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TRAGERILE LA SORȚI IN „SFERTURILE

CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL
Programul echipelor românești

în urma tragerilor la eorți 
pentru sferturile de finală in 
competițiile europene, echipele 
românești de handbal vor ju
că după următorul program : 
în „Cupa campionilor euro
peni", masculin, STEAUA — 
Goieborg (Suedia) — primul 
oc în deplasare și H.C. MI- 
■TAUR BAIA MARE — Drott 

UK Halmsladt (Suedia), în 
„Cupa cupelor" — primul meci

pe teren propriu ; in competi
țiile feminine — ȘTIINȚA BA- 
CAU va întilni in primul meci, 
în deplasare, pe campioana Ce
hoslovaciei, Iskra Partizanskc, 
în „C.C.E.", iar TEROM IAȘI, 
tot ta deplasare, va susține 
prima manșă în „Cupa cupe
lor" cu Radnicki Belgrad.

(în pag. 4 — programul com
plet al jocurilor).
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Astăzi, in sala Dinumo, in penultima iază a C. t.“ la volei (in)
Mîine, la Cluj-Napoca, în „C.C.E." la baschet (f)
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Echipa feminină de baschet 
'—versitatea Cluj-Napoca sus- 
ne, mîine (ora 18). în Sala 
porturilor din orașul de pe 
->m_eș, o partidă de importanță 
ecisivă pentru menținerea
fiselor de calificare in semi
nalele „Cupei campionilor

uropeni", tntîlnind formația 
-.evski-Spartak Sofia. învinse 
a Sofia la o diferență de 22 

puncte (61—83), clujencele 
jr trebui să lupte mîine pen- 

.,u a obține un avans de cel 
puțin 23 de puncte, situație 
care le-ar aduce pe locul se
cund In grupa „A", cu șanse

de a-1 menține pină la sfîrși- 
tul Întrecerilor sferturilor de 
finală, ceea ce ar însemna 
promovarea în semifinale.

Desigur, handicapul este 
mare, dar nu imposibil de re
cuperat, in acest sens însăși 
calificarea în „sferturi" a e- 
chlpei Universitatea fiind edi
ficatoare : după ce a fost în
trecută la Budapesta de Tungs
ram cu 84—66, „U“ s-a revan
șat la Cluj-Napoca, învingînd 
cu- un plus de 25 de puncte 
(86—61). Baschetbalistele clu-

Fără îndoială, sala Dinamo 
din Capitală va fi astăzi punc
tul de cea mai mare atracție 
pentru iubitorii voleiului. Este 
firesc, pentru că în această du- 
pă-amiază (de la ora 16) vole
iul oferă, prin campiona tării 
noastre, Dinamo București, și 
campioana europeană a clubu
rilor in precedentele două edi
ții, echipa italiană Santal Par
ma, un meci mare în penulti
ma fază a actualei ediții a 
„C.C.E." Un meci așteptat cu 
justificat și enorm interes, o

confruntare ce poate fi și un 
spectacol de gală, dată fiind 
valoarea celor două formații. 
Un meci de la care se așteap
tă, desigur, un rezultat valoros 
pentru culorile românești. o 
victorie de prestigiu, pentru 
care elevii lui Corneliu Oros și 
Marian Păușescu trebuie șă 
dea TOTUL. Și avem speran
ța (și credința) că o vor face, 
așa cum au arătat că POT în 
prima parte a partidei cu Stea
ua din turneul susținut recent, 
în campionat, la Timisoara...

Este drept că adversara echipei 
noastre constituie, in ciuda ab
senței din sextetul său a două 
piese de bază (Gustafson și Woj- 
towicz),o echipă puternică, dar 
o mobilizare totală și o con
centrare maximă a reprezen
tanților noștri, dublate de cu
raj și inventivitate in joc pot 
să le aducă succesul dorit în 
această primă manșă și să le 
creeze șanse în retur pentru 
calificarea în turneul final al 
competiției europene. Succes !

DINAMO BUCUREȘTI SANTAL PARMA

(Continuare in pag a 4-a)
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ÎNTÎLNIRI APLAUDATE

A. ION (30 ani — 1,90 m)
E. VRINCUȚ (28 — 1,95)
Z. GHBORGHE (24 — 1,92)
S. POP (22 — 1,93)
T. ROTAR (17 — 1,96)
G. ENESCU (80 — 2,01)
Rezerve: '
1.90) ,
1,94),
1.90) ,
1,92),
1.91) ,
Antrenori:
Păușescu

Arbitrii întâlnirii: Callebout
Ora Începerii partidei: 16 (sala Dinamo).

D. 
D. 
D. 
L. 
N.

M. SLabu
Rădulescu
Drăgușin
Drăghici 

Georgescu 
Elek (18 — 1,92).

C. Oros, M.

(34 - 
(20 - 
(19* — 
(18 -
(14 -

REBAUDENGO (27—1,92) 
LUCCHETTA (22 — 1,99) 
LANFRANCO (29 — 1,89) 
VECCHI (26 — 1,94) 
ERRICHIELLO (25—1,91) 
PETRULUI (20 — 1,95)

P.
P.
G.
P.
G.
L.
Rezerve: G. Belletti (23 

1,84, A. Gianl (15
A Zorzl (20 — 
Michlelletto 
Antrenori:
Montali

și Pierets (ambii Belgia).

IN PENULTIMA ZI A TURNEULUI
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MIERCUREA CIUC, 14 (prin 
ciclon). Iubitorii hocheiului 

din localitate au dovedit încă 
o dată că au fler, pentru 
tribunele patino<arului au 
din nou 
a două 
special 
-hib —
-are se

.ai frumos de
* X turneu.

OGRESUL

că 
fost 

arhipline, în urmărirea 
partide de calitate, în 
meciul-vedetă Sport 
Dinamo (6—2), despre 
afirmă că a fost cel 

pină acum in

f

— STEAUA 
2—1). Față de 

Tzlinat, lipsit de valoare, 
Progresul l-a prestat 

compania celeilalte 
iile. cind a pierdut 
A această dată for-

— 1.» 
2.01), 

(17 — 1.95). 
Al. Skiba.

Tinărul Teodor Rotar, servit de A. Ion, va fi
naliza pentru Dinamo, cu toată opoziția blo
cajului campionilor englezi, in partida din etapa 

precedentă a „C.C.E:
înainte Steaua se va desprinde, 
incet dar sigur, prin golurile 
marcate de Chiriță (min. 30), 
Cazacu (min. 37) și Sofron 
(min. 40). Nu trebuie să se 
înțeleagă că Progresul a cedat 
(chiar dacă în min. 47 va fi 
6—1, prin Gerczuj) pentru că, 
rind pe rind, Kocsis. Peter și 
Szentes au mari ocazii, pucul 
ultimului întilnind bara. Fi
nalul partidei aparține forma
ției locale, care înscrie prin 
Todor (min. 50) și Sandor (min. 
54), după ce Cazacu a trimis 
și el de două ori pucul in bară! 
Au arbitrat, 
tăți datorate 
Both — M.
Gubernu.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
DINAMO 6—2 (2—0, 2—1, 2—1). 
Cel mai bun joc, deci, al tur
neului. în care Dinamo a dat 
o replică neașteptat de bună, 
ținînd seama mai ales de tine
rețea unora dintre jucătorii săi. 
Și de această dată publicul a 
aplaudat faze de mare specta
col, reușite la ambele porti, 
unde și Fekete (S.C.), dar mai 
ales Huțan (D), în ciuda celor 
6 goluri primite, au fost la

cu unele neclari- 
„centralului“, Em.

Presneanu, FI.

24 de ore la Clubul sportiv muncitoresc

CANOTAJUL MENȚINE STROCUL RIDICAT
• OPTIMISM 

rindul
Clubul 
U.T.A. 
mă —
Petrovan, președintele 
unități sportive de performanță 
din Arad — anul care s-a în
cheiat inscriindu-se cu bogate 
realizări !“ • SATISFACȚIILE 
CELE MAI MARI le-au ofe
rit — respectînd tradiția — tot 
canotoarele și îndeosebi Vale
ria Racilă. După titlul olimpic 
cucerit la Los Angeles, in 1934, 
iată că în 1985 valoroasa spor
tivă din Arad s-a menținut în 
elita canotajului., printr-un „ar
gint" la Campionatele mondiale 
din Belgia. Tehniciană în gra
vură a secției foto de la U.T.A. 
dorește din toată inima ca acest 
sport să rămlnă in prim-plan

ROBUST în 
celor care reprezintă 

sportiv muncitoresc 
Motivat ? „De bună sea- 
tine să ne spună Ion 

acestei

și în 1986, „îndeosebi prin co
legele mele mai tinere, in spe
cial Veronica Cogeanu, pose
soarea unui „bronz" la C.M. din 
Belgia, la 4 visle și Gcorgeta 
Bradin, clasată pe locul 3 la 
simplu în „Cupa Prietenia". E- 
xistă multe fete talentate la 
noi. la U.T.A., astfel că per
spectiva de a ajunge sportive 
fruntașe in canotaj apare fi
rească. în ce mă privește le voi 
ajuta să guste și ele din bucu
riile marilor împliniri"... • DE

ȘI NU MAI FAC PARTE DIN 
CLUB, Sorin Babii și Silvia 
Kaposztay. specialitatea pistol 
viteză, acum la Steaua, au ră
mas cu... inima lingă cei de la 
U.T.A. Sorin, campion euro
pean (cu echipa) și Silvia, de 
asemenea, prima pe continent, 
atît La individual cit și la e- 
chipe, și-au îndreptat gîndurile 
— după reușitele lor — către 
cei alături de care au trăit pri
mele satisfacții în sport, 
gest frumos, cum întâlnim 
mai des să recunoști și me
ritele celor cu care ai pornit 
la drum, urcușul spinos al con
sacrării I O „școală" 
tru actualii trăgători 
ei. juniorii 
Ileana Szin, 
campioni ai 
și al ți doi 
Ionel Stan și Ladislau Horvath 
• CONDUCEREA U.T.A.-ei nu

omite să ne amintească, la ora 
de bilanț, pe lingă cele 8 titluri 
de campioni republicani (se
niori + juniori) de faplul că 
17 sportivi din club au făcut 
parte din diferite loturi repre
zentative. la toate eșaloanele. 
Există o explicație ? „Există, 
firește, legată de modul cum 
sportivii înțeleg să muncească, 
să se dăruiască disciplinei pe 
care au îndrăgit-o...“ Sublinie
rea președintelui clubului este 
însoțită și de mentionarea u- 
nor antrenori pedagogi ca Ro- 
dica Herbei (canotaj), Francîsc 
Foldi (caiac-canoe) și Ghcor- 
ghe Cslk (tir), veritabili arti
zani, care, paralel cu munca 
de instruire, s-au străduit să 
descopere noi și noi talente, 
printr-un proces de selecție de 
proporții și de anvergură ® 
APROPO DE SELECȚIE, sta
tisticile clubului (riguros la zi) 
atestă că in 1985 au trecut prin 
filtrul celor 8 secții aproape 
10 000 de copii și juniori, hu nu
mai din municipiu și din județ 
(Miniș, Hălmagiu), dar și din țară 
(Suceava ~ 
rile în... 
trate în 
vățămînt 
ceul industrial textil (patronat

” .u'.fa harghTteană s-a prezentat 
mult mai bine, jucind uneori 
de Ia egal cu campioana tării. 
Chiar în min. 2 Progresul este 
* aproape de deschiderea

îîui (puc deviat de E. An- 
:u puțin pe lingă poartă) și 
ontinuare are inițiativa. în 

■ tda numeroaselor șarje 
două porfi, scorul se

.ine alb pină în ultima se- 
lă a primei reprize, cind 

Uiriian fructifică o pasă a 
Gerczuj. Același Gerczuj va 

ri avantajul echipei sale în 
<1. 28, iar Salamon (min. 29) 

* duce diferența. De aici
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Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)
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în prim-plan: ATLETICA GREA

i HATOARE AFIRMARE A JUDOULUI ROMANESC
■ J*

LA ÎNCEPUTUL NOULUI CICLU OLIMPIC

rorr

Retrospectiva activității judo- 
ului românesc în ’85 (de 
dată, în prima parte, pe 
internațional) prilejuiește 
tisfacția unui bilanț — "o 
nem fără rezerve — intr-adevăr 
remarcabil. Ne stăruie și a- 
cum în minte, după atîta timp, 
un moment impresionant : în 

sala Sterhamar (Norvegia) îl 
aplaudam cu mîndrie pe tinărul 
Ilie Șerban, care primea, pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului de onoare, medalia 
de aur și laurii pentru titlul 
de campion european al cate- 

A fost in- 
e forturi.

astă 
plan 
sa- 

spu-

goriei semiușoare. 
cununarea multor 
după o întreagă suită de vic
torii — fără a cunoaște înfrîn- 
gerea — obținute in fața unor 
adversari cu o mare reputație 
în arena internațională. Tot

Un 
tot

bună pen
ai U.T.A.-

i Mihuț și 
speranțe. 

