai 
ieri Gîrleanu și Căta-Chițiga), 
de întinerire a efectivului, a

DINAI
marcat în 
șoara un 
pionii noș 
studiati lî 
pionat de 
cund al e 
paolo Mot 
mări ale ' 
campioana 
nu vor 
miercuri 
tulari val- 
tbwicz și 
ambii acc: 
de pregăt 

La rîndi 
meciul-tur 
cu D.H.G. 
ca), în 
miercuri, 
tuala lie 
nostru fiu 
calificare...

TURNEELE DIVIZIEI
(Urmare din pag 1) 

venire — aveau să treacă la 
cîrma jocului, de la jumătatea 
setului 2, ripostînd tăios cu 
servicii puternice și cu. o mo
bilă apărare la fileu șl în linia 
a doua (cu care au sancționat 
sever preluarea aproximativă 
și lipsa de orientare a dinamo- 
viștilor în construcția atacului). 
Pe de altă parte, elevii lui G. 
Bartha și V. Dumitrescu au al
ternat frumos atacul în forță 
cu combinații sprintene pe toa
tă lungimea fileului. Dinamo 
nu mai ieșea decît rareori în 
evidență.' prin „bombele" lui 
Pop și disponibilitățile lui Ro
tar. Dar, cînd nimeni nu mai 
credea, avea să reechilibreze 
disputa în setul 4 și chiar să 
rateze restabilirea egalării si
tuației la, seturi în finalul a- 
cestui set, în care a condus cu 
12—9 și 13—11. In cele din ur
mă, victorie meritată de Stea
ua, care a avut mai multe re
surse, într-un meci de bună 
factură tehnică, dar uneori per
turbat de oarecare indisciplină 
și nervozitate.

Arbitrii C. Pitaru și V. Arhire 
(care puteau fi mai fermi) 
s-au achitat pînă la urmă bine 
de o misiune extrem de difi
cilă. Âu jucat echipele: STEA
UA — Pentelescu (Mina), Io- 
nescu (Păduretu), Constantin, 
Șoica (Macavei), Pralea (Spî- 
nu), Dascălu; DINAMO — Ion 
(Georgescu). Vrîncut. Gheor
ghe, Pop, Rotar (Rădulescu), 
Enescu (Drăghici).

Pînă la jocul-derby, Explo
rări Știința Baia Mare, cu Ma
nele, Arbuzov și Corcheș în zi 
bună, a dispus cu 3—2 (—7. 0,

primul lot reprezentativ pen
tru .rodarea unei garnituri 
echilibrate, în care expe
riența (Garofeanu, Răduca- 
nu, Simion, E. Ionescu) se îm
bină cu tinerețea (Hagiu, 
Moieeanu, V. Șerban), aș- 
teptîndu-se creșterea valorică 
a unor Ardelean, Ciobăniuc, 
Dan, urmînd să fie testați. în 
continuare Zaharia, Kiss, 
Baîanov, Angelescu, Tufan, P. 
și G, I.isac. Printre competi
țiile internaționale la care 
participă lotul reprezentativ, 
antrenat de Iuliu Capșa, se 
află. în aprilie, un turneu în 
Polonia, în iunie J.B. de la So
fia și Trofeul Carpați, la O- 
radea etc. Revenind la ju
niori, talentata generație 
care a cîștfgat de două ori 
consecutiv Turneul Prietenia 
— căreia i se adaugă și mai 
tinerii Stemate, Lupescu,
Uiigureanu, Găvruș, Fărtăiș, 
Staciuc — își propune în
deplinirea îndrăznețului 0- 
biectiv. medalie la C.E. din
iulie, prin intensificarea pre
gătirilor conduse de antre
norii Al. Bădiță și E. Geor
gescu, prin folosirea din plin 
a posibilităților de verificare 
oferite de Cupa Diana, pro
gramată în aprilie în Bulga
ria și turneul internațional 
de juniori al țării noastre (29 
mai — 1 iunie).

în ce privește SĂRITURILE 
1N APA. o serie de întreceri 
(in R.P.D. Coreeană — fe
bruarie. la Rostock. Varșo
via și Alma Ata — martie, 
precum și internaționalele 
țării noastre. din aprilie) 
au menirea de a oferi imagi
nea exactă a posibilităților 
foarte tinerilor Daniela Popa 
si Ton Petrache, in vederea 
unei eventuale participări 
Ia C.E. de juniori".

A“
—11, 5. 11 
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I Divizionarele „A“ In fața noului sezon

I
I rrDINAMO SE VA AFLA, IM ASIGUR,

I ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERII" MECIUL RETUR CU KUUSYSI, LA UTRECHT ?

I declară antrenorul Mircea Lucescu

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pregătiți temeinic In ve
derea celuî de al „doilea start", 
încă din ultimele etape ale 
toamnei. dinamoviștii bucu- 
reștenii au început antrenamen
tele cu o altă... mină, buna lor 
dispoziție readueîndu-ne în ’ me
morie 
sorite, de pe vremea semifina
lelor 
ropeni, pe care echipa din Șo
seaua Ștefan cel Mare .este 
hotărîtă să le reînvie.

Reîntîlnlrea fotbaliștilor cu 
Mircea Lucescu și Florin Che- 
ran a avut loc cu exact o săp- 
tămînă în urmă. La apelul an
trenorilor au răspuns pre
zent jucători mai vechi (Mo
rarii, Bucu, Rednic, Stăncscu, 
complet refăcut. Zare, To- 
polînschî, Ivan, Movilă, Var
ga, Dragnea, Suciu. recupe
rat și el în urma unei 
intervenții chirurgicale. Văî- 
dean. Orac, Sorin Răduca- 
nu), și mai noi (Damaschin I, 
transferat de la Politehni
ca Iași, Mihăescu, un înaintaș 
de la Flacăra Automecanica 
Moreni).

Acestora 11 s-a alăturat 
grupul tinerilor proveniti din 
pepinieră proprie — după cum

frumoasele zile, în-

Cupei campionilor eu-

între alții, și portarul unei 
campioane continentale ? Stein, 
de la 
l-am 
cescu, 
sosit 
de el

„Pe 
preciza, 
poate 
zonele 
Iui de atac, îl vom incerca și 
pe spații mai perpendiculare 
pe poartă, cum juca la Bra
șov, poale altcineva dintre 
cei proaspeți incluși în lotul 
nostru. Acela care se va a- 
dapta mai bine 
de 
cu 
al 
Iui 
tricoul cu nr. 9. Faptul că Au
gustin a purtat nr. 4 va rămîne 
ca o frumoasă și plăcută 
mintire 
tru suporterii echipei", 
mai spus Mircea Lucescu.

