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SPORTIVĂ
Anul 1985 a fost deosebit de 

rodnic pentru studenții bucu- 
reșteni care au îndrăgit spor
tul de masă. Organizată sub 
egida Anului Internațional al 
Tineretului (A.I.T.) și în ca
drul „Daciadei", bogata activi
tate în sportul pentru toți des
fășurată de Centrul Universitar 
București a avut drept ele
ment de referință apelul către 
tinerii din întreaga lume con
cretizat în deviza „Participare 

■— Dezvoltare — Pace".
Prin ce s-a materializat ac

tivitatea sportivă de masă a 
studenților din primul oraș al 
țării ? în principal, printr-o 
participare masivă, entuziastă, 
convingătoare, chiar la primele 
întreceri ale anului recent în
cheiat — „Cupa U.A.S.C.R.“ la 
schi, campionatele republicane 
de schi și șah și întreaga suită 
de competiții din marea arenă 
a „Daciadei", de pe stadionul 
de la Regie, de la Complexul 
cultural-sportiv al U.A.S.C.R. 
de la lacul Tei (din primăvară 
și din toamnă), în întreceri pe 
facultăți, pe profil de învăță- 
mînt etc. De asemenea, aceeași 
însuflețită prezență la toate 
campionatele republicane uni
versitare de vară. (Continuare în pag. 2-3)

întrecerile de schi pentru „Cupa U.A.S.C.R.", din decembrie, de 
la Predeal, au confirmat tot mai larga adeziune a studenților 
bucureșteni pentru acest sport al sezonului alb
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în sala de scrimă

AU DESCHIS
Debutul noului sezon compe- 

tițional intern de scrimă a fost 
marcat de prima etapă, câli- 
ficatorie a campionatului na
țional individual, pe planșele 
sălii Floreasca evoluînd, joi și 
Vineri, floretlștii și sabreril.

în proba masculină de flore
tă, pe foile de concurs au fost 
înscriși 70 de sportivi, dintre 
care, la capătul celor zece ore 
de întreceri, au fost desemnați 
cei 24 de floretiști calificați 
pentru etapa a doua, din vară, 
cînd va fi decernat titlul de 
campion. Cîteva noutăți în pri
vința transferurilor: sătmărenii 
A. File și V. Costa evoluează 
acum sub culorile clubului 
campion, Steaua, în timp ce 
fostul titular al echipei mili
tare, S. Roca, s-a întors acasă, 
la Satu Mare. Ca surprize am 
notat eliminarea prematură 
(turul II) a lui File, Roșu și 
Răduțu, care, astfel, au ratat 
posibilitatea de a intra în e-

HOCHEIȘTII JUNIORI, 
ÎNVINGĂTORI

LA BUDAPESTA
Zilele trecute s-a încheiat, la 

Budapesta, „Turneul celor pa
tru națiuni" la hochei juniori 
(18 ani), la care a participat 
și reprezentativa României. Ti
nerii noștri jucători (pregătiți 
de antrenorii Șt. Rusu și R. 
Bianu) au cîștigat toate cele 
trei jocuri și s-au clasat pe 
primul loc. Dar, iată rezulta
tele : 4—3 (1—0, 1—1, 2—2) cu 
Italia, 7—3 (2—1, 3—0, 2—2)
cu Ungaria și 7—4 (1—0, 3—4, 
3—0) cu Iugoslavia. Clasament : 
1. România, 2. Italia (8—6 cu 
Iugoslavia și 6—1 cu Ungaria), 
3. Iugoslavia (1—1 cu Unga
ria). 4. Ungaria. Jucătorul D. 
Popovic! a fost declarat cel 
mai bun fundaș al turneului. 
S-au mai evidențiat portarul 
Simon, jucătorii de cîmp Gh. 
Dragomir, A. Nuțu și A. Svit- 
lak.

DE MASĂ
Recunoașterea deplină a rod

nicei activități sportive de ma
să a studenților Capitalei a a- 
vut ca moment de finalizare 
acordarea Diplomei de onoare 
a Consiliului Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică și 
Sport, Comisiei Sport a Cen
trului Universitar București șl 
a unor distincții factorilor care 
au contribuit — la nivelul unor 
institute de învățămînt supe
rior — la această reușită : 
conf. Elena Firea, rector al In
stitutului de Educație Fizică și 
Sport, conf. Gineta Stoenescu, 
conf. Elena Forțu, conf. Mircea 
Tătar, lector Ștefan Andreescu, 
precum și unor studenți cu 
merite remarcabile în situarea 
Bucureștiuluî pe prima treaptă 
a „universitarelor" (Mariana 
Axinie. Adriana Bărbuț. loan 
Buligă, Traian Ciociu, Gheor- 
ghe Dani, Zsolt Gyorgyossi, 
Mihai și Adrian Hîncu, Maria 
Spulber ș.a.).