La tel ca

Ovidiu
mari

țârii. 1 
juniori, la caiac.

Botoșani etc.). Valo- 
devenire sînt concen- 
citeva unități de în- 
din municipiu, la Li-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

Simbâtă și duminică, la Suceava

CONCURSUL INTERNATIONAL DE PATINAJ VITEZĂ

Pc cea mai înaltă treaptă a podiumului de onoare la Campio
natele europene din Norvegia, la categoria semiușoară, tinărul 

Ilie Șerban

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. 2-3)

După cîteva săptămîni de 
așteptare a înghețului, iată că 
temperatura, în scădere, a per
mis amenajarea pistelor natu
rale, de dimensiuni olimpice, 
de la Suceava și Miercurea 
Ciuc.

Pe primul „inel de gheață" , 
sînt programate, sîmbătă și 
duminică. întrecerile Concursu
lui internațional de patinaj 
viteză, organizat de federația 
noastră de specialitate, in co
laborare cu C.J.E.F.S. Suceava. 
Și-au anunțat participarea a- 
lergători de primă mărime din

Coreeană, 
Iugoslavia,

R.D, Ger- 
Polonia și

R.P.D. 
mană. _ 
U.R.S.S. In program figurează 
probele clasice de 500. 3 000, 
1 500 și 5 000 m fete și băieți.

La Miercurea Ciuc, pe baza 
sportivă de iarnă, a Început, 
marți dimineață, „Cupa Har
ghita", care a reunit pe cei 
mai buni patinatori din țară, 
disputele respective constitu
ind un criteriu de selecție în 
vederea participării la con
cursul internațional de la Su
ceava.



II Df MANIA BUCURtȘIEANA
O idee binevenită, constitui

rea cluburilor de vacanță 1 Iu
bitorii șahului, tenisului de 
masă, voleiului, -baschetului, 
crosului sau — de ce nu !? — 
ai săniușului și patinajului (că, 
iată, neaua și-a făcut apariția 
și în Capitală !) au astfel posi
bilitatea să-și petreacă tim
pul liber practicînd sporturile 
preferate. Cum răspund, insă, 
cluburile de vacanță din sec
torul 1 acestor preferințe ?

ORGANIZARE DE NOTA 10 1
...Duminică dimineața. La ba

zinul de înot al Școlii nr. 3 
animație deosebită. Zeci și zeci 
de copii — naulți dintre ei îm
preună cu părinții — au ținut 
Bă participe la întrecerile de 
înot dotate cu „Cupa Unirii" 
și înscrise sub genericul „Da- 
ciadei". Dispute dîrze. Atit la 
25 m, cit și la 50 m. Pionierul 
Cătălin Mihai Martazan (11 
ani), de la Școala nr. 7, pare 
foarte fericit după ce află că-i 
primul la 50 m liber. Concu
rează și la 50 m spate și so- 
eește.^ iarăși primul. „Dc-ar fi 
tot așa, întiiul, și Ia carte, ce 
băiat minunat ar 
cineva. „Sînt, să 
imediat Cătălin, 
pînă-ntr-a patra 
mai premiul I, 
primul trimestru din clasa 
cincea, am numai note de 
Bunul său prieten, Sorin lor- 
dache, mai mare cu un an ca el, 
e... puțin supărat : „Uff, iar 
un ratat locul I 1 Dar in va
canța asta iot nu mă las pină 
ce nu-1 obțin ! Parcă-i an făcut 
mereu sosesc ori al doilea, ori a| 
treilea"... O fetiță cu fundițe, 
Luciana Naghi (de Ia Școala 
nr. 279), are ochii înlăcrimați 
de emoție. Este primul ei con
curs cîștigat la înot. Are nu
mai 8 ani și se pare că-i mal 
mare cupa dccît ea. „Mai sint 
și alți copii extrem dc bucu
roși astăzi, ne spune Șteian 
Iantandi, președintele C.E.F.S. 
al sectorului 1. De pildă, Ion 
Boteanu, fiul profesorului cu 
același nume, de la clubul 
sportiv școlar 1, care s-a dove
dit, spre bucuria tatălui său, 
imbatabil Ia 25 m, liber și spa
te. Și la fel, Ciprian Maeovei 
și Bogdan Voieu".

SE POATE ȘI MAI BINE...
...Cînd am sosit in parcul 

sportiv „Cireșarii", frumos îm
podobit cu stegulețe și eșarfe 
tricolore, fulguia de-a binelea. 
Totul părea de basm in „Oră
șelul copiilor". Mantia albă a 
zăpezii acoperise terenurile, a- 
leile... Afară, animație. Se iuca 
fotbal, cei mici încinseseră o 
bătaie cu zăpadă. Dar în săli, 
la șah sau la tenis de masă... 
nimeni, cu toate că pe progra
mul afișat în incinta bazei e 
scris cu litere de-o șchioapă ’• 
„Zilnic — șah și tenis de ma
să 1“ „Am avut ieri, un mare 
cros aici, pe alei, dotat cu 
„Cupa Unirii", ne spune profe
sorul Sorin Costea. A fost 
foarte frumos"-. „Ieri, da, dar 
azi, mai ales că c o zi de du
minică"... ? — îl întrebăm. 
„Știți, nu-mi dau seama ce s-a 
Întâmplat azi, poate c-or veni, 
totuși, cițiva copii — încearcă 
Bă'se... explice. Mai ales că e

fi !“ șoptește 
știți, replică 
dintr-a-nliia 

ani luat 
iar acum,

uu- 
in 
a 

10"

ultima zi a orășelului". Tocmai 
de aceea s-ar fi cuvenit să e- 
xiste o mai mare animație în 
jurul meselor de sah sau de 
tenis. Nu zicem sute, dar mă
car cîteva zeci de copii tot ar 
fi fost bine să fie !

CENTRE DE VACANȚĂ ÎN... 
VACANȚA I

...Tot duminică, între orele 
10,30—11,30, în sălile de sport 
ale liceelor „Grivița roșie" și 
„Nicolae Bălcescu", deși erau 
programate întreceri sportive 
(cel puțin așa s-a anunțat la 
începutul vacanței) — nimeni ! 
Uși ferecate. O situație parcă 
trasă la indigo și la Școala ni. 
1, din zona Gării de Nord. „A- 
sa stau lucrurile, din păcate", 
recunosc tovarășii din condu
cerea C.E.F.S. al sectorului 1. 
Cui folosesc, atunci, programele 
de activitate (sportivă) dacă 
ele nu sînt respectate ?...

Nu trebuie să intrăm in aler
tă, dacă intr-o zi sau alta nu 
vin elevi la întreceri. Se mai 
intimplă. Dar, nici duminica ? 
Ce să le pretindem copiilor, 
dacă la sala de sport a Lice
ului „Grivița roșie", spre e- 
xemplu. nu s-a „obosit" să fie 
prezent nici un profesor de e- 
ducație fizică din cei 4, citi 
activează aici ? De ce oare 
factorii cu atribuții în dome
niul sportului nu acționează in 
strinsă corelare, în așa fel in
cit să asigure respectarea pes
te tot, în cluburile de vacanță, 
a programelor sportive în
tocmite ?

Ilie DOBRE

REZULTATELE Dili/111
Duminică, s-au desfășurat me

ciurile etapei a IX-a a Diviziei 
»Ba de tineret. Iată rezultatele : 
FEMININ, seria I : C.S.M. Oțe
lul Tîrgoviște — C.S.U. I.E.F.S. 
București 3—2 ; Metal 33 Buc. — 
Oltcit Craiova 1—3 ; Hidrotehnica 
Focșani — Comerțul Constanța
I— 3 ; Ceahlăul TCMRIC P. Neamț 
— C.P. București 3—0 ; ASSU 
Craiova — Chimia Tumu Măgu
rele 3—0 ; Chimpex Constanța — 
Braiconf Brăila 3—1 ; seria a
II- a : I.T.B. Electra Buc. — Ar
mătura Zalău 2—3 ; Olimpia Ora
dea — Universitatea Cluj-Napoca 
3—1 ; Maratex Baia Mare — Vo
ința Buc. 3—1 ; Flacăra Roșie H 
Buc. — Metalotehnica Tg. Mureș 
1—3 ; GIGCL Brașov — C.S.M. 
Bugoj 3—0 ; Explormin Caran
sebeș — Politehnica Timișoara 
1—3. MASCULIN, seria I : Gloria 
Tulcea — Vulcan București 3—1 ;

TRAGEREA 
marilor câștiguri la

LOTO

LA GALAȚI: PAȘI VIGUROȘI ÎN SPORTUL
DE MASĂ SI DE PERFORMANTĂ

Sportul 
in ultima 
activități 
unor rezultate notabile, care îi 
conferă prjlejul de a se situa, 
în prezent, printre primele din 
țară. Argumentele care susțin 
afirmația vor fi, credem, con
vingătoare. rezultatele demons-

A
gălățean s-a impus 
vreme datorită unei 

susținute și, implicit,

trind preocuparea, pasiunea și 
competența organizațiilor loca
le cu atribuții in mișcarea 
sportivă, și îndeosebi sprijinul 
permanent de care se bucură 
sportul gălățean din partea or
ganelor locale de partid și de 
stat.