Apropo de ...tricoul cu 
9, Mircea Lucescu a invocat 
— pro memoria — și numele 
lui Dumitrache, și al 
Dudu Georgescu, doi foști

S. V. Hamburger —, 
întrebat pe Mircea Lu- 
antrenorul care, abia 

la echipă, s-a despărțit 
foarte greu.

moment, 
Poate

Văidean, 
laterale

n-aș putea 
Damaschin I, 
pe care, din 
ale frontu-

la concepția 
interpretînd 

dificilul rol
joc a echipei, 
dezinvoltură 
marcatorului de goluri — 
îi va reveni, finalmente,

l-am întrebat, in continuare, 
pe Mircea Lucescu. „Nici pe 
acesta n-aș putea să-I numesc 
de pe-acum, chiar dacă în 
încercarea de a-1 „depista" 
cît mai repede cu putință, l-am 
cam ochit încă înainte de 
a fi luat echipa în primire. Nu 
vă voi ascunde însă faptul că 
mi-aș dori în formație doi sau 
trei „lideri". Din concurența, 
în sensul bun al cuvîntului, pe 
care o simt că se declanșează 
în cadru! lotului nostru încă 
din aceste prime zile de pregă
tiri, și pe care noi, 
conducerea tehnică, 
stimula prin toate 
cele de care dispunem, 
rezulta, nu peste prea multă 
vreme, și acești jucători deo
sebiți, dotați cu personalitate, 

Dina- 
de 

ea a

cei din 
o vom 
mijloa- 

vor

facă din 
competitivă,

a- 
pentru noi, ca și pen- 

a

nr.

I

„cursa returului" a început... 
Foto : Aurel D. NEAGU

Pentru aznamoviștii bucureșteni,

capabili să 
mo o echipă 
frumoasă ținută, așa cum 
mai fost nu de mult".

în final, i-am solicitat 
Mircea Lucescu și un 
nostic. Cum vezi, totuși, 
turul ? Mai precis, configura
ția „podiumului" ? „Faptul 
că Steaua s-a desprins în cîș- 
tigătoare este clar 
toată lumea. Pentru 
In pofida căutărilor de 
vorbeam, Dinamo se va afla, 
vă asigur, în prim-planul în
trecerii, în așa fel îneît să 
nu-și piardă locul, pentru 
Ia toamnă, în Cupele europe
ne. Și-apoi, ce va mai fi 
vom vedea. Sper ca timpul să 
lucreze în favoarea noastră".

lui 
pro- 

re-

pentru 
rest ? 

care

Gheorghe NICOLAESCU

La tragerea la sorți a Cupei 
campionilor europeni, desfășu
rată la Ziirich, clubul Steaua 
a fost reprezentat de vicepre
ședintele său. fostul Internatio
nal Ion Alexandrescu. Intre- 
bîndu-1 ce crede despre decizia 
sorților, acesta ne-a răspuns : 
„Trebuie să privim cu toată a- 
tenția și răspunderea cele două 
partide cu echipa din Lahti. 
La Zurich, în cercul conducă
torilor și antrenorilor marilor 
cluburi europene? Kuusysi se 
bucură de o excelentă reputa
ție față de rezultatele obținute 
în actuala ediție a laureaților. 
europeni.
un nume celebru, clubul din 
Lahti s-a impus prin partide 
excelente în fata campioanelor 
Iugoslaviei și Uniunii Sovietice 
și tocmai de aceea trebuie să 
pregătim și să privim fără nici 
un fel de subaprecieri, pe ad
versara noastră- de Ia 5 și 19 
martie. Aceasta este starea de 
spirit în care toți, cei direct 
responsab:li de reprezentarea 
fotbalului nostru în marea com
petiție continentală, privim du
blul examen cu jucătorii fin
landezi".

Prezent la Ziirich, ca mem
bru al Comisiei cupelor euro
pene. Mircea Pascu, vicepre
ședinte al F.R.F., 
următoarele 
campioanei noastre : 
buie admisă nici o 
de subevaluare a întîlnîrilor cu 
Kuusysi. Forul de specialitate 
va acorda echipei Steaua toată 
atenția și sprijinul pentru a 
pregăti in mod exemplar jocu
rile din sferturile de finală ale

Chiar dacă nu are

ne spunea 
despre partidele 

„Nu tre
at! tudine

C.C.E. Am convingerea că »- 
bordate cu toată seriozitatea, 
cu mult simț de răspundere, 
meciurile cu clubul din Labti 
pot reprezenta un succes pen
tru fotbalul nostru, materiali
zat prin intrarea campioanei 
României în semifinalele celei 
mai mari competiții de cluburi 
din lume".

Unde se va disputa partida 
retur cu Kuusysi Lahti ? Iată 
înt-ebarea pe care am a- 
dresat-o vicepreședintelui clu
bului Steaua. Ion Alexandrescu 
ne-a răspuns cu multă amabi
litate, dîndu-ne toate relațiile 
despre partida retur de la 19 
martie : „Am discutat pe larg, 
la Ziirich, cu Erkky Paroila, 
președintele Federației finlan
deze si cu Hannu Wilkman, 
președintele clubului Kuusysi, 
asupra modului de desfășurare 
a partidei, retur. Ambii ne-au 
informai că, aproape sigur, in- 
tîlnirea de Ia 19 martie va fi 
găzduită de orașul olandez 
Utrecht. Conform regulamentu
lui U.E.F.A. clubul din Lahtî 
are termen pînă joi 16 Ianua
rie să comunice decizia sa de
finitivă în această privință. Tn 
orice caz întîlnirea retur nu se 
poate desfășura la Lahtf unde 
de pildă vineri erau —19 grade 
și o zăpadă de 40 cm. Aștep
tăm acum răspunsul clubului 
finlandez".

Există 
proape
să evolueze 
a întîlnirii 
Lahti pe 
Utrecht din

deci 
certe 

în 
lor
stadionul 
glanda.

perspective a-, 
ca steîiștii 

a doua manșă 
cu clubul din 

clubului

Interviu cu loan Czako, antrenorul echipei A.S.A. Tg. Mureș

ÎMPREUNĂ CU ISPIR, SPER SĂ REEDITĂM SUCCESUL DIN PRIMĂVARĂ IUI ’85“
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ne precizează antrenorul Pe
tre Gavrilă, actualul respon
sabil tehnic al Centrului de 
juniori și copii, și alcătuit 
din Prunea (portar). Mitici 
(un fundaș central — libero), 
Ciobanu 
Sava și 
precum și 
perspectivă, 
la Victoria 
zăm, desigur, absența din lotul 
dinamoviștilor bucureșteni a 
lui Augustin, cel care, făcîn- 
du-și cu prisosință datoria, 
ani în șir. a lăsat locul altuia 
mai tînăr, el urmînd : 
continue activitatea la 
toria București.