„Anul 1985 a însemnat un vi
guros pas înainte in dezvolta
rea activității sportive de masă 
a studenților noștri" ținea să

Tiberiu STAMA

Floreasca FLORETIȘTII Șl SABRERII
NOUL SEZON COMPETIȚIONAL

tapa următoare. Deși apreciat, 
recent, de antrenorii lotului re
prezentativ pentru ambiția cu 
care își susține candidatura de 
titularizare pentru „mondialele" 
de tineret, V. Costa n-a putut 
trece de Soroceanu în asaltul 
care avea să decidă unul din
tre cei opt finaliști.

tn acest ultim act al întrece
rilor de joi s-au înregistrat re
zultatele: N. Iile (Steaua) — B. 
Soroceanu (I.E.F.S.) 10—7, G,
Oancea (Steaua) — B. Molea 
(Steaua) 10—4, L. Buzan (Steaua) 
— Z. Husti (Steaua) 10—4, Z. fi
tter (C.S. Satu Mare) — S. Boca 
(C.S. Satu Mare) 10—8; Iile — 
Oancea 10—7. Buzan — Etler 10—7; 
pentru locurile 3—4: Eder — Oan
cea 10—7; pentru locurile 1—2: 
Buzan — Iile 10—7.

în afara acestor opt floretiști,
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PRIN PROMOVAREA HOTĂRÎTA A ELEMENTELOR TINERE — 

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A POTENȚIALULUI EXISTENT
# Juniorii buni AZI să devină seniori foarte buni MIINE 
@ Campionatele europene trebuie pregătite cu toată 

atenția și responsabilitatea
Mai mult parcă decît în alți 

ani, 1985 ne-a oferit cîteva 
repere interesante și promiță
toare în ceea ce privește a- 
firmarea valorilor noii ge
nerații de performeri al gim
nasticii noastre. Atît la fete, 
cît și la băieți, activitatea in
ternă și internațională a adus 
în prim-plan cîteva talente 
autentice, care și-au înscris în 
palmares succese notabile și 
au făcut dovada — prin ma
niera lor de concurs, prin ca
litățile etalate și prin perspec
tivele pe care le au — că pot 
deveni acei sportivi de nă
dejde de care au nevoie mîine 
echipele noastre reprezentative.

Anul trecut, pentru a lua un 
prim exemplu, reprezentativa

Proletari din toate țările, untți-vâ i
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ATLETELE MOASTRE AU PRELUAT ȘTAFETA 
ÎNALTELOR REZULTATE ALE ANULUI ’85

PERFORMANȚE

Ne-am obișnuit să vorbim de 
școala feminină românească de 
semifond și fond cu ocazia 
unor mari competiții interna
ționale sau a unor bilanțuri la 
sfîrșit de sezon, cînd, spre sa
tisfacția tuturor iubitorilor 
sportului românesc, atletele 
noastre urcă pe podiumul de 
premiere sau se clasează pe 
poziții onorante în topurile 
mondiale.

Și iată că abia am consem
nat, cu prilejul clasamentelor 
celor mai buni performeri 
mondiali ai anului 1985, pe 
probe, prezența atletelor noas
tre pe locuri fruntașe, că și 
avem ocazia — acum, la star
tul noului sezon, ca de obicei 
pe teren acoperit — .să ne 
bucurăm de veștile sosite (prin 
intermediul agențiilor de presă) 
de ia reprezentanții atletismu
lui românesc pe meridianele 
lumii. La tradiționalul concurs 
internațional indoor de la O- 
saka (Japonia), cinci probe 
s-au încheiat cu victorii ro
mânești : Maricica Puică — 
3 000 m, Doina Melinte — 800 
m, Cristieana Cojocaru — 400 
m, Vali Ionescu — lungime și 
Petre Drăgoescu — 800 m. Deci, 
un debut de bun augur pen
tru acest an, care în vară pro
gramează Campionatele euro
pene în aer liber, a căror 
„prefață" o constituie întrece
rea continentală pe teren aco
perit, din luna februarie.

Să ne întoarcem, însă, la 

s-au mai calificat pentru etapa a 
doua V. Costa (Steaua), A. Să- 
veanu (Flacăra Satu Mare), Z. 
Kessler (Poli Tim.), P. Ducu 
(C.T.A.S.), A. Marcvart (Progre
sul), A, Borșodi (Poli Tim), C. 
Zaharia (I.E.F.S.), V. Georgescu 
(Progresul), A. Perecseny (Poli 
Tim.), V. Zvîncu (C.S.Ș. C-ța), V. 
Mihăilă (I.E.F.S.), C. Niculescu 
(Progresul), A. Anghel (C.T.A.S.), 
O. Gogoașe (C.T.A.S.),. Z. Csira 
(C.S. Satu Mare), F. Bucur (Poli 
Tim.).