PARTICIPARE MASIVA LA „DACIADA«
Ca urmare a măsurilor luate, 

a creșterii responsabilității și 
calității muncii, care se desfă
șoară în cele 381 de asociații 
sportive de pe cuprinsul jude
țului, s-a reușit ca, în anul 
1985, la acțiunile organizate în 
cadrul competiției naționale 
..Daciada", să ia parte aproape 

„> oameni ai muncii, 
studenți. iar la finalele 
sportivii gălățeni — 
la majoritatea
— să ocupe

250 000 de 
elevi și 
pe țară

- prezenți 
plinelor 
fruntașe ; au trecut cu succes 
normele Complexului polispor
tiv „Sport și sănătate" 150 000 
de participant : la acțiunile 
turistice de masă au participat 
circa 130 000 de oameni ai 
muncii ; peste 20 000 de partici-

disci- 
locuri

panți au luat startul la acțiu
nile omagiale ce s-au desfășu
rat în localitățile județului. Al
te acțiuni, cum sînt „Festiva
lul sportului muncitoresc", „Zi
lele sportului și culturii tecu- 
cene", competițiile de casă, 
campionatele municipale și ju
dețene (organizate la majorita
tea disciplinelor), au repurtat 
un succes notabil, atît pe pla
nul calității, cit și pe cel al 
participării. Se impune în a- 
cest context să evidențiem a- 
portul deosebit al asociațiilor 
și cluburilor Oțelul, Ancora, 
Gloria 1MNG Flamura roșie Te
cuci, al școlilor generale nr. 
10, 11, 12, 29, al liceelor 11, 2, 
de Marină, Al. I. Cuza, precum 
și al celor din comunele Piscu, 
Schela, Tulucești.

SPORTURILE PRIORITARE
Și activitatea sportivă de 

performanță a cunoscut, față

24 DE ORE IA CLUBUL SPORTIV MUNCITORESC U. T. A
(Urmare din pug 7)

de întreprindere), apoi la Li
ceul ind. metalurgic și la Li
ceul „Ion Slavici", toate aflate 
in vecinătatea bazelor sportive 
ale clubului, astfel ca să nu 
se piardă prea mult timp cu 
deplasarea la antrenamente. Și 
în plus, cum dovedesc situațiile 
școlare, tinerii sportivi sînt su
pravegheat! îndeaproape pentru 
a fi 
lor 
cele 
tot 
geanu, Georgcta Bradin și Car
men Pat • GRIJA PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA 
A PERFORMANȚELOR, prin 
atenția acordată condițiilor de 
muncă și pregătire, se face 
simțită atît din partea clubului 
cit și a întreprinderii, prin in
termediul ing. loan Babau, di
rectorul U.T.A.-ei și al tutu
ror președinților de secții pe 
ramură de sport. Concret: spor
tivii clubului dispun de posi- 

optime de lucru, îndeo- 
canotaj și caiac-canoe, 

microhotel și o micro- 
etc. Conducerea clubu-

la înălțime și intre colegii 
de învățătură. Exemplele 
mai edificatoare le oferă 

canotoarele. Veronica Co-

bilități 
sebi la 
de un 
cantină 
lui subliniază totodată spriji
nul primit permanent din par
tea U.G.S.R. și al federațiilor 
(canotaj, caiac-canoe, tir, te
nis). Argumente pentru noi 
reușite în viitorul apropiat ! • 
O SINGURA NElMPLINIRE 
stăruie deocamdată : pasul prea

DE TINEREI LA VOLEI
C.S.U. Galați — Viitorul Bacău 
3—1 ; Prahova Ploiești — A.S.A. 
Buzău 3—1 ; C.S.M. Delta Tul
cea — Spartacus Brăila 3—0 ; 
Calculatorul II Buc. — I.T.B. E- 
lectra Buc. 3—0 ; SARO Tîrgo- 
viște — IATSA pacia Pitești 
0—3 ; seria a Il-a : PECO Plo
iești — Explorări Știința II B. 
Mare 3—1 ; Tractorul II Brașov — 

Caransebeș 3—0 ; Voința 
— Voința Alba Iulia 3—1 : 
Sibiu — Rapid București 
Oțelul Dr. P. Groza — 
Buc. 3—1 ; Metalul Hune- 
— Oltul Rm. Vilcea 3—1.

C.S.M. 
Zalău 
A.S.A.
2—3 ;
I.O.R. 
doara

(Corespondenți : N. Mateescu, 
Vasilica Toader, T. Siriopo), O. 
Băi tea ti u» I. lonescu, C. Gruia, 
Șt. Gurgui, N. Magda, I. Ghișa, 
A. Crișan, C. Popa, I. Domuța, 
P. Comșa, I. Plaștin, M. Avanu, 
FI. Jecheanu).
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A „MARILOR ClȘTIGURI" 
LA LOTO DIN ACEST AN

SE ATRIBUIE:
AUTOTURISME „DACIA 1300“ 
EXCURSII IN R.P. UNGARA 
ClȘTIGURI ÎN NUMERAR
3 extrageri in două laxe cu 27 
numere extrase
La faza a H-a se atribuie au
toturisme „DACIA 1300“ pen
tru primele 3 numere din 9. 
indiferent ordinea, precum și 
asigurarea a minimum 3.S00 
Ici pentru 3 numere din 9.

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE: 
JOI 16 IANUARIE 1986.

IN ASCENSIUNE

al fotbalului spre... ceea 
fost odată ! Locul 5 în Di- 
„B“, seria a III-a, cu 9

lent
ce a 
vizia ... _
victorii (dar și cu 8 înfrîngeri!) 
cu 18 puncte (la 8 distanță de 
liderul turului, Jiul Petroșani) 
nu poate fi un motiv de satis
facție pentru susținătorii aces
tui sport — marea majoritate 
a angajaților (chiar dacă aces
tea sînt femei...). „Dacă băieții 
noștri ar pune mai mult suflet 
in pregătire, am putea rede
veni puternica U.T.A. de altă 
dată" — ne-o mărturisește cu 
nostalgie maistrul Traian Pe- 
truș, de la secția Finisare, fost 
jucător, prin ’46. iar acum un 
animator al generațiilor în pli
nă formare.

de anii precedenți, o ascenden
tă evidentă, punîndu-se un ac
cent deosebit pe dezvoltarea și 
consolidarea disciplinelor prio
ritare. Sportivii gălățeni au cu
cerit, cu prilejul campionatelor 
naționale, 46 de medalii și ti
tluri, iar la cele internaționale 
(europene, mondiale, Concursul 
Prietenia, campionatele balca
nice) un număr de 25 de me
dalii de aur, argint și bronz.

Sportivi ca Fița Lovin, Corina 
Roșioru, Liliana Năstase, Gigi 
Secan, Petrică Cărare, Ionel 
Neagu, Paul Burada, Georgică 
Donici, Nicu Bezman, Ionel Pa- 
naite etc. s-au impus prin va
loare, talent și muncă. Și să 
nu scăpăm din vedere pe nr. 1 
al halterelor românești, Nicu 
Vlad, descoperit și lansat de 
pe plaiurile gălățene. La ora 
actuală, din cei 2 800 sportivi 
legitimați, 63 fac parte din lo
turile naționale de seniori, ti-- 
neret și juniori la discipline
le : atletism, hochei, lupte, ca
iac-canoe, gimnastică. notație, 
handbal, volei, fotbal, box, ju
do, patinaj, haltere etc., cei se
lecționați pentru loturile națio
nale aparținînd cluburilor 
C.S.U. Dunărea, C.S.S. 1, C.S.S. 
2, Oțelul și Ancora.

Tot acest mănunchi de fru
moase rezultate obținute de 
sportul gălățean constituie re
zultatul muncii asidue, al com
petenței, seriozității, precum 
si al condițiilor materiale și 
umane de care dispune mișca
rea sportivă gălăteană.

Desigur, nu toate lucrurile 
merg bine în sportul gălățean. 
De pildă, multă amărăciune 
produce regresul înregistrat de 
secțiile de handbal și volei de 
la C.S.U.. precum și cea de 
box, disciplină cu vechi și fru
moase tradiții pe aceste me
leaguri.

Dar, oricum — și aceasta am 
vrut să evidențiem prin rin- 
durile de față — în ansamblul 
lui, sportul gălățean face pași 
viguroși.

Telemac SIRIOPOL

3

(AMPIONATIJL DE HOCHEI
(Urmare din pag 1)

înălțime. Doar o singură dată 
a greșit Huțan, în min. 37. 
După două ieșiri pînă aproape 
de linia albastră, a greșit calcu
lul la cea de a treia, dînd 
posibilitatea lui Gereb să 
înscrie și în felul acesta Sport 
club să se desprindă în ciști- 
gătoare. De remarcat, de ase
menea, că în min. 32 Huțan a 
parat un șut de penalitate e- 
xeeutat de J. Bartalis. Au mar
cat : Gereb (min. 14 și 37), 
Gali (min, 18), B. Nagy (min. 
38), J. Bartalis (min. 46 și 53) 
pentru Sport club, respectiv 
Pisăru (min. 34) și Solyom 
(min. 57). Foarte bun arbitra
jul brigăzii St. Enciu — N. 
Enache, I. Becze.

Turneul se încheie miercuri, 
cu partidele Dinamo — Progre
sul și Steaua — Sport club.

• LA TIMIȘOARA, in sala 
Circumvalațiunii, a avut loc, 
în organizarea C. S. Electro
motor, un interesant concurs 
de haltere, „Cupa vacanței**, 
la care s-au întrecut 86 de 
concurenți, copii și juniori. 
Cel inai bun rezultat l-a ob
ținut G. Stânilă (Electromo
tor) , care la categoria copii 
a reușit trei noi recorduri 
județene — 75 kg la „smuls", 
95 kg la „aruncat" și la to
talul celor două stiluri. Prin
tre evidențiați s-au numărat 
S. Creangă, R. Goriuc, T. 
Burcuș și V. Bălan. • NOUA 
SECȚIE DE BOX de la aso
ciația sportivă 1CNUT (în
treprinderea de construcții na
vale și utilaj tehnologic) din 
TulcCa, care are un efectiv 
de peste 30 de pugiliști pre
gătiți de antrenorul Gheor
ghe Pîrlici, a început să se 
afirme. Echipa de seniori a 
susținut în ultimul timp șase 
partide amicale, cîștigîndu-le 
pe toate. Printre cei 
buni boxeri se numără 
Strejoriu, Nicolae 
Nicolae Manolache.

mai 
Ion 

Craiu și 
a CON

SILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV 
AL SINDICATELOR, ptin co
misia sa de sport-turism, a 
organizat în Postăvar un 
reușit concurs de schi (sla-

nic
18

După 
ză, cei 
s-au rein ti 
la Dunăre 
cipa la al 
nizat de f< 
tate. In u 
ganizatorii 
turneu să 
eliminatori’ 
de particip: 

Partida 
față în faț; 
(Steaua) și 
namo Braț 
zat un me 
prin evolul 
a etalat i 
mareîndu-s 
ași), retur 
joc la file 
și-a adjud 
6—4. în ce 
veanul an 
nire, a cc 
părea că v 
Cu un ad 
ință, Nicol 
rența și rr 
toria : 6—

ACTW
• In Sal 

Mare s-au 
calificare i 
pionatului 
cipat 14 Ic 
feminine, 
Au obțim 
noua ediție 
Tg. Mure 
IJPIPS Co 
Buzău, Vo 
lin), Con; 
Mureș, Co 
stanța (fen
• La Or

ciurile dir 
califica-0 i 
nioril 
rea“ : cî
C.S.M. Bu

PROMIȚĂTOARE AFIRMARE A JUDOULUII
(Urmare din pag. 1)

na-

atunci, un alt sportiv român 
era premiat : Gheorghe Dani, 
medaliat cu argint la catego
ria superușoară. Foarte aproape 
de strălucirea medaliilor au 
mai fost George Ciuvăț („u- 
șoară"), Mircea Frățică („semi- 
mijlocie") și Mihai Cioc 
(„grea"), situați, în final, pe 
locul 5 la categoriile respec
tive. în clasamentul pe
țiuni. România a ocupat lo
cul 5, înaintea unor țări cu 
veche tradiție, ca Olanda, Bel
gia, R.D. Germană. Italia, Po
lonia, Ungaria.