Cine îl va înlocui 
Augustin, principalul om 
gol al echipei de care, 
bună dreptate, s-a

Cristian 
(înaintași), 

■ de 
de 

Sesi-

(mijlocaș), 
Bănică 
un alt tînăr 
Daniel Sava, 
București. i

să-și 
Vic-

pe ‘ 
de 
pe 

temut.

meni de gol coechipieri cu... 
Lucescu, pe care — în Șo
seaua Ștefan cel Mare — 
nimeni nu poate să-i uite, după 
care a reluat : „Ce-a fost a 
trecut, acum, în scopul de a 
readuce echipa tn 
divizionarelor „A", 
o perioadă absolut
de căutări. Din
tive, in toamnă Dinamo s-a 
văzut nevoită să modifice e- 
chipa de la o etapă la alta, eu 
rezultatele cunoscute. Cu 
timpul, cînd perioada aceas
ta, a căutărilor, se va fi în
cheiat, formația va avea din 
nou o structură a ei, care să-i 
permită o comportare con
stantă, la un nivel ridicat, pre
cum și un lider al ei, dotat cu 
știința jocului, cu personali
tate".

Și care va fi acest lider 7,

fruntea 
urmează 
necesară 

diverse mo- 
Dinamo

Timpul a trecut pe nesimți
te. S-au împlinit 22 
cînd loan Czako, 
de astăzi al echipei 
Mureș, fundașul de 
brăca pentru prima 
coul cu numărul 4 
Uei de pe Mureș. L-am abor
dat zilele trecute la Cursul de 
perfecționare a antrenorilor, 
unde Czako, serios așa cum îl 
știm, a răspuns cu amabilitate.

„Era in toamna anului 1964 
cînd am trăit bucuria să joc 
primul meu meci în Divizia „B“ 
îmi amintesc emoția cînd 
ml-am auzit numele anuntat, 
înaintea meciului cu Gaz me
tan Mediaș, in de bază.
Am închis pentru o clipă o- 
chii și nu-mi venea să cred că 
visul meu devenise realitate. 
Am jucat tot meciul cu multă 
ambiție și cred că am lăsat o 
bună impresie din moment ce, 
la sfîrsitul celor 90 de minute, 
echipierii au venit și mi-au 
strîns mina, semn că fuseseră 
mulțumiți de randamentul meu*.

— Și, de atunci, de la debut, 
la

de ani de 
antrenorul 
A.S.A. Tg. 
ieri, îm- 
oară tri
al forma-

e 
îi

n
)

e

:) 
l- 
e 
a- 
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iz 
ei 
la 
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or 
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ATLE77CA GR£A
lași din partea forurilor com
petente. Federația de speciali
tate a urmărit cu perseverență 
ca obiectivele de performanță 
fixate pentru întrecerile ofi
ciale să fie îndeplinite. Astfel, 
obiectivele F.R.H.C. — majore 
pe plan mondial — pe anul 
1935 au constat in obținerea 
unui număr de 3—4 medalii la 
„mondialele" de seniori din 
Suedia, unde au fost cucerite 
cinci medalii — una de aur. 
una de argint, trei de bronz, 
dintre care 
Remarcabilă 
buția unor ' cadre tehnice de 
specialitate
nat cu competență și dăruire, 
fiind, astfel, un permanent sti
mulent atît pentru seniori cît 
și pentru juniori. Se cuvine să 
menționăm în mod deosebit a- 
portul la înalt grad de profe- 
sionalitate al prof. Lazăr Ba- 
roga. secretarul responsabil al 
F.R.H.C., președintele Comisiei 
tehnice a Federației Internațio
nale de Hartfere, secondat de 
Dragomir Cioroslan. un fost 
mare sportiv al halterofiliei 
române. De asemenea. Ștefan 
Achim (antrenor principal), 
Constantin Dumitru (antrenor 
secund), dr. Gabriel Ioniță 
(medic), N'icplae Amzuieă (me
todist) și alți specialiști repu-

două la total, 
a fost contri-

care au acțio-

țați și cu o veche, experiență, 
au avut o contribuție impor
tantă în pregătirea diferitelor 
loturi.

CE SPUNE NICU VLAD 1
Pe Nicu Vlad, cel mal bun 

halterofil român al anului 1985, 
l-am întîlnit la sBrșitul lui 
decembrie. Era intr-o scurtă pe
rioadă de refacere (firească). La 
întrebările puse, răspunsurile 
sale pentru trecut și viitor 
sînt edificatoare: „Voi fi 1» 
fel de perseverent ea și pînă 
acum privind cu optimism vi
itorul, fiind convins că pot 
realiza performanțe și mai 
mari. Defecte 7 Știu, de pildă, 
eă trebuie să-mi întăresc forța 
în brațe pentru a-mi mări re
zultatele la ambele stiluri. Sis
temul nervos, echilibrul moral 
sînt calități esențiale, pe care 
Ie posed. Ascult sfaturile atreno- 
rilor în timpul pregătirii și a 
concursurilor. Pentru acest an 
îmi propun mai multe meda
lii decît în 1985, sarcină desi
gur dificilă, pentru că «lumea 
celor de 100 kg» a Pus ochii 
pe mine, 
replica 
deosebire de alții, eu nu 
probleme cu slăbirea și 
întotdeauna sub greutatea 
gulamentară (100 kg). îmi do
resc mai 
tre care 
runcat".
pregătire 
dau dreptul să sper...".

, dar sper să Ie dau 
ce se impune. Spre 

am 
sînt
re-

multe recorduri, prin- 
unul modial. la „a- 
Condițiile bune de 
pe care le am Îmi

cît timp aî mai Jucat 
A.S.A. 7

— La A.S.A. și numai

frumos pe lume decit acei ani 
ai tinereții cînd viata unui 
fotbalist este de o splendoare 
fără egal ! Ce păcat că astăzi 
mai sînt unii jucători care nu 
știu s-o prețuiască ! Ce n-aș 
da să mai fiu o dată tînăr !...