Proba individuală a sabrerilor 
a adus pe planșe în primul tur, 
vineri dimineață, 78 de competi
tori. Noutăți pe lista de în
scrieri: fostul internațional C. 
Marin a trecut de la Steaua la

(Continuare in pag. 2—3)

masculină de juniori a țării 
s-a situat pe locul secund la 
tradiționala competiție „Con
cursul Prietenia”, fiind pentru 
prima oară cînd tinerii noștri 
gimnaști au realizat un aseme
nea rezultat intr-o companie 
valoroasă. Sportivii cu cea mai 
mare contribuție la obținerea 
acestui frumos succes au fost 
Marius Tobă și Marius Gher
man, cîștigători a cîte unei 
medalii de aur, la inele, res
pectiv sărituri. Marian Stoican 
ureînd și el pe podium la să
rituri (locul trei). Bilanțul 
fructuos al gimnaștilor juniori

Constantin MACOVEI

(Continuare tn pag. 2-3)

fila pe care sînt scrise cele 
mai bune 20 de performanțe 
mondiale ale anului 1985, în 
fiecare probă. Nu de dragul 
de a le reaminti, ci pentru 
a încerca să desprindem un 
fapt definitoriu. Deci, in proba 
de 800 m, dominată de atleta 
noastră Ella Kovacs (Minerul 
Deva, antrenor O. Scheible), 
se mai află în top Fița Lovin 
(C.S.U. Dunărea Galați, Ștefa- 
nia Constantin) — 6, Doina
Melinte (Știința Bacău, Dorin 
Melinte) — 8 și Cristieana Co
jocaru (C.S.M. Craiova, Nlco- 
lae Mărășescu) — 20 ; la 1500 
m, a cărei lideră este ameri
cana Mary Decker, pe locul 
secund se află Maricica Puică 
(Olimpia București, Ion Puică), 
iar Doina Melinte — locul 5 ; 
la 3 000 m, nu mai puțin de 
șase alergătoare române figu
rează în top : 2 — Puică, 14 — 
Iulia Beșliu (Știința Bacău), 
16 — Margareta Iieszeg (C.S.M. 
Craiova), 17 — Paula Die (O- 
limpia București), 18 — Elena 
Fidatova (Delta Tulcea, Mihai 
Moruzov) și 20 — Mariana Stă-

In dispută pentru titlul national de sah
9 1

MARGARETA MUREȘAN Șl
încă nu am închis complet 

mapele cu rezultate și clasa
mente ale anului sportiv ’85. 
O fișă a vastei cartoteci a ră
mas necompletată și abia acum 
i-a venit rîndul, pentru a avea 
înscris pe fila albă numele ulti
mei campioane, cea a șahului. 
Două învingătoare egale își 
împart, pînă la această oră, 
laurii finalei campionatului 
național feminin, disputat în 
prag de an nou la Băile Her- 
culane. Anume, marea maestră 
Margareta Murcșan și maestra 
internațională Gabriela Olă- 
rașu-Stanciu. Cele care vor re
lua lupta pentru întîietate, în- 
cepînd din această după- 
amlază, Ia Sinaia, intr-un meci 
de baraj însumînd 4 partide.

Pentru majoritatea cititorilor 
noștri este probabil inutil să 
mai facem prezentarea celor 
două competitoare, prea bine 
cunoscute tuturor. Să reamin
tim, totuși, că Margareta Mu- 
reșan (Electromotor Timișoara) 
a mai deținut titlul național 
în 1983, așa că se află la un 
pas de reeditarea performan- 

Tinărul gimnast reșițean Marius Tobă O fost — tn 1985 — re
velația concursurilor interne și internaționale la care a partici
pat. Iată-l, în proba de cal cu minere, intr-o execuție ireproșabila

neuu politehnica Timișoara, 
Emil Grozescu) ; iar la 5 000 
m, pe poziția a doua, neobosita 
Maricica Puică.