Animați de dorința afirmă
rii, de 
triotică, 
noastre 
succese 
patria judo-ului. 
Jocurile Mondiale Universitare 
de la Kobe. Și, totuși, tocmai 
acolo, trei reprezentanți ai ță
rii noastre au fost 
pentru frumoasa lor 
pentru meritul de a 
să cucerească mult 
medalii : Mihai Cioc 
la categoria grea, Ilie Șerban 
și Gheorghe Dani 
categoriile lor. Să mai 
semnăm și faptul că Mihai 
Cioc, concurînd și la „open",

ambiție și dăruire pa- 
reprezentanții țării 

aveau să repurteze 
prestigioase chiar în 

Japonia, la

aplaudați 
evoluție, 
fi reușit 

doritele 
— argint

bronz Ia 
con-

lom cu 26 de porțl) la care 
s-au Întrecut schiori din a- 
soclațiile sportive sindicale. 
Au terminat învingători Da
niela Tampa (Postăvarul Bra
șov) șl Florian Matușelu (Tor
pedo Zărnești) — la catego
ria de plnă la 30 de ani, 
Aurora Voian și Sorin An- 
tohi (ambii Steagul roșu Bra-

șov) — la cat. peste 30 de 
ani. « IN SALA POLIVA
LENTA din Brăila a Început 
să funcționeze un centru de 
gimnastică de întreținere, frec
ventat zilnic de numeroase per
soane, în special femei. Sala 
este înzestrată cu toată apa
ratura necesară, confecționa
tă prin mijloace proprii. • 
TÎNARA secție de box 
de la Mureșul Luduș (antre
nor I. Dondoczi) are o pro
mițătoare activitate, numeroși 
tineri sînt prezenți la orele 
de pregătire în sala de an
trenament, iar recent pugl-

a ajuns să se numere printre 
judoka 
medalia 
marea-i 
dentat.

Rămînem în „arena" senio
rilor pentru o ultimă compe
tiție care, deși mai mică, stîr- 
nește în fiecare an mari am
biții — Campionatele Balcanice. 
Anul trecut, la Ankara, din 
nou — ca și la alte ediții — 
sportivii români au dominat 
întrecerile, cu trei titluri de 
campioni balcanici — George 
Ciuvăț (cat. ușoară). Costel 
Năftică (semigrea) și Mihai 
Cioc (grea), cu Gheorghe Dani 
și Die Șerban situați pe locul 
II și cu Liviu Cîmpeanu (semi- 
mijlocie) și Atila Polint (mij
locie) clasați pe locul III.

Merituoasă și, mai ales, pro
mițătoare comportarea tineri
lor noștri judoka. Principala 
lor competiție din ’85 — Cam
pionatele Europene de la Dle- 
mont (Elveția). Două medalii, 
acesta a fost obiectivul lor și 
l-au realizat prin „bronzurile" 
obținute de Dorin Drimbe la 
categoria semiușoară și Adrian 
Clinei, la categoria semigrea. 
Desigur, tehnicienii acestui lot 
sperau să depășească obiecti
vul propus. Este suficient să 
reamintim ieșirea surprinză
toare din cursă a omului nos-

aflați în lupta pentru 
de bronz. Dar, spre 
neșansă, el s-a acci-

liștii din Luduș au clștigat 
un turneu local în care au mai 
evoluat boxeri din Tg. Mureș 
și Reghin. • ASOCIAȚIA 
SPORTIVA OLIMPIA ORA
DEA a organizat pentru pri
ma oară în localitate un con
curs de șah fulger pe echi
pe. Au participat 10 echipe 
și după disputarea celor 
nouă runde pe primele locuri 
s-au clasat : Voința Oradea 
(Al. Vidican, F. Romocșan I 
și I. Munteanu) 22,5 p și Lo
tus Băile Felix 18,5 p. • 
UN REUȘIT TURNEU DE 
MINIFOTBAL a avut loc la 
Focșani — organizat de A. S. 
Gloria — la care au parti
cipat 12 echipe formate din 
copii născuți în 1973/74 și mai 
mici. Iată clasamentele tur
neului : grupa mică : 1. C.S.Ș. 
P. Neamț 9 p. 2. Politehnica 
Iași 8 p, 3. Gloria Fc-cșani 
6p — golgeter Florian Axi- 
mla (C.S.Ș. P. Neamț) 9 go
luri. Grupa mare : 1. Poli
tehnica Iăși 10 p, 2. C.S.Ș. P. 
Neamț 8 p, 3. Unirea Dinamo 
Focșani 6 p — golgeter Cor
nel Enache (C.S.Ș. P. Neamț) 
11 goluri.

RELATĂRI DE LA : C. Cre
ții, P. Comșa, C. Gruia, N. 
Costin, L. Maior, I. Ghișa șl 
FJ. Jechcanu.
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TURNEU DE TENIS | Divizionarele riA" in fața noului sezon

AT CU SURPRIZE
le pau- 
truntași 
ișuî de 

parti- 
l orga- 
jeciali- 
it, or- 
l acest 
sistem 

ablouri

adus 
Manuel 
a (Di- 
fumi- 

sresant 
tel ist ul
fi, re- 
i (12 
ică și 
ire. el
et, cu 
brașo-
reve- 
și se 

itatea. 
le vo- 

dife- 
ă vic-

sur-

priză a turneului s-a produs 
in întilnirea dintre Laurentiu 
Bucur (T.C.B.) și George Co- 
sac (Dinamo Brașov). După ce 
a ciștigat lejer primul set (6-—3), 
se părea că bucureșteanul nu 
va mai avea nici o 
Dar brașoveanul (17 
in setul al 2-lea o 
loasă revenire și, pe 
nei nejustificate și 
nervozități a lui Bucur, ciștigă 
setul cu 7—6. In setul decisiv, 
bucureșteanul nu mai are re
plică și, astfel, Cosac realizea
ză un incredibil 6—0 ! O altă 
surpriză este victoria ieșeanu
lui Emil Dascălu în fata ste- 
listului Dorei Pop, eu 2—6, 6—2, 
6—4. Talentatul Marian Onilă 
(Progresul București) a ciștigat 
meciul cu localnicul Florin Și- 
pos (Dunărea Galați) cu 1—6, 
6—2, 6—2.

probi emă. 
ani) are 
spectacu- 
fondul u- 

excesive

Alte rezultate : Itu — Po
rumb 6—4, 6—2 ; Popovici — 
Hnat 6—3. 7—6 ; Segărceanu — 
Onilă 6—1, 6—0. (T. S.).

DIN TENIS DE MASA

I CORVINUL SE LANSEAZĂ
I ÎN URMĂRIREA „CVARTETULUI" FRUNTAȘ
I
I
I
I
I
I
I
I

0 temă de actualitate, pregătirile echipelor

i Satu 
jele de 

cam- 
parti- 

‘ șl 5 
ețene. 
centru 
J.C.L. 
țtîinta 
C.S.M. 
lascu- 
• Tg;

Con-

lus MILMC I.M.G. București, 
Progresul I1KUC București (fe
minin).

CLASAMENTELE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE ALE JUNIORILOR
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După desfășurarea turului, cu 
etape săptăminale, 
campionatelor 
juniorilor și școlarilor 
bal se prezintă astfel : 

MASCULIN
Seria A

7 6 0 1
7 5 11
7 4 0 3 
7313 159-145 14 
7313 169-126 14

4
5
6

clasamentele 
republicane ale 

la hand

1. C.s.ș. Brăila
2. C.S.Ș. P. Neamț
3. C.S.Ș. Roman
4. C.S.Ș. Gh.-Dej 

Focșani 
Iași 
Vaslui 
Galați

5. C.S.Ș.
6. C.S.Ș.
7. C.S.Ș.
8. C.S.Ș.

1. C.-S.ș. „D. Gh.'
2. C.S.Ș. Steaua
3. C.S.Ș. Morenl
4. c.s.ș. c-ța
5. ~ ---------
6.
7.

187-160 
166-132 
144-135

19
18
15
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„TREBUIE SA SE ȘTIE EXACT CÎTFotbaliștii din 
pregătesc un retur 

. cendo".
nescu, 
pentru 
portare 
tru circumspecția cu care își 
exprimă pronosticurile, ne spu
nea, din primele schimburi de 
păreri privind „actual al doi
lea" al campionatului, că „o- 
biectivul Corvinului este intra
rea pe primele patru locuri ale 
clasamentului final al ediției 
1985/86". Care sînt argumente
le ? Ni le-a prezentat imediat : 
„Am realizat 
„adevăr", în 
campionatului 
proape de un _ 
avem posibilitatea să-1 reali
zăm in a doua parte. Mă gin- 
deso chiar la un plus 6, ceea 
ce ar însemna să dublăm por
ția punctelor obținute în depla
sare față de turul întrecerii. 
Prin ce cred eu că sintem ca
pabili de mai mult ? In primul 
rînd printr-un randament su
perior al ideii noastre de joc, 
al formulei stabile de echipă 
pe care o avem. Dar mă ba
zez și Pe explozia grupului de 
juniori care, iată, se încadrează 
repede și eficient 
chipei".
Corvinului „apar 
cum spunea odată 
ducția unuia dintre cele mai 
harnice și mai bine organizate 
centre din fotbalul nostru nu 
scade defel. Cine sînt ultimii 
sosiți in „prima linie" ? Ni-i 
p?ezintă tot antrenorul Ion V. 
Ionescu, căruia i-am cerut chiar 
un clasament actual al „sosirii" 
spre imaginara linie a consa
crării. „S-a impus cu autoritate 
Stroia, jucător ambițios și pu
ternic, component al reprezen
tativei de juniori, chemat a- 
cum și Ia Iotul de tineret. Pes
te orice 
tul că a 
te bine, 
care am 
plasare, cu F. C. Argeș și Di
namo, spune totul. D talonează 
Bejenaru, și el titular în na
ționala de juniori 
și in posibilitățile 
Costichescu". Dar 
tic al Corvinului ?

Hunedoara 
„in cres- 

Antrenorul Ion V. lo- 
tehnician recunoscut 

echilibrul său în com- 
și, mai cu seamă, pen-

dotiă puncte» la 
prima parte a 
fiind foarte a- 
plus 5. Pe care

in viata e-
Juniorii, da. juniorii 

pe bandă", 
cineva. Pro-

el modificări în „stagiunea” de 
primăvară ? „Modificări nu, re- 
tușări 
principal al hunedorenilor. Ele 
privesc mai cu seamă apărarea 
și o anume întărire a realis
mului jocului in partidele din 
deplasare. Asta nu înseamnă de 
fel slăbirea preocupării pentru 
atac, ilustrată mai cu seamă 
în partidele de acasă, ci atin
gerea unei armonii mai pro
nunțate între momentul defen
siv $1 cel ofensiv, evitarea a- 
celor căderi sau naivități in 
modul cum se comportă apă
rarea noastră".

Iată, prin urmare, citeva 
puncte din proiectele Corvinu
lui pentru sezonul de primă
vară. Cum și cine pregătește 
practic, realizarea lui ?