— Și după ce ti-ai pus— 
ghetele in cui ?

— M-am dedicat muncii de 
antrenor. Mai întîi, timp de 4 
ani, la centrul de copii și ju
niori de la A.S.A. Am deprins, 
cum se spune, tainele meseri
ei. A fost o experiență în— 
materie, care m-a ajutat e- 
norm, fără de care n-aș fi pu
tut progresa. Apoi am venit 
mal aproape de prima echipă, 
căci din anul 1979 am fost pro
movat ca antrenor la tineret- 
rezerve. Din 1981, am fost nu
mit „principal" la echipa mare.

— Cum explici evoluția mai 
puțin convingătoare din turul 
campionatului a echipei pe ca- 

• re o pregătești 7
— Cauzele sînt numeroase. 

Mai întîi randamentul scăzut al 
liniei de mijloc 
jucători tineri de 
teptam un salt 
pronunțat. Dar... 
cui la mijlocul 
lipsește un coordonator de joc

alcătuită din 
la care aș- 
calitativ mai 
Legat de jo- 
terenului, ne

la —„„„....J.... .... „„
A.S.A. Am rămas fidel clubu- care să limpezească acțiunile. 

Costel Ilie, în care ne punem 
mari speranțe, nu a confirmat 
pe deplin. 11 așteptăm totuși, 
ținînd seama de calitățile și 
talentul lui. Nici fundașii late
rali, Szabo și Fodor, nu m-au 
satisfăcut. Ambii au calități 
deosebite specifice postului, slnt 
puternici, dar au comis destule 
inexactități, care s-au soldat 
cu primirea multor goluri. Și.

lui care m-a format — și ca 
sportiv șl ca om — și-i voi ră- 
mîne in continuare. Titular an 
de an pînă In 1975, mi-am zis 
că a venit timpul să-i spun a- 
dio fotbalului de performantă. 
Au fost 12 ani plini de satis
facții și împliniri. Pentru că, 
indiferent de succese sau ne
reușite, nimic nu poate fi mal

ca să fiu exact, nu pot omite 
slabul randament la finalizare, 
cele 
tile 
fră 
loc 
pe un nedorit loc 13 în clasa
ment, cu numai 15 puncte și 
un... periculos —3 la „adevăr".

— Cu ce intenții pornește an
trenorul Czako în retur 7

— Ca orice antrenor cu spe
ranța unei comportări 
oare, care nu poate fi 
dită însă, decît printr-o 
fără menajamente, prin 
de ore de antrenament, 
un lot tînăr și valoros, 

confirmat în returul campiona
tului trecut că poate realiza 
mai mult. Știm că în primă
vară ne așteaptă meciuri foarte 
grele pe teren propriu, cu Di
namo, Universitatea Craiova si 
Sportul studențesc. Cu toate 
acestea sîntem hotărîți să facem 
totul pentru a recupera tere
nul pierdut.

— Care ar fi noutățile echi
pei pe care o pregătești 7

— Nici o noutate. Pornim la 
drum cu același nucleu de ju
cători pe care ne-am bazat în 
turul campionatului, mai puțin 
unul și anume portarul Naște, 
care s-a transferat la divizio
nara „C“ Electromuneș. Tn 
schimb, avem o surpriză. Tș- 
pir. care a urmat cursurile 
școlii de antrenori va fi secun
dul meu, fără însă a renunța 
încă și la activitatea de jucă
tor. împreună, sperăm să adu
cem revirimentul mult așteptat 
in jocul echipei.

Gheo^qhe NERTEA

16 goluri marcate jn por- 
adverse. reprezentînd o ci- 
foarte scăzută. Toate la un 
au situat echipa noastră

superi- 
dobin- 
muncă 

sute 
Avem 
care a

SERIA A X-a
• Unio Satu Mare este de de

parte cea mal bună echipă din 
această serie, „maramureșeană* 
(grupă cu șase formații din Ju
dețul Maramureș) șl conduce de
tașat, cu un avantaj consistent 
de 6 p, 
lorlalte 
pregătit 
Umple! 
Nlcolae

record față de liderii ce- 
seril. „ll*-le sătmărean, 
de fostul Jucător al O- 

din orașul de pe Someș, 
Marcu, s-

1. Unio Satu M.
2. Someșul S. M.
3. Minerul Băiuț 

’ 4. Chim. Năsăud
5. Victoria Cărei
6. Minerul Băița
7. Chimia Zalău
8. Energia B.
9. Oașul Negrești

10. Minerul Rodna
11. Bradul Vișeu
12. Minerul B. S.
13. CUPROM
14 r*him*a T”
15 Mi». Sărmășag 
16. Lăpușul Tg L.

i-a impus ca o

15 10 1 4 37-12 31
15 7 4 4 17- 8 25
15 8 1 6 21-18 25
16 8 0 7 26-16 24
15 807 24-17 24
15 7 1 7 19-20 22
15 717 17-20 22
15 717 18-22 22
15 708 12-18 21
15 627 19-23 20
15 627 12-20 20
15 546 16-16 19
15 6 1 8 22-23 19
15 6 1 « 9" ,0
15 118 12-20 19
15 528 13-31 17

echipă robustă, cu o linie ofen
sivă deosebit de eficace, care a 
marcat nu mal puțin de 37 de 
goluri In 15 partide. • Printre 
cel mai buni atacant! s-au nu
mărat Buț șl Stelnbiler, golge- 
teril formației. • Unio a avut un 
Început de campionat needifica
tor: după trei Jocuri avea o sin
gură victorie șl aceea obținută 
pe teren propriu. A Înregistrat, 
Insă, apoi o revenire spectaculoa
să prelutnd conducerea, In etapa 
a VT-a, pe care nu a mal ceda
t-o. • A totalizat in „clasamen
tul adevărului* +10 p, ta urma 
celor trei victorii ta deplasare 
(la Minerul Bala Sprie, Minerul 
Rodna și Chlmla-Vlctoria zalău) 
șl a „remizei* de la Vișeu, cu 
Bradu (0—0). o Au_ obținut vic
torii asupra lui 
Chimia Tășnad.