Acestor senioare să le adău
găm clasările promițătoare ale 
junioarelor noastre, printre 
cele mai bune performere eu
ropene în anul 1985. Astfel. în 
toate probele de alergări lungi, 
lidere sînt tinerele atlete ro
mâne Maria Pîntea (C.S.Ș. Bis
trița, antrenor I. Zancu) — 
800 m. Ana Pădurean (C.S.Ș. 
Cetate Deva. Vasilica Scheible) 
1 500 m, Cleopatra Pălăcian 
(C.S.Ș. Cetate Deva, Mariana 
Mladin) — 3 000 m. Iar în pro
bele de 1 500 și 3 000 m pe 
locul secund se află tot co
lege de Iot reprezentativ, Cris
tina Misaroș (C.S.Ș. 2 Baia
Mare, C. Petrișor) și, respec
tiv, Dorina Calenic (C.S.Ș. 
Tulcea), în topul primelor 10 
rezultate continentale mai a-

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

GABRIELA OEĂRAȘU-SIANCIU
ței. Cu un an înainte, realiza 
un succes „în premieră" pen
tru șahul românesc, cîștigînd 
turneul interzonal de la Tbilisi 
și calificîndu-se, astfel, în rîn
dul candidatelor la titlul mon
dial. Partenera sa din meciul 
care-și ia astăzi startul n-a 
fost încă niciodată campioană. 
Gabriela Olărașu-Stanciu (Uni
versitatea București), confir
mată maestră internațională în 
anul trecut, a ajuns însă foarte 
aproape de titlu și la ediția 
precedentă, terminînd a doua 
în 1984. Amîndouă au făcut 
parte din echipa reprezentativă 
a României, deținătoare a me
daliei de bronz la Olimpiada 
de la Salonic ’84.

Meciul se anunță foarte des
chis șl interesant. Clasa, recu
noscută și experiența competi- 
țională a marii noastre maestre 
vor fi puse în cumpănă cu 
talentul șl dorința de afirmare 
a tinerei sale adversare. Nu

Radu VOIA

(Continuare In pag 2-3)



lUlt.WJL DL LA MIERCUREA CIUC

Turneul de la Miercurea Ciuc 
al primei grupe valorice din 
campionatul nstru de hochei 
(Steaua, Sport club Miercurea 
Ciuc, Dinamo Progresul Miercu
rea Ciuc, a beneficiat după o- 
ptnia n astră, de toate atribu
tele unei asemenea competiții de 
durată, solicitante, 
ganizare excelentă 
propice — tribune -pline în fie
care z care au aplaudat fazele 
de calitate - o gheață bună, 
arbitraje comoetente și autori
tare (cu neglijabile excepții) și. 
nu în ultimul rînd. evoluțiile din 
ce in ce mai une ale echipelor. 
Toate acestea 1 ?-am urmării șl 
le-am judecat nu numai prin 
prisma valorii intrinseci a unei 
etape de campionat republican, 
ci ma ales prin rosturile ei cele 
m ’ de seamă: evidențierea ju
cătorilor selecționabili ’ 
tirea tor în vederea 
important obiectiv — 
NATUL MONDIAL,

Șî aces* turneu, ca 
la Galati a p-irtat amprenta e- 
volutl țf »proape constante a for
mație) camrtoane STEAUA, ca 
sl „furiunlle" stîrnlte de out-si- 
dere (am numit De Progresul 
Sport club șt -htar Dinamo), 
care au dat frumusețe șl un 
plus d" ‘nteres turneului și chiar 
camnlcnatu’ul (atît cît s-a jucat). 
Șl dacă Steaua a fost într-o for
mă con-ran» 
autoritate sl

:a a'cl 
toc e<?âl 
dar mal 
narttcinante 

c’stigat tin ambițiile stîrnite 
competiție Iată de ce. tnte- 

rattonite pentru 
an s-a amputat 

campionatului.

Adică o or- 
o ambianță

și pregă- 
eelui mal 
CAMPTO-

șl cel de

CONCURSUL DE TENIS DE LA GALAȚI Luptă strînsă înaintea ultimi

b înă 
ts 
să 

iCU 
cu

dominînd cu 
Miercurea Ciuc. 
scad5 ștacheta 
°ro<*resul !). și 
seamă celelalte 
au avut numai

fără 
sub 
ea 
trei 
dg i 
de i 
legînd rațiunile pentru care și 
în acest an s-a amputat pro
gramul campionatului. fant sin
gular în practica mișcă Hî noas
tre sportiv? ne exprimăm, to
tuși. pă-’rea că s-ar putea ca 
avântatei* scontate în pregătirea 
reprezentativei. prin răgazul 
creat, să ou fie substantial mai 
mari d^eît cele posibile prin 
desfășurarea si a ulmului tur- 
neu-dublu din calendar, cane ar 
fi tinut ..în priză" pregătirea in- 
dlviduală sl ne echipe, ca șl e- 
voT”+ia în 1 ac a celor natru for
mații rrintr-o motivație greu de 
realizat nrln Iec+’1. oricît de bu- 
ne. Dar asta treaba fede-
ratioi < nădăiduim că soecta- 

pi au dus în cîntar ce tre- 
bu’a nus s1 de o narfe. si de 
cealaltă.