Perioada pregătitoare a avut 
startul la 7 ianuarie. A doua 
zi s-a efectuat controlul medi
cal și, pînă la 13 ianuarie, an
trenamentele au avut loc la 
Hunedoara. De ieri Corvinul se 
află la Sovata. unde va rămîne 
pînă la 25 ianuarie. Ca să e- 
puizăm subiectul „program" să 
vă mai informăm că, pe pro
iectul jocurilor de verificare, 
găsim meciuri cu Chimica Tîr- 
năveni și Avîntul Reghin și 
participarea la un turneu la 
Cîmpulung Muscel, în zilele de 
23 și 24 ianuarie, la care au 
mai fost invitate, în afara for- 
mației-gazdă. Dinamo și Spor
tul studențesc.

Și-acum, iată și lotul careva 
ataca noul sezon :

PORTARI : Ioniță, Rudisuli 
6i juniorul Vasile Daniel.

FUNDAȘI : Nicșa, Mărgi- I
nean, Dubinciuc, Tîrnoveanu, 
Stef (revenit după satisfacerea I 
stagiului militar), Bardac, Stro
ia, Bejenaru, G. Badea.

MIJLOCAȘI : I. Petcu, Ma- 
teut. Klcin, Cocîrlă (de la di- I 
vizionara „C“ Călan), Bozga, I 
Costăchcscu.

ATACANȚI : Cojocaru, Ga- I 
bor, Văetuș, Vîrlan.

Antrenorul Ion V. Ionescu I 
este secundat de Octavian Co
jocaru. de medicul Petru Vin- I 
clea și de masorul Ion Bone. I 

Acestea sînt noutățile de la I 
Corvinul. Ce am mai putea a- I 
dăuga 7 O declarație a unuia 
dintre cei mai vechi și mai fi- I 
deli oameni din conducerea sa, 
Ion Socol, președintele clubu- I 
lui : „Faptul că sintem repre- I 
zentati în toate loturile repre- I 
zentative — A, olimpic, tineret, I 
juniori — obligă echipa noas- I 
tră la o prezentă mult mai vi- I 
zibilă in campionat. Am încre- I 
derea că returul ne va aduce I 
această apariție in prim-planul 
întrecerii Diviziei „A". V-o I 
spune unul care cunoaște, pînă I 
în cele mai mici amănunte, I 
viata echipei 1"

da, spune antrenorul S-A ACUMULAT IN ACEASTĂ PERIOADĂ"
Dc noma cu medicul sportiv nicolae ANDREEO

Douăzeci și unu 
I medicină sportivă. 
I medic la fosta divizionară „A‘ 
I F. C. Constanța. Cinci ani doc- 
I torul echipei naționale. O pe- 
I rioadă atît de lungă, in care 
■ medicul Nicolae Andreescu a 
I acumulat o vastă experiență, 
I pe care, în cadrul Centrului de 
I medicină sportivă, continuă s-o 
| pună cu modestie și pasiune în 
I slujba fotbalului. Fotbal care 
I a fost și subiectul interviului 
I de față, din punctul de vede- 
I re al medic ilui.
I — Tovarășe doctor, la recen

tul curs de perfecționare a 
antrenorilor, pe baza unor date 

I culese de-a lungul anilor, ați 
ținut un referat interesant. Iar 
unele date, cum ar fi cu plu
sul de greutate al unor jucă
tori de lot. chiar în perioada 
eompetițională, au produs o vi
zibilă reacție în rîndurile au
ditoriului.

— Din păcate, cam așa stau 
lucrurile. Au fost jucători 
lot național care, intre două 
tape de campionat, au venit cu 
kilograme în plus de tesut a- 
dipos, adică de grăsime. Nu 
vreau să mă pun bine cu clu
burile mari, dar cu sportivi de 
Ia Steaua și Dinamo nu am 
avut asemenea probleme, in 
schimb au excelat la acest ca
pitol jucători de Ia Sportul stu
dențesc și Universitatea Craio
va. Și atunci, in citeva zile, în 
care trebuia să se antreneze 
foarte serios pentru meciul in
ternațional care urma, te obli
gau să-i pui pe regim, fapt care 
nu se poate să nu afecteze ca
litatea antrenamentului.

— Cum e posibilă o aseme
nea situație 7

— Răspunsuri sînt multe, ca
re tin de jucător, de regimul 
lui de viată, de calitatea și in
tensitatea antrenamentelor, și 
cite altele.

— Sintem Ia începutul unei 
noi perioade de pregătiri și 
problema e foarte importantă, 
mai alea acum, cînd fotbalul, 
după ratarea calificării 
C.M., are datoria 
țări, care trebuie 
rializeze încă 
nostru.

— Nu vreau 
doar încerc să____ ________
văruri, necesități de care an
trenorii trebuie să tină seama. 
In patru ani de observații la 
echipa națională, asupra a a- 
proximativ SO de jucători, am 
ajuns Ia concluzia că aceste 
controale medicale, la majori
tatea cluburilor, chiar cele de 
mare performantă, se fac doar 
din obligația de a avea viza 
medicală pe carnet, viză care

de ani de 
Zece ani

44

de 
e-

se cere de două ori pe an, la în
ceputul sezonului competitional. 
Se fac în ianuarie și iulie, du
pă vacantă, 
scăzuți, 
munte, 
orbește 
trebuie 
concret, 
„națională" s-au făcut cîte 4—6 
circuite (testări), la începutul 
și sfîrșitul unei perioade de 
pregătiri, in funcție de nece
sități. de ............... —
sau C.M.

— Și ce s-a obținut ?
— După

cînd indicii sînt 
după care se pleacă la 
se intră in pregătire 
și nu se știe unde mai 
lucrat, ce s-a ciștigat 

în cifre exacte. La

obiectivele din C.E.

4 ani, punind pe 
grafic acești indici — forță ge
nerală. specifică, forță explo
zivă etc. — ne-am trezit în fa
ta unor „profiluri de jucători", 
individual sau pe posturi, cum 
ar fi fundașii laterali (Negrilă, 
Ungureanu, Munteanu II. Red- 
nic). sau de atacanti. Aceiași 
profil il au pe baza indicilor 
Cămătaru, Hagi, Coraș, deși ei 
au alt gabarit. Cind un jucător 
trece pe un alt post, cazul lui 
Rednic, valorifică alte calități, 
pe care trebuie să le cunoști. 
Apar chiar și în această pe
rioadă, cum ne-au demonstrat-o 
testările făcute zilele trecute Ia 
Dinamo și Universitatea, căderi 
la tc ti indicii. Din păcate Steaua 
și Sportul studențesc nu au 
mai venit la noi, la Centru. 
Am constatat, de pildă, că Iri- 
mescu, Cămătaru. Movilă. Stă- 
nescu și chiar Rednic au ve
nit din vacantă cu kilograme 
în plus.

—■ Deci trebuie supuși unui 
program special de pregătire.

— Nici nu se poate altfel. 
Alții vin cu greutatea normală 
și toate aceste date duc Ia ne
cesitatea individualizării pregă
tirii, sau măcar pe grupe și nu 
cu iot Iotul.

— Vîrsta
— Tinerii 

un plus de 
au anii de 
nismele economice' 
să-și valorifice calitățile laten
te. Ar fi multe de spus. Ca 
să vorbim la concret, invit di
vizionarele ,.A“ să vină la Cen
trul de medicină sportivă și se 
vor convinge cum stau într-o 
anume perioadă, cum s-a in- 
timplat cu „Poli" Timișoara sau 
F.C.M. Brașov, care s-au luat 
cu miinile de cap în fața tes
telor nereușite. Și aceasta să 
fie făcută cu continuitate. E- 
chipele vin bine pregătite de 
Ia munte, apoi se dau drumul 
Ia... robinete, se pierd acumu
lările, se joacă prost și nimeni 
nu știe de ce. Așa că...

f

I altă caracterizare fap- 
jucat, și a jucat foar- 
în ambele meciuri în 
obținut puncte in de-

7 2
7 2
7 1

Seria B
6
6
6
8
6
« i

170-164
128-162
136-195

12
10

9 I16
14
14
12
10
10
8

5
4
4
3
2

149-129
140-126 
134-126 
123-130

o 
0 
o 
o
0 
0

C.S.Ș. 1 Dinamo 6 1 0 5 139-138
Seria C

7511 168-142

Petrolul Tel.
C.S.Ș. 2 Buc.

1
2
2
3
4 131-154
4 111-124

I
181. C.S.Ș. Dr.Tr.Sv.

2. C.S.Ș. Tg. Jiu 7421 185-130 17 1
3. C.S.Ș. Tg. M. 7340 154-127 17
4. C.S.Ș. Făgăraș 7412 166-137 16 1
5. C.S.Ș. Din. Bv. 7412 173-138 16 1
6. C.S.Ș. Craiova 7214 158-156 12 ■
7. C.S.Ș. Sighlș. 7106 133-187 9
8. C.S.Ș. Od. Sec 7607 102-222 7 |

Seria D
1. C.S.Ș. Min. BJW 7601 160-115 19 1
2. C.S.Ș. Cj.-N. 7511 169-129 18
3. C.S.Ș. Poli. T. 7511 160-125 18 ■
4. C.S.Ș. Oradea 7313 138-148 14 1
5. C.S.Ș. Arad 7 2 1 4 1122-138 12 1
6. C.S.Ș. Hd. 7214 144-170 12
7. C.S.Ș. Reșița 7124 139-146 11
8. Unio S. Mare 7 0 16 127-101 8 I

FEMININ
Seria A

1. C.S.Ș. Iași 7601 185-112 19
2. C.S.Ș. Galați 7511 186-124 18 _
3. C.S.Ș. P. Nț. 7502 170-119 17 1
4. C.S.Ș. Bacău 7322 117- 74 14 1
5. C.S.Ș. Ploiești 7304 127-137 13 1
8. C.S.ș. Roman 7214 116-105 12
7. C.S.S. Buzău 7 1 0 6 102-187 9
8. C.s.ș. Bîrlad 7106 75-210 9 1

Seria B
1. C.S.Ș. C-ța 7700 177- 89 21 1
2. C.S.Ș. Din. Bv. 7 6 0 1 154-111 19
3. Progr. Buc. 7403 111-126 15 .
4. C.S.Ș. Medgidia 7 3 0 4 167-134 13 1
5. C.S.Ș. Făgăraș 7384 131-136 13 1
8. C.S.Ș. Pitești 7304 119-140 13 ■
7. C.S.Ș. 2 Buc. 7205 114-148 11
8. C.S.Ș. 1 BUC. 7 0 0 7 118-177 7 1

Seria C f
1. C.S.Ș. Caracal 7601 197-123 19 1
2. C.S.Ș. Craiova 7 6 0 1 185-134 19 1
3. C.S.Ș. Sibiu 7502 181-126 17
4. C.S.Ș. Rm.-V. 7304 130-150 13 1
5. C.S.Ș. Hd. 7304 121-157 13 1
6. C.S.Ș. Poli. T. 7205 134-161 11 1
7. C.S.Ș. Dr.Tr.Sv. 7205 78-105 10
8. C.S.Ș. Deva 7106 109-179 9 .