Unlo echipele 
_______ ___ , Minerul Băiuț, 
Energia Beclean șl Oașul Ne
grești, toate pe teren propriu. • 
fn tot timpul turului, Unio nu 
a pierdut nici un punct acasă. 
Cele mai mari scoruri Ie-a tare-

gistrat în meciurile cu Lăpușul 
Tg. Lăpuș (5—0), Minerul Săr
mășag (5—0) șl Minerul Băița 
(5—0), dar cea mai valoroasă vic
torie o socotim pe cea din ul
tima etapă, 3—0 la Zalău, cu 
Chimia, e O altă echipă din Sa
tu Mare, Someșul, merită șl ea 
sublinieri pentru felul cum s-a 
redresat, ocuptnd locul secund 
tn final. • O comportare slabă 
a avut în acest sezon Minerul 
Baia Sprie. echipă care, în edi
țiile precedente, a fost mereu 
printre fruntașe. * Seria a X-a 
are cele mai puține Jocuri în
cheiate la egalitate, doar 11, trei 
formații — CUimforest Năsăud, 
Victoria Cărei și Oașul Negrești 
— neavlnd nici o „remiză*. • 
Seda cu cele mai puține goluri 
marcate: în total 305. Jucă
torii au fost sancționați cu 105 
cartonașe galbene. <0 O singură 
nou promovată în serie — Chi
mia Victoria Zalău, plasată ono
rabil — locul 7. (T. B.)



SPORTIVI ROMAN* PESTE HOTARE
încă o victorie a lui Fiorin Gheorghiu la Viena

VIENA (Agerpres). — In 
runda a clncea a turneului in
ternațional de șah de la Viena 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu a ciștigat la austria
cul Witmann, Korcinoi l-a În
vins pe Miniboeck, Ftacnik pe 
Nunn, iar partidele Blriescu — 
Zueger, Quinteros — Karpov

șl Spasski — Mednls s-au În
cheiat remiză. In clasament 
conduc Fiorin Gheorghiu (Ro
mânia), Ftacnik (Cehoslovacia) 
și Chandler (Marea Britanie) 
cu cite 4 p, Karpov (U.R.S.S.), 
Quinteros (Argentina). Bellav- 
ski (U.RJ8.S.), Mednls (S.U.A.) 
au cite 3,5 p.

In meciurile de tenis de masă Europa - Asia

JUCĂTORII VECHIULUI CONTINENT

Fioretista Reka Lazar învingătoare la Budapesta
BUDAPESTA (Agerpres). — 

Turneul internațional femi
nin de floretă desfășurat la 
Budapesta în cadrul Cupei 
Mondiale pentru junioare s-a 
încheiat cu victoria sportivei 
române Reka Lazar, urmată 
în clasamentul final de Tril-

lini (Italia), Ninka (Ungaria), 
Kocsis (Ungaria), Zalaffi (Ita
lia), Grlșina (U.R.S.S.), Horvath 
(Ungaria), Gross (Franța). în 
finală, Reka Lazar a învins-o 
cu 10—8 pe italianca Trillinl, 
după ce ta semifinale întrecuse 
cu 8—2 pe Kocsis.

I. Marina Klehl (RJ.G.) 89 p.
Ml cheia Flglnl (Elveția) 81 p.

Schi fond : 7 SUEDEZI 
ÎN PRIMII 15 I

Schi alpin 
SCHIOARELE ELVEȚIENE CÎȘTI- 
GA AMBELE COBORlRI DE LA 

BADGASTEIN

t.

TELEXSTELEX
\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ȘI-AU ÎNTRECUT OASPEȚII!
In sălile din Valkenswaard 

(Olanda) și „Georges Carper
tier” din Paris s-au disputat 
ultimele două întîlniri din 
cadrul meciurilor de tenis de 
masă

Al 
s-a 
drul 
ca și

Europa—Asia, 
doilea meci, din Olanda, 
desfășurat tot în ca- 
unei formule pe echipe, 
cel anterior de la Roma.

Zile bune pentru „bolizii" (chiar 
dacă este vorba despre... schioa
re 1) din Elveția: ambele cobo- 
rfrl, programate în două zile 
consecutive la Badgastein au tost 
eîștlgate de alpinele din această 
țară, care domină copios, de 
altfel. șl clasamentul „Cupei 
-- - - Iată prl-

1. Katrln 
Savljarvl 
Grobam;
Waliser;

km

care domină copios, 
șl clasamentul 

Mondiale" la feminin, 
mele 3 clasate, ziua I: 
Gutensohn: 2. Lllsa
(Canada), 3. Laurie 
ziua a n-a: 1. Maria 
2:04,04 ; 2. Slgllnde Winkler (Aus
tria) 2:05,39; 3. Gutensohn 2:06,41.

Ieri, s-a desfășurat și cursa de 
slalom feminin, în care, din 75 
de schioare oare au luat startul 
au ajuns în... clasamentul final 
doar 341 Annie Kronbichler (Aus
tria) a făcut o figură excelentă, 
cîștlgînd ambele manșe șl vic
toria finală la o diferență cate
gorică (ma1 bine de o secundat) 
fiță de urmăritoarea sa, elve- 
țlanca Erika Hess. Timpii lor: 
1:36,53 față de 1:37.69. Pe locul 
3: Vreni Schneider (Elveția)
1 :38,45.

SLALOM URIAS LA BERCHTES
GADEN : INCA UN SUEDEZ 

SE REMARCA
Suedezul Johann Walner (23 

ani) a oferit o mare surpriză în- 
vlngînd tn slalomul de la Buch- 
tesgaden la mare luptă, pe -unul 
dintre favorițl, iugoslavul Krlzaj: 
1:03.9« față de 1 :04,05. Un fran
cez din „vechea gardă", Daniel 
Mougeî (28 de ani), a urcat 
el pe podium.

CLASAMENTELE „LA ZI” 
IN „CUPA MONDIALA*

si

MASCULIN: 1. Girardelll (Lu
xemburg) 109 p. 2—3. MOUer (El
veția) șl Wirnsberger (Austria) 
90 p. 4 Krlzaj (Iugoslavia) 75 p. 
5. Petrovlci (Iugoslavia) 68 p, 8. 
Stroltz (Austria) 66 p: FEMININ: 
1. Erika Hess (Elveția) 152 p. 8. 
Maria Waliser (Elveția) 144 p, 3. 
Vreni Schneider (Elveția) 110 p, 
4. Michaela Gerg (R.F.G.) 94 p.