Așadar. Steaua se prezintă. în 
contunctura existentă în această 
grună vairrică a campionatului, 
ca o echipă robustă. în chemată, 
cu multe elemente talentate, an
trenorii Ion Gheorghiu si Anton 
Crisan reușind să valorifice de
opotrivă experiența unor Netedu, 
lonită. Justinian, Cazacu. V.» Hu- 
țanu. Chirită, Nistor, Bălăucă cu 
talentul șl mal ales cu 
tinerilor J Stanclu (un 
care s-a remarcat în mod 
bit la Miercurea Ciuc),

Daia — Herlea — Gliga — K. An
tal — Sofron (poate cea mai e- 
videntă realizare a antrenorilor 
steliști). fundașul Horvath, înain
tașul Gerczuj ș.a.

Steaua tinde să-și afirme per
sonalitatea și în ceea ce privește 
tactica de joc care, cu unele 
excepții, s-a adaptat condițiilor 
puse de adversari. I-am reproșa, 
totuși, două lucruri care pun u- 
neori în umbră tocmai persona
litatea echipei: oprirea „motoa
relor" în ultimele minute “ 
îndeosebi cînd are nn 
substanțial 
în finalul 
namo. ea 
repriză — 
precum și _ „ _
rate în situații în care 
concentrarea nervoasă ar trebui 
să primeze și care au costat-o 
multe minute de penalizare. Am 
adăuga și labilitatea formației 
cînd este „luată" tare de la în
ceput și cînd, uitînd atributele 
ce o caracterizează, cedează, an- 
grenîndu-se în jocul adversarului 
și sfîrșind prin 
dictorii (4—8 și 
2—5 și 1—2 cu 
cu Progresul).

Este limpede că Steaua consti
tuie o valoroasă sursă de ele
mente pentru echipa 
cu care trebuie să lucreze 
în această perioadă atît 
norii clubului, cît și cei 
tului. Sîntem de părere 
perioada pregătirii lotului 
zentativ acasă antrenorii Al. Ka- 
lamar și I. Tiron trebuie să 
beneficieze de participarea acti
vă a antrenorilor echipelor care 
dau mai mulți jucători, stabiliri- 
du-se, firește, răspunderile pe 
baza respectării atribuțiilor fiecă- 
ruti și în cel mai desăvîrșit spi
rit de colaborare. Am înțeles de 
la antrenorii echipelor respecti
ve că sînt dispuși să facă acest 
lucru, deplin conștienți că suc
cesul echipei naționale este și 
propriul lor succes. Ca și in
vers...

Despre celelalte trei formații — 
și ele cu contribuția lor la suc
cesul turneului și cu propriile lor 
minusuri — într-un articol viitor.

de joc, 
avantaj 
primite 
cu Di- 

a treia 
albă — cu Progresul), 

accesele de nervozi- 
tocmal

(două goluri 
primei partide 
și cea de

rezultate contra-
3—3 cu Dinamo,
Sport club. 1—1

națională, 
serios 
antre- 
ai to
că în 
repre-

Mirceo COSTEA
Mircea TUDORAN

elanul 
portar 
deose- 

linla

GALAȚI, 17 (prin telefon), 
în Sală sporturilor s-a dispu
tat. vineri dimineață, finala 
de simplu a „Cupei F. R. Te
nis" in care s-au întîlnit Flo
rin Segărceanu și Mihai Vanță 
(ambii de la Dinamo Bucu
rești). Așteptat cu interes, me
ciul a corespuns pe toate pla
nurile. cei doi protagoniști fi
ind deciși să-și valorifice pe 
deplin cunoștințele în slujba 
victoriei.

Partida a început cu un break 
realizat de Vanță care, cîștigîn- 
du-și apoi serviciul, se distan
țează la 2—0. Se părea că mai 
tînărul coleg al lui Segărceanu 
va încerca marea surpriză. Mai 
ales că șl în ghemul următor 
(al treilea), după 12 schimburi 
de mingi — unele deosebit de 
spectaculoase — tot Vanță are 
posibilitatea (în trei rinduri) 
de a realiza un break și 
a-și majora avantajul. Ceea 
nu avea să se întîmple pînă 
urmă, deoarece Segărceanu 
concentrează tot mai mult 
supra retururilor, își regăsește 
cadența și reduce la 1—2. A- 
celasl Segărceanu ciștigă un 
break : 2—2. în continuare Se
gărceanu deține inițiativa, și 
ciștigă primul set cu 6—3.

eonducerea cu 
și meciul este 
încheia. Vanță 
iar la 6—6 se

de 
ce 
la 
se 
a-

Următorul set este pasionant 
mai ales pentru că ambițiosul 
Vanță nu se împacă deloc cu 
ideea înfrîngerii. El conduce cu 
3—1, dar Segărceanu are re
surse să egaleze, ceea ce li 
reușește în al 6-lea ghem: 
3—3. Tenismanul nr. 1 al țării 
noastre preia 
5—3, dar setul 
departe de a se 
egalează : 5—5,
intră in tie-break. Segărceanu 
ciștigă ghemul, setul și meciul. 
Rezultatul partidei : Segărcea
nu — Vanță 6—3, 7—6 (7—4 Ia 
tie-break).