Seria D
1. C.S.Ș. B-ța 7502 169-124 17 1
2. C.S.Ș. Zalău 7412 130-123 16 1
3. C.S.Ș. Cj.-N. 7412 149-145 16
4. C.S.Ș. Tg. M. 7 4 0 3 134-122 15 |
5. C.S.Ș. Sighlș. 7403 130-133 15 1
6. C.S.Ș. B. Mare 7304 139-135 13 1
7. C.S.Ș. Mediaș 7205 125-153 11 ■
8. C.S.Ș. Oradea 7106 111-152 9

I

și cred mult 
Iui Bozga și 
desenul tac-
Va prezenta

nu contează ?
ar trebui să facă 

antrenament. Ei nu 
experiență, „meca- 

și trebuie

„CUPA SPERANȚELOR"
Cele 16 echipe calificate 

pentru turneele finale
inIn primele zile ale anului, 

opt localități din țară s-au dis
putat partidele din faza de zonă 
ale unei competiții oare devine 
cu flecare ediție tot mai atrac
tivă pentru cel mai miel jucă
tori : «CUPA SPERANȚELOR*. 
Iată echipele dștlgătoare la cele 
două categorii de virstă și antre
norii care le pregătesc:

Grupa mică (copii născuțl du
pă 1 august 1973): F.C. Maramu
reș (antrenor Radu PamfU), Po
litehnica Iași (Nicolae Ursache), 
Corvlnul Hunedoara (Ion Stan), 
Oțelul Galați (Zdtan David), F.C. 
Constanta (Eugen Șovăilă), Glo
ria Bistrița (Nicolae Dondoș), U- 
nlversitatea Craiova (Petre —Stoi
ca) și C.SJW. 
Turneul final 
rie de vtrstă 
TG. JIU.

Grupa mare ___ _ _______
pă 1 august 1972): F.C. Maramu
reș (antrenor Tiberiu Slszer), 
C.S.Ș. Piatra Neamț (Alexandru 
Onlca), Chimia Hm. Vtlcea (Nl- 
eolae Bugheanu), Electroaparataj 
București (Viorel Tărmure), F.C. 
Constanța (Iosif Bdkossi), Gloria 
Bistrița (Gheorghe Șomfăleanu), 
Universitatea Craiova (Dandu 
Uatabadef) șl C.S. U.T. Arad 
(Ștefan Mtndru). Turneul final — 
la BUHUȘI.

Ultima fază a competiției este 
programată intre 23 șl 26 ia
nuarie.

Reșița (loan Hieș). 
la această catego- 
se va disputa la

(copii născuțl du-

Eftimie IONESCU

în

ia 
unei reabili- 
să se mate- 
campionatul

dau lecții, cisă
spun niște ade-

Interviu consemnat de
Constantin ALEXE

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ÎN DIVIZIA „C
• Poiana Cîmpina este o altă 

formație valoroasă a campiona
tului, un «unsprezece* care me
rită pe deplin locui fruntaș pe 
care-1 ocupă In această serie 
„brașoveană". Intr-un «duel* 
permanent cu Nltramonia Făgă
raș — o altă concurentă bine co
tată cane s-a detașat ?1 ea de 
restul competitoarelor, avlnd șl 
cei mai bun golaveraj din grupă 
— Poiana a dominat partea a 
doua a turului, reușind In final 
un plus de 5 puncte față de a 
doua clasată. De remarcat că bl 
ultimele cinci meciuri dmpinenll, 
antrenați In toamnă de către 
Vasile Bonta? (acum se mai a- 
flă la conducerea tehnică șl cu
noscutul antrenor Virgil Blujdea) 
au obținut nu mal puțin de ÎS

puncte. • liderul n-a pierdut 
nici o partidă pe teren propriu, 
nld n-a «remizat*, realizing la 
«adevăr*, ca puține echipe, +10 p 
(Nltramonia are șl ea +8 pi), 
reușind victorii In deplasare la 
Carpați Sinaia, Victoria Florești 
și Petrolul Băicoi șl un scor de 
egalitate ta Cimentul Hoghlz. • 
Următoarele trei echipe au în
trecut-o pe Poiana, evident, pe 
terenurile lor: Torpedo Zărneștl, 
Metalul Tg. Secuiesc șl Utilajul 
Făgăraș. • In derby-ul seriei le- 
tapa a xm-a) Poiana a invlns-o 
Pe Nltramonia, la Cîmpina, cu 
1—0. • In retur, liderul va avea 
acasă șapte jocuri, Iar rivala el, 
Nltramonia, opt meciuri. Dintre 
echipele remarcate În tur mal 
amintim pe Electro Sf. Gheorghe

SERIA A XH-a

Turul II — sistem turnee in 
sală — se va desfășura astfel : 
27—30 ianuarie (etapele 1—1)
— masculin — Vaslui (Seria A), 
Ploiești (B), Tg. Jiu (C), Reșița 
(D) ; feminin — Bacău (A), Con
stanța (B), —
(D) ; 28 ‘
(etapele 
Focșani (A), Tîrgoviște (B), 
dorheiu ~ • — - - -
feminin
(B), Craiova (C), Tg. Mureș (D).
• Ultimul turneu de sală al 

„Diviziei „A“ — feminin (eta
pele a IX-a, a X-a și a Xl-a) 
din zilele de 31 ianuarie — 2 
februarie se va desfășura Ia 
Pitești, nu la Timișoara, cum 
fusese stabilit Inițial, la aceleași 
ore și după același program.

Deva (C), Bistrița 
februarie — 2 martie 
5—7) — masculin —

o- 
Secuiesc (C), Arad (D) ; 
— Buzău (A), Pitești

I
I
I
I

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES ' - ’ ‘ "
ianuarie, 
rești, In 
Doamnei 
la ora 16.05. Transmiterea nume
relor ctștigătoare se va face IN 
DIRECT, la radio, pe programul
I, la ora 16,15. Numerele extra
se vot fi radiodifuzate, de ase
menea, la
II, la ora 
precum și 
rea lor, la 
gramul I.

C CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO A RE
VELIONULUI DIN 1 lANUAKir 
1986. FAZA I — cat. A: 1 varian
tă 100% — autoturism Dacia 1300 
și 5 var. 25% a 17.500 lei; cat. 
B: 17,75 var. a 25.815 lei; cat. C: 
72,75 var. a 6.299 lei; cat. D: 295,50 
var. a 1.551 led; cat. E: 743,25 
var. a 300 lei; eat. F: 1.350.75

de astăzi, miercuri 15 
va avea loc In Bucu- 
sala clubului din str. 
nr. 2, cu începere de

ora 19, pe programul 
23, pe programul I, 
joi dimineața, relua- 
ora 8,55, tot pe pro-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
var. a 200 lei; cat. G: 8.174,25 
var. a 100 lei. FAZA a n-a — 
cat. 1: 2 var. 100% — autoturis
me Dacia 1300 șl 23 var. 25% a 
17.500 lei; cat. 2 : 50,50 var. a
30.089 led; cat 3.: 219 var. a 7.763 
lei; cat. 4: 1.281,50 var. a 1.327 
lei; cat. 5: 2.511 var. a 300 lei; 
cat. 6 : 4.978,75 var. a 200 lei; cat. 
7: 26.067,75 var. a 100 lei. FAZA 
a in-a — cat. H: > var. 25% a 
17.500 lei; cat. I: 12 var. 100% a 
5.000 lei In cadrul cărora o ex
cursie de un loc In U.R.S.S. și 
65 var. 25% a 1.250 Id; cat. J: 
80 var a 1 000 lei; cat. K: 415,75 
var. a 400 lei; cat. L: 567,75 var. 
a 300 lei; cat. M: 1.262 var. a 
200 lei; eat. N: 6.360,25 var. a 
100 lei. Autoturismele „Dacii 
1300» au revenit participanților :

RADU MAZILU din Brașov, la 
cat. A, faza I, MARIA POPA 
din Ploiești și ION-MUGUR 
DANCILA din București, la cat. 
L faza a n-a.
• ClȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 12 IA
NUARIE 1986. Cat. 1 (12 rezulta
te) : 5 variante 25% — autoturis
me Dacia 1300 (70.000 led); cat. 2 
(11 rezultate): 3 variante 100% a 
13.414 lei șl 114 variante 25% a 
3J53 lei; cat. 3 (10 rezultate): 38 
variante 100% a 1.518 led șl 1.704 
variante 25% a 379 lei. Report la 
cat. 1. 24.396 lei. Autoturismele
«Dacda 1300* de la cat. 1 au re
venit participanților: ION MAR- 
CUIRSCU din Pitești, Z. GHEOR
GHE și GHEORGHE ZMOLE din 
Oradea, CONSTANTIN COMAN 
din Piatra Neamț și CALACHE 
BORACIU din Mizll. județul Pra
hova. care mai obțin și o sultă 
de ctștlguri la celelalte categorii.

și nou promovata Torpedo Zăr- 
nesti. Celelalte două echipe pro
movate în campionat au avut 
evoluții diferite: Victoria Florești 
a „mers" mulțumitor, dar I.P.T. 
Intorsura Buzăului — pentru 
prima oară In Divizia „C" — nu 
s*a putut acomoda cu dificultă
țile competiției și a terminat tu
rul printre codașe. eș Față de 
alte ediții, cănd se afla mereu 
printre fruntașe, echipa ploieș- 
teană Chimia Brazi s-a compor
tat foarte slab, obținînd doar 
patru victorii. • înaintările au 
marcat 312 goluri, golgeterii se
riei fiind Olăneanu (Torpedo 
Zărnești) 11 goluri. Csegezi (Me
talul Tg. Secuiesc) 10 goluri și 
Manolache (Poiana Cîmpina) 8 
goluri. • în privința disciplinei 
pe teren, jucătorii nu au fost la 
nivelul dorit, fiind sancționați 
cu un număr mare — 134 — de 
cartonașe galbene. Cele mai 
multe le-au primit două forma
ții de la „periferia" tabelului 
Ierarhic (cîte 12) Petrolul Băicoi 
șl Utilaju’ Făgăraș. (T.R.)

CLASAMENTUL
1. Poiana Cîmp. 15 11 1 3 30-16 34
2. Nitra. Făgăraș 15 9 2 4 29-10 29
3. Electro Sf Gh. 15 8 1 6 19-19 25
4. Torpedo Zr. 15 8 0 7 18-15 24
5. Met. Tg Sec. 15 7 2 6 22-17 23
6. Cim. Hcghiz 15 7 1 7 15-19 22
7. Precizia Să cele 15 6 2 7 16-18 20
8. Min. Filipe^ti 15 6 2 7 16-21 20
9. Vict. Florești 15 5 5 5 21-26 20

10. Mobila Codi ea 15 6 2 7 17-26 20
14. Carpați Sinaia 15 6 1 8 17-24 19
12. Metrom Bv. 15 5 3 7 17-18 18
13. Petrol ul Băicoi 15 6 0 9 17-20 18
14. IPT înt. Bz. 15 5 3 7 18-21 18
15. Chimia Brazi 15 4 5 6 20-16 17
16. Utilaj. Făgăraș 15 5 2 8 20-26 17



DINAMO N-A. PUTUT TACE FAJA CAMPIOANEI EUROPENE, SANTAl... ȘAHULUI DE TENIS DE LA G/
Mulți iubitori ai sportului, 

mai mulți chiar decît locurile 
sălii Dinamo din Capitală, au 
venit ieri după-amiază să vadă 
prima din cele două confrun
tări din cadrul penultimei faze 
a „C.C.E.“ la volei (masculin) 
dintre formațiile Dinamo Bucu
rești și Santai Parma, dețină
toarea trofeului. Au venit, de
sigur, cu dorința să vadă un 
spectacol de nivel ridicat șl 
mai ales speranța într-o victo
rie a reprezentanților noștri. 
Din păcate, 
lui nu au
mică măsură 
cit privește 
oferit nici o 
a ciștigat net : 3—0 (12. 5, 13), 

în fapt, elevii lui C. Oros și
M. Păușescu au jucat bine nu
mai două treimi din primul set, 
perioadă în care au reușit să

favbriții Dublicu- 
împlinit decît în 
prima dorință, iar 
rezultatul nu au 
satisfacție. Sanfal

dea suporterilor iluzia unei 
victorii detașate. Scorul se 
menținuse strîns pînă la 5—5, 
dinamoviștii au realizat-cîteva 
recuperări în linia a dpua, iar 
Vrincuț a finalizat în forță 
(8—5). A urmat o serie bună 
de servicii efectuate de A. Ion 
și Gheorghe, în timp ce Pop 
readucea cu atacuri fulminante 
serviciul de partea echipei sale. 
La 12—6 pentru Dinamo, toată 
lumea vedea setul ca și cîș- 
tigat. Dar incredibilul avea să 
se producă : dinamoviștii au 
început să execute imprecis 
preluarea din serviciu, să abu
zeze de mingi „puse", care au 
fost cu ușurință recuperate de 
o excelentă apărare în ambele 
linii (blocaj înalt și pe fază, 
dublai și autodublaj dezinvolte, 
o linie a doua mobilă și pre
cisă în execuții). Atacul italie-

REDAC1IA ÎNTREABĂ, FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag. 1) urmărit reali- 

fizice specifice.

du, Csaba Matlarasz, Edmond 
Cseh, Daniel Csata și Tiberiu 
Becze ; antrenor — Adrian Cio- 
banu, la patinaj viteză.