Faptul că întrecerea de 30 
de la Bresse (Franța) a revenit 
lul Gunde Svan n-a constituit 
pentru nimeni o surpriză. Dar că 
între primii 15 clasați au figurat 
nu mal puțin decît 7 compatriot! 
al săi, ei bine, așa ceva e un 
fapt mal rar tnttlnit tntr-un con
curs de „Cupă Mondială", în 
orice disciplină ar fi vorba... 
„Fenomenul suedez" pare a fi 
unul dintre cele determinante ale 
acestui sezon. Iată podiumul: 1. 
Svan lh30:57 ; 2. V. Smirnov
(U.R.S.S.) Ui31:31; 3. E. Oestlund 
(Suedia) lh31:37. Primii clasați 
în „Cupa Mondială": 1. Svan 75 
p (din 75 posibile!), 2. Șmlmov 
43 p, 3. Mikallspass (Norvegia) 
40 p, 4. Mogren (Suedia) 30 p, 5. 
Harvey (Canada) 24 p, 6. Oestlund 
(Suedia) 23 p. Ștafeta masculină 
de 4X10 km: 1. U.R.S.S. lh50:02;
1. Suedia 11150:02 ; 3. Ceho
slovacia lh50:03. • Tot în Franța, 
dar la Selsles, s-a desfășurat o 
cursă feminină de 10 km, domi
nată categorio de sportivele din 
R. D. Germană: 1. Gaby Nestler 
31:18; 2. Carola Jacob 31:24; 3. 
Simone Opitz (toate R.D.G.) 31:47. 
tn „Cupa Mondială" conduce însă 
Marlo Mattikainen (Finlanda) 46 
p, urmată de Brit Pettersen 
(Norvegia) 39 p șl Marianne 
Dahlmo (Norvegia) 36 p. Ștafeta 
3X5 km: 1. Elveția lh02:20; 2. 
Cehoslovacia lh03:44: 3. Suedia
lh05:ll.
Sărituri : REINTRAT, NYKAENEN 

IȘI SPULBERĂ ADVERSARII I
După ce a fost suspendat pen

tru „Turneul celor 4 trambuline" 
de către federația sa pentru re
zultate nesatisfăcătoare (I), fin
landezul Nykaenen a reintrat, 
ctștigtnd detașat tntrecerea de la 
Harrakov (Cehoslovacia), pe. 
trambulina de 90 m: 1. Nykaenen 
2244 P (sărituri de 122 șl 116 m),
2. Vettori (Austria) 211,2 p (117+ 
111), 3. Parma (Cehoslovacia) 206 
p. ta „Cupa Mondială": 1. Vet
tori 100 P, 2. Ulaga (Iugoslavia) 
97 p, 3. Neulaendtner (Austria) 
96 p.

Patinaj viteză: CAMPIONATELE 
EUROPENE DE LA GEITHUS
OSLO, 12 (Agerpres). După 

prima zi de Întreceri, In campio
natul european feminin de pati
naj viteză ee se desfășoară în 
localitatea norvegiană Geithus, 
conduce Andrea Ehrig (R. D. Ger
mană) — 76,941 p, urmată de 
Yvonne van Gennlp (Olanda) — 
88,183 p șl Natalia Aartamanova 
(U.R.S.S.) — 83,815 p.

Proba de 500 m a fost cîștigată 
de Edel Teherse Holseth (Nor
vegia), cu timpul de 42,04, iar tn 
proba de 3 000 m pe primul loc 
s-a situat Andrea Ehrig — 4 :26,59.

PE SCURT
• Proba de balet din cadrul 

„Cupei Mondiale" de schi acro
batic de la Mont Gabriel (Ca
nada) a revenit lul H, Reiten- 
berger (R.F.G.), la masculin șl 
nord americancei Jane Buchet la 
feminin, ta ultimul meci al tur
neului Întreprins In S.U.A., echi
pa de hochei pe gheață Dinamo 
Moscova a întilnlt formația Buf
falo Sabres, de care a fost în
vinsă cu scorul de 7—î (0—0, 3—1, 
4—3). Din cele patru jocuri sus
ținute, hocheiștil sovietici au cîș- 
tigat două, au pierdut unul, iar 
o partidă s-a terminat la egali
tate. • Concursul de bob — 2 
persoane de la Cervinla (Italia), 
din cadrul „Cupei Mondiale" a 
revenit echipajului secund al 
U.R.S.S. (Viaceslav Savlev — A- 
leksandr Pușkov), cronometrat 
tn cele 4 manșe cu timpul total 
de 4:26,20. Pe locurile următoare 
s-au situat Elveția I — 4:26,49 șl 
S.U.A. - ‘ -................. * '
men tul 
menține 
Poikans, cu 69 puncte.

4:26,60. Lider tn clasa- 
„Cupei Mondiale" se 
pilotul sovletio Maris

De această dată, victoria gar
niturilor masculine europene 
a fost șl mal netă. D. Șurbek, 
M. Orlowski, J. Panski, T. 
Klampar, A. Mazunov, J. O. 
Waldner, M. Appelgren rea- 
lizînd succese nete. La fe
minin, în schimb, sporti
vele asiatice s-au impus, din
tre ele remarcîndu-se Jao Zhi 
Min, Li Bun Hui, Dai Lili, 
Gen Li Juan, în timp ce de 
la „europene” s-au evidențiat 
C. Batorfi, M. Hrachova, F. 
Bulatova. De notat, de ase
menea, că singurul punct al 
celei de a treia echipe euro
pene a fost adus de jucătoarea 
noastră Mari* Alboiu în
vingătoare cu 2—0 (19, 12)
în fața lui Hui So Hung, lo
cul 33 ta „topul” mondial. Re
zultate parțiale — masculin : 
Europa 1 — Asia 2 5—1, Euro
pa 2 — Asia 1 5—3 (I). Europa 
3 — Asia 4 5—4, Europa 4 — 
Asia 3 5—3 ; feminin : Asia 2 
— Europa 1 5—3, Asia 1 — 
Europa 2 5—3, Asia 3 — Eu
ropa 3 5—1. Așadar scoruri 
finale pe echipe, la masculin : 
Europa — Asia 20—11, iar la 
feminin Asia — Europa 15—8. 
Scor general : Europa — Asia 
28—26.

în sala „Georges Carpentier” 
din Paris, cea de a treia con
fruntare s-a desfășurat sis
tem turneu individual. la 
masculin victoria revenind 
polonezului A. Grubba (nu
mărul 1 ta Europa și 6 în 
lume), care a dispus în finală 
de cehoslovacul J. Pansky 
cu 2—0 (13, 14), în timp ce fi
nala feminină a opus jucă
toarele chineze Jiao Zhi Min 
și Dai Lili, prima învingînd 
cu 2—0 (13, 18). Maria Alboiu 
a ciștigat cu 2—0 (20, 1-1) me
ciul cu japoneza Kiomy Ishi
da, dar a pierdut, apoi, la o- 
landeza Bettine Vriesekoop 
0—2 (—14. —18).