După aceste două turnee — 
pregătindu-se în vederea abor
dării sezonului în aer liber, 
cînd echipa României va de
buta intr-o nouă ediție a „Cu
pei Davis" — Florin Segărcea
nu urmează să la parte la cir
cuite tradiționale în străinătate.

în ultimul meci al zilei s-a 
disputat „finala mică" pentru 
desemnarea locurilor 3—4. îată 
rezultatul : L. Bucur — M. Co- 
măncscu 6—7. 6—4, 6—3.

tntreceri-le din cadrul Festiva
lului șahului vilcean se apropie 
de sîîrșit. înaintea ultimelor 
runde. în clasamentele generale 
s-au produs unele schimbări de 
poziții. Astfel, în turneul ma
eștrilor, pe locul I a trecut V. 
Georgescu, la egalitate de puncte 
(6) cu I. Armaș, fostul lider. Pe 
locurile următoare Al. Crișan 
(4,5 p), c. Rădulescu (4 p) și 
M. Vujovici (Iugoslavia) cu 5,5 
p. Egalitate de puncte (7) este 
consemnată pînă acum și în 
.open“-ui maeștrilor, Cezar Mag- 
dan (Sănătatea București) șl 
Vlad Tomescu «Știința înv. Plo
iești). In eoneunsul feminin, Ger
trude Baumstark (România) se 
menține în frunte, eu 5,5 p tato
nată strîn3 de Suzana Makkal 
(Ungaria) și Elena Gogîlea cu 
cite 5 p. Bine se comportă șl 
Liliana Mitescu (C.S.S. Rm. Vîl- 
cea) cu 4 p, pe tocul 6, dar cu 
aspirații la... podium. La categ. I,

Onișor Ci 
se mențin 
nulul" (8 
tescu (Va 
p și Dan 
Vîleea) ei 
categ. a 1 
Galați) pi 
(cu 7,5 p) 
dulescu (i 
7 p. Pe 
(Voința I 
Dragomir 
cîte 6.5 p.
• Joi 

Centrului 
derii de [ 
geofizice 
loc un ii 
șah susții 
Elisabeta 
potriva a 
cere, jucă 
a obținut 
a pierdut

DISPUTA PENTRU TITLUL NATI5

(Urmare din pag 1)

Telemac SIRIOPOL, coresp.

PERFORMANTE IN TOPUL ACTUALITĂȚII
(Urmare din pag 1)

flîndu-se și junioarele Adriana 
Dumitru (C.S.U. Pitești, D. Be- 
iini), la 1 500 și 3 000 m, și 
Luminița Zaițuc (C.S.Ș. Cetate 
Deva, Mariana Mladin). Ia 300 
și 1 500 m.

Care este faptul definitoriu 
de care aminteam Ia începu
tul acestor însemnări ? Că, vor
bind despre școala feminină 
românească de alergări pe 
distanțe medii și lungi, înțe
legem nu numai tradiția sta
tornicită în marca performanță 
internațională din ultimele 
cicluri olimpice, ci și prezen
tul și viitorul acestor probe 
atletice în sportul nostru, a-

sigurat printr-o muncă labori
oasă și gindită științific (in
clusiv organizatoric) la nivelul 
multor secții din țară, cu con
tribuția de zi cu zi a unor 
reputați tehnicieni, cunoscuți 
pe marile piste ale lumii, dar 
și a unor antrenori și profe
sori devotați descoperirii și 
lansării tinerelor talente.
Dar, mai este ceva : această 

pilduitoare experiență ar tre
bui să devină într-adevăr o... 
pildă și pentru probele în care 
atletismul nostru se află, de 
ani ..buni. în anonimat. înce
putul (sau continuarea...) tre
buie să-l facă numai și numai 
federația de resort, pentru a- 
firmarea tot mai deplină a 
primei noastre discipline olim
pice.

este exclus ca și după cele 
patru noi confruntări la tabla 
de șah, scorul să rămînă în 
continuare egal. în acest caz, 
departajarea se va face in or
dinea clasamentului finalei, 
unde cele două jucătoare au 
obținut fiecare cite 8 puncte 
(din 11), dar Margareta Mu- 
reșan deține un coeficient Bu- 
cholz superior. Ceea ce îi dă. 
desigur, un mic avantaj po
tențial. demn de luat în seamă.