Codruța Moiseanu, Greti Mar
ton. Fabiola Vișinoiu. Raluca 
Duda, Anca Crislescu, Beatrice 
Kurcsakovsclii, Delia Șuteu, 
Luis Taifas. Cornel Gheorghe, 
Zsolt Kerekes și Marian Prisă- 
caru ; antrenori — sc.ții Ga
briela și Cornel Munteanu, la 
patinaj artistic.

In actualul sazon, „olimpicii" 
au ca principal obiectiv clasa
rea în primele 10 locuri la 
prestigioasa competiție dotată 
cu trofeul „Cupa Prietenia" 
(12—17 februarie, Moscova, la 
patinaj viteză ; 2—6 aprilie,
Phenian, Ia patinaj artistic). 
După un riguros control me
dical, viteziștii au luat startul 
în luna iulie pe... uscat, an
trenamentele de altitudine de 
la Piatra Arsă și Poiana Bra
șov avînd drept scop menține
rea unei rezistențe sporite față 
de sezonul anterior. Apoi, în 
exercițiile pe patine cu rotile, 
dublate de alergări, gimnastică

GIMNASTE

ROMANE

IN INDONEZIA
grup de gimnaste ro- 
efectuează un turneu

pe- 
Au
E- 
Si-

Un 
mâne 
de șase concursuri demons
trative în Indonezia, în 
rioada 18—28 ‘ianuarie, 
făcut, ieri, deplasarea : 
caterina Szabo, Daniela
livaș, Laura Cutina, Dana 
Dumitru, Lenuța Rus (gim
nastică sportivă). Doina 
Stăiculescu, Alina Drăgan, 
Florentina Butaru, Adriana 
Stoenescu, Mirela Drăgulici, 
Pctruța Dumitrescu și Fran
cisca Dumitrescu (ritmică). 
Gimnastele române vor e- 
volua la Jakarta. Banlu și 
Surabaya.

și... miuțe, s-a 
zarea calităților 
Pregătirile au continuat pe pis
ta redusă a patinoarului arti
ficial „23 August" din Bucu
rești, treeîndu-se astfel Ia 
restabilirea deprinderilor teh
nice. Supași testelor de pe 
„inelele de gheață", de dimen
siuni olimpice, de la Varșovia, 
Karl Marx-Stadt și Budapesta, 
cu excepția talentatilor Nicolae 
Sandu și Orlando Cristea, care, 
cu aceste prilejuri, s-au apro
piat de «fotele anterioare ridi
cate ale propriilor rezultate, 
ceilalți colegi și-au doborît re
cordurile personale la una sau 
mai multe probe. După 
verificări, planurile de 
tire n-au mai putut fi 
nite în întregime din 
condițiilor meteorologice 
vorabile, viteziștii fiind nevoiți 
să se antreneze pe mini-pista 
patinoarului artificial din 
Miercurea Ciuc, la ore nepo
trivite acordate de administra
ția S. C. Miercurea Ciuc. Tem
peratura fiind în scădere de 
cîteva zile, au fost date deja 
în folosință pistele 
la Miercurea Ciuc 
Sperăm ca vremea 
tinerii patinatori, 
să acumuleze cit mai mult în 
această perioadă, pentru ca o- 
dată lansați în campionatele 
republicane, cei mai buni să 
treacă apoi cu bine pretențio
sul examen care-i așteaptă la 
„Cupa Prietenia".

încurajați de rezultatul pro
mițător obținut de Cornel 
Gheorghe la C.M. de la finele 
anului trecut (poziția a 15-a, 
înaintea unor reprezentanți din 
Austria, Canada. China, R. F. 
Germania, Iugoslavia și Unga
ria), majoritatea „artiștilor ghe- 
tii“ progresează văzînd cu o- 
chii. în aceste zile, ei se pre
gătesc pentru a lua startul în 
concursurile 
februarie și 
buni vor fi 
și Gdansk, 
adaptare și rodare în 
întrecerilor de anvergură, 
rezultatele care vor fi înregis
trate Ia „Cupa Prietenia", de la 
Phenian va depinde eventuala 
participare a patinatorilor ro
mâni la C.M. de juniori 
decembrie ’86".

nilor a început și el să-și facă 
datoria cu precizie, sancționînd 
prompt pe de o parte greșelile 
ofensivei dinamoviste și pe de 
altă parte o apărare cvasi nulă. 
Drept consecință. Dinamo n-a 
mai realizat nici un punct, în 
timp ce oaspeții adunau cu le- 
jeritate 9 consecutiv si câști
gau setul. Un set care sporea 
imens șansele de calificare ale 
italienilor in turneul final și 
care le-au... tăiat picioarele 
bucureștenilor în următorul 
pierdut (și el) fără drept de 
apel. Disciplinată tactic, condusă 
de un foarte bun ridicător, 
Belletti (trimis în teren de 
antrenorul Skiba în locul titu
larului. Rebaudengo. protejat 
după o ușoară întindere), ne
cruțătoare în atac (mai ales 
prin Errichiello și Lucchetta) 
și strălucitoare în apărare, San- 
tal avea să remonteze de la 
4—10 (cînd Dinamo avusese 
momente bune, dar nu era 
convingătoare) să treacă spec
taculos în avantaj (14—11) și a- 
poi să spulbere speranța gaz
delor în 
Arbitrii 
bout și 
dus bine
MO — A. Ion, Vrincuț. Gheor
ghe, Pop, Rotar (Drăghici), E- 
nescu ȚDrăgușin) ; SANTAL — 
Belletti (Micheletto), Errichie
llo, Lanfranco. Lucchetta, 
Vecchi, Zorzi (Giani). Returul, 
miercurea viitoare, la Parma.

VILCEAN
IULIU ARMAȘ (România)

conduce in turneul principal

reducerea 
belgieni 

Pierets 
echipele :

au

scorului.
Calle- 

con- 
DINA-

Aurelian BREBEANU

ZILE DE SPORT IN
aceste 
pregâ- 
împli- 
cauza 
nefa-

naturale de 
și Suceava 
să tină cu 
preocupați

interne, 
martie, 

prezenti 
ultimele

In lunile 
cei mai 
la Sofia 
teste de 
condițiile 

De

(Urmare din pag. 1)

competițional, toată lumea din 
tabără a trăit bucuria mișcării, 
într-o atmosferă de bună dis
poziție, specifică tineretului.

După-amiezile au fost consa
crate activităților metodice (un 
cabinet special s-a aflat la 
dispozitiția participanților), po- 
litico-ideologice și cultural-ar- 
tistice, in care fiecare a căutat 
să-și aducă o contribuție, să 
sintetizeze ceea ce a învă'at 
în școală, în organizația U.T.C. 
din care face parte, prin lec
turile particulare. S-a realizat, 
in acest fel, un foarte reușit 
schimb de experiențe, bine con
dus de către profesoi li-instruc- 
tori, in frunte cu loan Samoilă 
și Romeo Ilie (Buzău), Carol 
Gîndac (Sectorul agricol Ilfov). 
Vasile Niculescu (Dîmbovița) 
etc., și primit cu mult interes 
de către elevi. Un traseu tu
ristic prin localitate (care dis
pune de un frumos parc spor
tiv, în lunca Moldovei și de o 
cabană, la Ariniș, punct de 
plecare către principalele pîrtii 
de schi de aici, în curs de a- 
menajare și pentru concursuri 
de nivel județean și chiar re
publican) și în județ, cu vizi
tarea municipiului de reședință, 
Suceava, a cetății de scaun a 
lui Ștefan cel Mare, a unor 
obiective industriale și a unor 
așezăminte culturale au com
pletat, spre satisfacția 
panților, activitatea 
„Am avut o activitate 
de diversă, pe atît de 
și de interesantă, care 
ajuta în munca noastră", 
spunea Marin Neacșu

partici- 
taberei. 
pe cit 
bogată 
ne va 

ne 
din

BASCHET. o FRUMOASĂ prezenta
re a baschetului dîmbovlțean este făcută 
într-un pliant realizat de C.J.E.F.s. și In
spectoratul școlar județean. Interviuri, 
„flashuri" cuprinzînd recorduri și curiozi
tăți, impresii ale unor participant! la „Fes
tivalul național pionieresc de minibaschet" 
desfășurat anul trecut la Satu Mare, spi
cuiri din activitatea acestui sport în jude
țul respectiv — toate acestea fac obiectul 
pliantului pentru care redactorul lui, pro
fesorul Petre Cusceag, merită felicitări 
• ARBITRUL Iosif David a Împlinit 50 de 
ani și, conform regulamentului F.T.B.A., nu 
va mai putea conduce întreceri oficiale. A- 
preciatul „cavaler al fluierului" își va con
tinua însă activitatea în domeniul basche
tului in calitate de președinte al Comisiei 
de specialitate a județului Botoșani. II 
urăm succes ! (D. șt,).

HANDBAL. INIMOASA GALERIE IE
ȘEANĂ. care șl-a susținut permanent for
mația favorită TEROM în primul meci al 
optimilor de finală ale competiției conti
nentale feminine „Cupa cupelor", a avut 
de toate : steaguri, pancarte, pînă și o fan
fară, cea a întreprinderii. Puternică, dar 
melodioasă, fanfara a ctntat aproape tot 
timpul, dlnd adevărate recitaluri înainte.

CĂLIMANEȘTI-CACIULATA, îs. 
In localitate se află în plină desfă
șurare întrecerile celui de-al 7-lea 
Festival al șahului vilcean — e- 
dițla de laigiă — competiție care 
antrenează aproape 290 de concu- 
renți din țară și de peste ho
tare. în turneul maeștrilor con
duce I. Armaș (România) cu 5,5 
p din 6 partide, urmat de V. 
Georgescu, cu 4,5 p. Pe locurile 
3—4 AI. Crișan șl M. Vujovic 
(Iugoslavia) cu cîte 3,5 p. In 
„open“-ul maeștrilor, patru concu- 
rențl au același punctaj (5,5) : 
V. Tomescu (Știința Invățămint 
Ploiești), V. Lovy (Vulcan Bucu
rești), I. Ghișe (C.S.U. Brașov) 
și P. Hîrșu (Mureșul Tg. Mureș), 
în întrecerea feminină, pe locul 
I se află Gertrude Baumsiark 
(Politehnica Timișoara) cu 4 p.