AUTOMOBILISM • După opt 
etape, în raliul Paris — Dakar, 
în cursa rezervată automobile
lor, în clasamentul general, con
duce echipajul francez Metge, 
Lemoynepe, pe „Porsche“, iar în 
cea de motociclete, Cyril Neveau 
(Franța) pe ,,Honda“.

BOX • Danezul Gert Bo Ja
cobsen este noul campion euro
pean al categoriei ușoare, după 
ce l-a învins, prin abandon, în 
repriza a 8-a pe vest-germanul 
Rene Weller. (Meciul s-a dispu
tat în orașul danez Randers).

JUDO • Proba pe echipe din 
cadrul concursului universitar de 
la Tokio s-a încheiat cu victo
ria echipei U.R.S.S., care a în
trecut în finală cu 3—1 selecțio
nata Japoniei.

ȘAH • La 
meciul dintre 
vletlci Andrei 
Vaganian, contînd ca semifinală 
a turneului candidaților la titlul 
mondial. Prima partidă s-a în
cheiat remiză. A După 6 runde, 
tn turneul de la Varșovia, con
duce polonezul Adamski cu 4 p. 
Cîteva rezultate din runda a 6-a: 
Szapls — Tabor 
Eferesz remiză, 
kovskl 0—1.

Minsk a început 
marii maeștri so- 
Sokolov și Rafael

1—0, Adamski — 
Fuclak — Wit-

TENIS * In 
neulul masculin 
Connors l-a întrecut cu 
8—3 pe Edberg, iar Lendl a dis
pus cu 7—6, 6—3 de McEnroe
• Cuplul Paul Annacone. Chris
to van Rensburg s-a calificat în 
finala campionatului mondial re
zervat echipelor de dublu, intre- 
cînd cu 6—1, 6—2, 6—2 perechea 
John Lloyd, Peter Fleming.

semifinalele tun
de la Atlanta, 

6—3,

VOLEI * Turneul feminin de 
la Birmingham a fost ciștigat da 
selecționata Perului care a 
trecut, in meciul 
3—1 (11,

în-
decisiv, cu

10, —15, 5) formația 
R. D. Germane. In partida pen
tru locurile 3—4, Anglia a dis
pus cu 3—0 (8, 11, 9) de Scoția. 
O La Paris s-a disputat cel 
de-al doilea meci amical dintre 
selecționatele masculine ale Fran
ței și Cubei. Gazdele au terminat 
din nou învingătoare, de date 
aceasta cu 3—2 (9, —7, 4).

CAMPIONATE
ANGLIA (et. 26). Fruntașele au 

obținut noi victorii, așa incit si
tuația echipelor de pe primele 
locuri nu s-a schimbat. Manches
ter United a ciștigat la Oxford 
cu 3—1, Everton a dispus de 
Q. P. Rangers cu 4—3, iar Chelsea 
a învins pe Luton cu 1—0. Cele
lalte rezultate: Leicester — West 
Ham 0—1, Birmingham — Ipswich 
0—1, Coventry — Aston Villa 3—3, 
Manchester City — Southampton 
1—0, Tottenham — Nottingham 
Forest 0—3, W. B. Albion — New-

castle numărul
mare de victorii în deplasare. 
Meciul Sbefflled Wednesday — 
Arsenal a fost amînat. Pe pri
mele locuri: Manchester Utd. 55
P (25 J), Everton 50 p (26 j), 
Chelsea 50 p (24 j); pe ultimele: 
21. Birmingham 18 p (25 j), 22. 
W. B. Albion 13 p (26 p).

în „Cupa I. H. F.“: CHIMISTUL RM. VÎLCEA TV LUTZELLINDEN 18-24 (13-12)
GIESSEN, 11 (prin telefon). 

In „Sporthalle” din țocalitate, 
in fata unor spectatori care 
nu concepeau ca formația lor 
favorită să rateze calificarea 
ta sferturile de finală ale „Cu
pei I.H.F.”, Chimistul Rm. Vil- 
cea nu și-a putut fructifica a- 
vantajul de șase goluri cu care 
a sosit pentru a susține par
tida revanșă cu TV Lutzeîlin- 
den, chiar dacă după aspectul 
jcculul handbalistele vîlcene 
au avut șanse reale de a urca 
tacă o treaptă în competiția 
continentală. Ele au cedat spre 
sfîrșitul jocului : TV Lutzellin- 
•’en — Chimistul Rm. Vîlcea 
W—18 (13—13). Formația vest- 
germană s-a calificat grație 
prevederii regulamentare 
form căreia la egalitate 
puncte se califică echipa care 
a marcat mal multe goluri în

con- 
de

deplasare. Cu rezultatul final 
de 46—46 s-a calificat TV 
Liitzelinden. care în partida de 
la Rm. 
goluri, 
noastre

Pînă 
s-au aflat de mal multe ori la 
conducere. Apoi Chimistul 
pune stăpînire pe joc, egalînd 
și distanțîndu-se la 2—3 go
luri: 9—7 (min. 20). 10—7 (min. 
21), încheind prima parte a 
jocului cu un gol avantaj. La 
reluare, gazdele atacă dezlăn
țuit, Ilona Nawa înscrie gol 
după go-1. Cu numai 3 secunde 
înainte de terminarea meciului 
scorul era 23—18 dar aceeași 
Nawa a înscris cel de-al 24-lea 
gol al formației sale. deși 
— după opinia noastră — se 
afla cu ambele picioare în 
semicercul de la 6 m ! Cauza

Vîlcea marcase 22 de 
astfel că handbalistele 
ratează calificarea.
In min. 16. gazdele

principală insă a insuccesului 
formației vîlcene rămln greșe
lile flagrante în atac. Au mar
cat : Nawa 9, Wenzi 5, Ger
lach 3. Garleja 2. lîohm 2, 
Boueke 2, Philipp 1 pentru 
învingătoare, respectiv Maria 
Petre 7. Torok 6, Romete 2, 
Pestriții 2, Pestrea 1. Au ar
bitrat : Peter Biurfi și Hans- 
rudolf Rykart (Elveția).

lon GAVRILESCU

ȘTIINȚA BACAU
(Urmare din pag 1)

TEROM IAȘI RENAULT LANDHAUS 26-20
(Urmare din pag. I)

poartă a Gabrieleî Horga, a 
angajat bine pivotul Valentina 
Cozma, iar în apărare, alături 
de Angela Anton, a fost de ne
trecut. Formația vieneză a fă
cut un meci mult mai bun de- 

cu o săptămînă înainte la 
Iași, dar nu a reușit decît să 
limiteze diferența de scor. Au 
marcat : Covaliuc 8, Horga 8, 
Cozma 5. Anton 3. Nisipeanu 2, 
respectiv Zurawska 8 Neu- 
kom 6, Koci 3. Eineder 2 si 
Anik 1. Au arbitrat bine An-

ton Moza și Rudolf Ritter (Ce
hoslovacia).