După cum ne comunică de

ÎNTRECERILE
(Urmare din pag. 1)

C.T, Tractorul Brașov, iar fos
tul său coechipier de club, L. 
Filipoiu, a primit dezlegare 
pentru Montorul Slobozia.

încă din faza eliminărilor 
directe și recalificărilor s-a 
putut vedea că tinerii și foar
te tinerii sabreri care tind să 
ia locul vechii generații de re- 
putați trăgători nu au încă ba
gajul de cunoștințe necesar.

„CUPA SULINARULUI- LA SLALOM
Pe porțiunea superioară a 

Pirtiei Lupului s-a desfășurat 
o probă masculină de slalom, 
în cadrul „Cupei Sulinarului". 
Iată rezultatele înregistrate : 1. 
M, Bâră (Dinamo) 85.62 ; 2. K. 
Adorjan (A.S.A.) 86,12 ; 3. C.
Portic (A.S.A.) 86,64 ; 4 O.

Friihn (Dinamo) 86,83 
C. Bucur (C.S.U. Brașov) 
6. R. Treutsch (Dinamo) 
V. Podaru a abandonat, a 
trat Z. Balasz după o lungă ab
sență, care a abandonat și el 
în manșa a doua.

5.
87,16,
87,24. 
rcin-

PATINATORII DE VITEZĂ-IN AȘTEPTAREA STARTULUI ÎN „CUPA ROMÂNIEI"î»

CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI
(Urmare din pag 7)

la Sinaia 
tru V. Fi 
toate pre. 
ciul pent 
minin de 
în cele : 
sala rezei 
gantul hc 
calitate, 
sistem, c 
ore. Arbi 
Paul Dia 
personalii 
care a fi 
pul de 
finală.

SCRII)
Iată de 
Pintelei, 
păși ba 
fel înci 
turi de 6 
Păunescu 
Mustață, 
liță (era 
Steaua, î 
C. Marin 
ță inedit 
torul Sl< 
însă, un

Ieri, Intr-o convorbire telefo
nică cu antrenorul brașovean 
Ernest Ulrich, acesta ne-a infor
mat că la Miercurea Ciuc vremea 
s-a răcit din nou și. ca atare, 
patinatorii de viteză din cadrul 
secțiilor de performanță din în
treaga tară au efectuat antrena
mente pe „inelul" de gheață na
turală de alei, atît în cursul di
mineții. cît și după-amiază. Me
teorologii prevăd în continuare 
temperatura în scădere, iar In 
funcție de starea pistei federația 
de specialitate va programa 
petițiile amînate. După 
probabilitățile, duminică șl 
se vor desfășura întrecerile 
pci României", ediția 1986,
chisă juniorilor seniorilor.

com- 
toate 
luni 

„Cu- 
des-

• „Prlnzînd" o zi cu 
vorabil patinajului, 
Harghita a organizat la 
săptămînii un concurs 
de iarnă din M. Ciuc, 
trofeul „Cupa Harghita1 . 
care pista a devenit iarăși im
practicabilă ! La start s-au ali
niat cei mai buni Juniori și se
niori din țară, tinerii viteziști, 
dornici de afirmare, obținînd re
zultate promițătoare pentru a- 
cest început de sezon. Iată în
vingătorii : senioare — Ibolya
Szatmary (Electromureș Tg. Mu
res) 46,3 la 500 m, Cerasela Hor- 
dobetiu (C.S.ș. Sibiu — C.o. Me
canică fină Buc.) 2:31,2 la 1600 
m și 56,900 p în cl. gen.; seniori 
— Dezideriu Jenei (I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe) 41,5 la 500 m șl 88,750

timp fa- 
C.J.E.F.S. 
începutul 
pe baza 
dotat cu 

după

p în cl. gen., Andrei Erdely 
(I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) 4:39,5 
Ia 3000 m: junioare I — Ileana 
Cleteșteanu (Pionierul Constanța 
— C.O. Mec. fină) 
2:32,5 la 1500 m și 
gen.; juniori I — 
rasz (Mureșul Tg. 
Mec. fină) 41.0 la 
Becze (S.C.