Iată și primii clasați la cele
lalte întreceri : categ. 
roîan (Voința Deva) 
categ. a Il-a : Gh. 
(Știința înv. Ploiești)

Continuă întrecerile
finalele campionatului 
de juniori. La juniori I, Zamfi- 
rescu (C.S.Ș. 1 Buc.), Demenyi
(Oțelul Galați) șl Gociman (Ști; 
ința Petrolul Ploiești) se află la 
egalitate, cu 6 p, iar la juniori 
n conduce Claudiu Zetocha 
(A.E.M. Timișoara) cu 7 p.

GALAȚI, 15 (prin telefon). 
Marți și miercuri au continuat 
în Sala sporturilor din localitate 
Întrecerile din -cadrul optimilor 
și sferturilor de finală ale celui 
de-al doilea turneu de tenis.

Campionul en-titre Adrian 
Marcu, chiar dacă a jucat „în 
familie", cum se spune, a tre
buit să forțeze puțin nota pen
tru a-și adjudeca victoria
6— 4, 7—5. în întîlnirea sa 
campionul juniorilor, 
Itu. Acesta i-a opus 
viguroasă lui Marcu, 
în setul al 2-lea, cînd 
cu 5—3. Dar Itu nu a 
forța si concentrarea 
realizării break-ului cîștigător.

O partidă ..nervoasă" au o- 
ferit Mihai Vantă (Dinamo) și 
George Cosac (Dinamo Brașov). 
Vanță a reușit — nu fără 
emoții — să învingă cu 7—5,
7— 6.

cu 
cu 

Răzvan 
o replică 
îndeosebi 
a condus 
mai avut 
necesare

O întîlnire 1 
și cea dintre 
Marcu și Man 
mul a cîștlgat 
setul întîi, da 
doilea adversa 
spectaculoasă t 
cu 5—2, dar M 
nic din urmă, 
eiștigind setul

Alte rezulta 
Comănescu 4— 
Vanță — Gorg 
6—4 ; Comănes 
6—1 ; Gorgan 
6—2, 6—2 ; Toi
6— 7, 6—4 ; Do
7— 6, 6—0.

Florin Segări 
— Adrian Pot 
6—1, 6—0.

Joi, de la or 
semifinalele Se. 
bre și Vanță —

Telemac SIE

I : O. Co- 
— 7 p ;

Săndulescu 
— 6 p. 
din seml- 

națlonal

STEAUA,
(Urmare din pap 1)

CAMPIOANA LA I

m

Antal. în ultimul minut de joc. 
Au condus bine I. Becze — St. 
Enciu, Em. Both.

STEAUA — SPORT CLUB 
8—2 (2—1, 5—1, 1—0), după un 
joc în care formația câștigă
toare și-a demonstrat superio
ritatea din primul oină în ul
timul minut. Au marcat : Hă- 
lăucă (min. 13), Gliga (min. 14), 
Gerczuj (min. 25), Sofron

TABARA DE LA GURA HUMORULUI...

(min. 27), Chil 
Cazacu (min. 3 
tru Steaua, re 
(min. 18) și 2 
37). Au arbitrat 
ncanu — Fl. 
Tașnadi.

Și astfel, Ste- 
învinsă acest 
distanțează în 
mentului.

După cum a ii 
rul responsabil 
Constantin Nice 
avansul substan 
necesitatea asig 
mai bune prege 
prezentative. s- 
cheierea câmpie 
eiștigind titlul 
oară.

SECȚIE
(Urmare di

îngrijo, 
motiv c 
aveau 1; 
doi tint 

locul : I

între sporturile preferate
șahul. Aspect de

de participanții la tabără s-a aflat și 
la ultima rundă a întrecerii...

șah.București, campionul de 
In același sens s-au exprimat 
și alți elevi-președinți, Marian 
Milea din Vrancea, Violeta Co- 
roi din Bihor ș.a. „Vorrf reveni 
cu multă plăcere în tabără la 
Gura Humorului, pentru că 
toată lumea a făcut eforturi să 
ne simțim bine, ca acasă, între 
părinți și prieteni", 
turisit și Antonela 
Sălaj.

Și acesta a fost
In tabără întregul grup admi
nistrativ, condus cu pricepere 
de prof. Jean Popa, de la Li
ceul industrial nr. 23 din Ca
pitală, a căutat să răspundă 
gusturilor și preferințelor par- 
ticipanților. Pentru fiecare a

ne-a măr- 
Pavel din

adevărul !

opresc decît la... ecusonul FIRA !“ Dinco
lo de gîndurlle ambițioase, reținem pre
gătirea serioasă, pe multiple planuri, a 
pasionatului cavaler al fluierului. Pregătire 
ce poate — trebuie — să servească și al
tora de model, mai ales celor (nu tocmai 
puțini !) care se văd mai mereu depășiți 
de faze, în meciuri. (G. R.).

SĂRITURI IN APA. DATORITA INI
ȚIATIVEI antrenorului Dumitru Popoaie 
(C.S.Ș. Sibiu), cu sprijinul federației de 
specialitate șl a diriguitorilor sportului sl- 
blan, la bazinul Olimpia din parcul „Sub 
Arini" va fl amenajată în curind Insta
lația de „apă moale". In ce constă șl ce 
rost are aceasta ? Ea este alcătuită dintr-un 
sistem electromecanic care produce învol
burarea șl scăderea presiunii apei Ia su
prafață atunci cînd un săritor ajunge în 
contact cu ea. Aceasta duce la scăderea du
rității la contactul dintre săritor și apă, 

ae la evitarea accidentelor și, deci, la faclllta- 
™. . tea repetării la antrenamente a salturilor

tele” întrecerii'. Așteptăm*cu’interes “‘(G.’k.) .foarte grele, cu consecințe favorabile asu
pra realizării lor în timpul concursurilor. 
(D. St.).

TENIS DE MASĂ. Pentru viitorul cam
pionat al Diviziei „A" s-a calificat echipa 
feminină Constructorul TAGCM-CSȘ Uni
versitatea Craiova, nu Constructorul TCI 
Constanța, cum greșit ni s-a relatat. Deci 
tot Constructorul, dar de la Craiova!

după meci și, mai ales, în pauză. Cum era 
și firesc, din frumosul repertoriu nu a lip
sit „Trandafir de la Moldova", parcă pen
tru a aminti că meciul se juca la Iași. Și 
încă ceva : fanfara, înființată în anul 1969, 
o dată eu întreprinderea, este condusă de 
operatorul chimist Dumitru Chiriac, trom
petist remarcabil. (M. V.)

POLO. FIECARE sport are inimoșii săi, 
iar jocul cu mingea pe apă nu face excep
ție. Iată, membrii activei comisii a muni
cipiului București și-au spus că pauza 
competițională e mare șl au inițiat o com
petiție pentru echipele din Capitală. Ea va 
avea loc în februarie, Al. Miron — unul 
dintre neobosiții animatori ai polcului — 
prezentlndu-ne, cu mult timp înainte de 
„ora H“ (din 9 februarie), toate amăntm-

RUGBY. PRINTRE cei mai frecvenți 
vizitatori ai bazelor sportive Ieșene se află, 
în aceste zile, tînărul șl talentatul arbitru 
A. Popa. Motivul 7 „Vacanță, zice el, în
seamnă doar pauză competițională, nicide
cum lipsă de activitate. Iată de ce pașii 
mă poartă, zilnic, la sala de forță, la sau
nă. Mă pun la punct cu regulamentele șl, 
totodată, alerg de zor, promlțînd să nu mă

PRINTRE cei mai frecvenți

existat — prin grija acestuia — 
o mică atenție, o frumoasă sur
priză. In afara taberei, prima
rul orașului, Vasile Părău, s-a 
străduit să răspundă tuturor 
solicitărilor elevilor, făcîndu-i 
(și prin aceasta) să îndrăgească 
minunatele meleaguri ale Țării 
de Sus a Moldovei și pe oa
menii locurilor...

SELECȚIE 
PENTRU TIR

Clubul sportiv I.E.F.S. 
organizează în 
da 20—31 
o acțiune 
pentru 
din 
și 
între 
Acțiunea 
zitalic, 1___  ____
12, Ia poligonul Tinere
tului (Stadionul Tine
retului ; autobuzele 105, 
131, 305, tramvaiele 3, 
4, 41).

ianuarie 
de 

secția 
rînduriîe 
elevelor 

anii
i va
între orele

perioa- 
‘ 1986
selecție 

de tir 
elevilor 
născuți 

1970—1973. 
avea loc

10—

(o medalie de t 
șrgint), la șap 
balcanice (șase 1 
pion) și, desigur 
ceri internationa 
menea retragere, 
tului nu au avi 
five de 
simplul 
Niculae 
unul, ci 
a-i lua
la Dinamo Bucu 
Drimbe, de la ■ 
că Șerban a cuc, 
lauri de la „eu 
Norvegia relev 
poate mai bine 
cuitorului lui Ni 

Neîndoios, deș 
zumat doar lc 
piu, în sportul 
muncește, în ma. 
ilor, cu pasiune 
litate. DeSp- • 1 
singurul pr < 
numele îl aveam 
timp în urmă, 1 
publicane ale cc 
niorilor. Dar cop 
harnicului antr< 
Velici au crescut 
junși în *84 cu 
Divizia „A“, pen 
diția de anul tre 
o performantă pe 
de invidiat, pe 
premiere (loc III) 
petiție cu nu ma 
formații ! Surprii 
censiune a tinere 
dene este cu ati 
tuoasă cu rit la 
divizionară a fos 
însemnat progre 
multor echipe afl 
cere pentru locui 
Așa se explică în

ADMINISTRATA DE STAT LOTO-PRONOSPORT I
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
15 IANUARIE 1986. EXTRAGE
REA I: 41 33 10 27 9 22; EXTRA
GEREA a n-a: 28 33 40 16 4 1. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.154.280 LEI, din care 52.148 lei 
report la categoria 1.

• ASTĂZI, JOI, este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor la 
prima TRAGERE A „MARILOR 
CÎȘTIGURI" LOTO din acest an, 
care va avea loc mîlne VINERI 
17 IANUARIE, care atribuie AU
TOTURISME „DACIA 1300“, ex
cursii în R. P. Ungară, precum 
și însemnate sume de bani. Tra
gerea va consta din două faze, 
cuprinzînd 3 extrageri, care tota
lizează 27 numere extrase (faza 
I, două extrageri „legate”, ca la 
orice tragere obișnuită de 9 din

90 șl 9 din 81 șl 1 
extragerea „Marilor 
9 numere extrase < 
90).

La faza a E_. *. se 
turisme „DACIA 130 
mele 3 numere dir 
ordinea, precum și 
minimum 3 500 lei 
mere din 9 extnase 
excursie și eventual 
numerar).

Nu lipsiți de la a< 
vă tragere !

• Informăm pai 
datorită volumului 
tlguri înregistrat la 
traordlnară Pronoex 
Iul An din 8 lanua 
rea câștigurilor i 
miercuri 22 lanuari 
vineri 17 ianuarie.