Alte rezultate 
PELOR": TSC 
— Spartakus 
32—25 (în tur 23—23) ; 
Engelskirchen (RFG) ■ 
Swift (Olanda) 17—11 .... __
16—16) ; Radnicki (Belgrad) — 
Mades Seguros (Spania) 33—19 
(ta tur 27—13) ; Cassano Mag- 
nano (Italia) — DFS Kremi- 
kovski (Bulgaria) 26—20 (în 
tur 20—25).

Echipele subliniate s-au cali
ficat în sferturile de finală.

in „CUPA CU- 
Berlta (RDG) 
SC Budaoesta

Vfl 
AHV 

(in tur

Alte rezultate in „CUPA FE
DERAȚIEI INTERNAȚIONALE 
DE HANDBAL" : Gjerpen
Skien (Norvegia) — Bordeaux 
(Franța) 36—15 (în tur 28—22); 
VIF Dimitrov Sofia — 
motiv Zagreb 28—15 (în 
20—29) ; SC Altinordu 
cia) — WAT Viena 
tur 21—36).

Echipele subliniate 
lificat In sferturile

FRANȚA (et. 26).
Rennes 1—0, Nice — Nancy 3—L. 
Brest — Paris St. Germain 1—1, 
Bastia — Metz 0—0, Toulouse — 
Monaco 2—1, Lille — Toulon 1—0, 
Bordeaux — Strasbourg 1—o. Le 
Hâvre — Lens 3—0 (meci restant 
al etapei Marseille — Sochaux). 
De remarcat că nu s-a Înregis
trat nici o victorie în deplasare, 
dar mal ales că Paris St. Ger
main a rămas neînvinsă după 25 
de jocuri, conducind la o dife
rență apreciabilă în clasament. 
Ea are 42 . p și este urmată de 

■ Nantes șl Bordeaux ou cîte 36 p 
(ambele din 26 de partide) : pe 
ultimele: 19. Bastia 18 p. 20. 
Strasbourg 16 p.

Loco- 
tur 

(Tur- 
24—24 (in

ca-s-au 
de finală.

SCOȚIA (et. 23). Nici o
In deplasare. Fruntașele __ __
mas aceleași. Midlothian — Dun
dee United 1—1, Celtic — Aber
deen 1—1, F. C. Dundee — Hi
bernian 3—1, Glasgow Rangers — 
Clydebank 4—2, St. Mirren — 
Motherwell 1—0. Pe
locuri: Midlothian 31 p 
Aberdeen 27 p (22 j). 
utd. 27 p (21 1).

victorie 
au ră-

primele 
(24 j),

Dundee

POLISENS STOCKHOLM 21-18

loare de ansamblu mult mai 
mare, omogene, dornice să-și 
onoreze calitatea de campioane 
ale României, să reprezinte cu 
demnitate sportul românesc, 
handbalistele băcăuane au ju
cat cu o exemplară dăruire și 
au ciștigat. la capătul unui 
meci greu, care a purtat am
prenta ca-acteristică partidelor 
de calificare.

Prima repr'ză a fost mai e- 
chilibrată. româncele conducind 
după 30 de minute de joc la 
numai un punct diferență, dar 
era clar că nu vor putea fi 
depășite. Ele au condus în per
manență. grație unui joc dina
mic derutant, colectiv pentru 
care merită evidențiată întrea
ga formație și antrenorii săi. 
în ce le privește pe fiecare 
dintre jucătoarele conduse de

antrenorii Alexandru Mengoni 
și Costel Petrea. evoluția lor 
a avut cam aceleași caracteris
tici din partida tur, Elena Ni- 
țoiu marcînd și aici cele mai 
multe puncte — 8. urmată, In 
ordine, de Filofteia Danilov și 
Maria Tîrcă — cite 4, Cristina 
Popa și Georgeța Cervenciuc — 
cite 2, Laurica Lunca, Eva 
Darvaș și Lidia Butnărașu — 
cite 1. De la gazde, cele mai 
multe goluri au înscris Lena 
Hogdah! 5, Ann-Britt Carlsson 
4 și Ylva Boos 3.

A arbitrat foarte bine cuplul 
finlandez Seppo Sarnola și 
Ilkka Rein.

Alte rezultate in „C.C.E.” : 
Frankfurt/Oder (R.D.G.) — Fre- 
deriksberg (Danemarca) 28—17 
(în tur 23—13) 5 Spartak Kiev 
— USM Gaggny (Franța) 33—15 
(în tur 33—11). Echipele subli
niate a-au calificat tn sfertu
rile de finală.

ITALIA (et. 17). Lecce 
lan 0—2, Juventus — Como 0—0, 
Verona — Avelllno 2—0, Inter- 
nazlonale — Atalanta 1—3 !, Barl 
— Sampdoria 0—0, Udinese — 
Roma 0—2 I, Napoll — Pisa 0—11 
Pe primele locuri : Juventus
28 p Roma 22 p, Napoli 21 p.

ȘTIRI, REZULTATE

Mi-

• In Insulele Canane. -la Mas- 
palomas, echipa U.B.S.S. > a dis
pus cu 1—0 de formația vest- 
germană Bayer Leverkusen, prin 
golul lul Cerenkov (mln. 65) •
După prima etapă în turneul de 
sală pentru juniori, care se des
fășoară la Leningrad (cu 6 re
prezentative) conduc echipele 

■ R.F.G., U.R.S.S. I și U.R.S.S. II 
cu cîte 2 p. Primele rezultate: 
U.R.S.S. n — Belgia 1—0, R.F.G. 
— S.U.A. 4—0. U.R.S.S. I — 
Franța 3—0. M tn Chile a fost 
creată o comisie însărcinată cu 
restructurarea fotbalului din a- 
ceastă țară, această disciplină 
treclnd, la nivelul echipelor pro
fesioniste, printr-o gravă criză, 
îndeosebi de ordin financiar. Da
toriile echipelor profesioniste se 
ridică, în prezent, la 13 milioane 
de dolari.
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