46,0 la 500 m, 
96,833 p în cl. 
Csaba Mada- 

Mureș — C.O.
500 m, Tibor 

Miercurea Ciuc — 
C.O. Mec. fină) și Daniel Csata 
(Tractorul Bv. — C.O. Mec. fină) 
4:52,3 la 3000 m, Daniel Csata 
90,216 în cl. gen.; junioare II — 
Mihaela Dascălu (Tractorul Bv. 
— C.O. Mec. fină) 47,0 la 500 m, 
2:29.8 la 1500 m. 96.933 în cl. gen.; 
juniori II — Mădălin Munteanu 
(Tractorul Bv.) 44,6 la 500 
2:25,0 la 1500 m și 92,833 p 
cl. gen.

m,

m, 
în

Rezultat 
nala sabi 
10—8, Cil 
Florea — 
Păunescu 
rea 10—8 
pentru 1< 
Florea 10- 
Chiculiță

In afar, 
mai călii 
mătoare: 
Papp (C. 
poiu (Mo: 
(Dinamo) 
lași). D. 
G. Atudo 
G. Duția 
cea (U.C. 
M. Cruțu 
lea (Traci 
cu (Dinaj 
Bv.). N 
tru cit 1 
Bv.) și k. 
re) au I 
curs pent

U.A.S.C.B. la un număr de 
peste 20 de discipline. Și. bine
înțeles. repetarea locului I in 
cadrul clasamentului general al 
celor 19 centre universitare ale 
țării, cu o pondere deosebită 
în privința campionatelor repu
blicane ale studenților.

Sînt obiective lesne de în
făptuit. cunoscînd disponibilită
țile studenților din principalul 
centru universitar al țării, ma
rea lor pasiune pentru activi
tatea sportivă și prețuirea de 
care se bucură în rîndul tu
turor competiția națională „Da- 
ciada", sub genericul căreia ei 
își vor desfășura întrecerile.

sublinieze prof. univ. dr. Jan 
Moncea, prim-secretar al Co
mitetului de partid al Centru
lui Universitar București, a că
rui prezență la aproape toate 
întrecerile a stimulat interesul 
pentru o participare largă a 
tineretului studios, îndeosebi la 
atletism (crosul s-a aflat din 
nou în prim-plan), jocuri spor
tive — baschet, volei, handbal, 
fotbal și rugby, tenis și tenis 
de masă, șah, judo, sporturi 
tehnico-aplicative (aero, rache- 
to și navomodele), mai recent 
și badminton. In acest sens, 
foarte bine remarca tovarășul 
Vasile Bostan, președintele 
U.A.S.C.B. : „Meritul pentru 
obținerea diplomei dc onoare 
oferită Centrului Universitar 
București și în speță comisiei 
Sport aparține TUTUROR stu
denților si cadrelor didactice 
care și-au adus contribuția la 
afirmarea, tot mai pregnantă, 
a sportului universitar bucu- 
reștean. Ne propunem să con
tinuăm suita reușitelor și în 
noul an, spre beneficiul sănă
tății șl vigoarei zecilor de mii 
de studenti din Capitală",

Cîteva direcții vizînd activi
tatea sportivă de masă în 1986 
ne-au fost creionate de asis
tentul univ. loan Lador, șeful 
Comisiei Sport a Centrului U- 
niversitar București. Patru sînt, 
în principal, aceste direcții : 
perfectionarea sistemului ne- 
compelitional, prin cuprinderea 
tuturor studenților căminlști în- 
tr-o activitate sportivă de masă 
organizată, perfecționarea sis
temului competitional din ca
drul „Daciadei", cu obiectiv 
concret — angrenarea în între
ceri, pe facultăți și institute, a 
tuturor studenților apți să 
practice exercițiul fizic și o 
ramură de sport, perfectionarea 
regulamentelor sistemului uni
tar de organizare și desfășura
re • activității sportive de 
masă, prin aplicarea unui punc
taj care să cuprindă principa
lele competiții adresate studen
ților la capitolul „activități de 
masă" : Cupa anilor 1, campio
natul universitar categoria O- 
noare — seria studențească și 
ca o noutate — Cupa

GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1) aparate, 

a fi un 
fiind fo 
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vietici. J 
gător Ia 
Bejenaru 
succese

Așadar, 
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ropenele" 
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Bejenaru, 
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cele mai 
care le-a 
țional tr 
care au 
în > cui ■ 
și au ol 
rezultate, 
lor perf< 
ei sînt p: 
mâți în 1 
de care 
ales prim

Deși, 1 
largă, cu 
făcut dir 
tului și i 
competiție 
feminine 
mai esto 
nivelul n 
tul de la 
prim-plan 
rie, doar 
— ceea c

a fost întregit, apoi, la Cam
pionatele balcanice de la A- 
tenș, în cadrul cărora echipa 
tării noastre a avut din nou 

. o evoluție remarcabilă, situîn- 
du-se pe primul Ioc ; și din 
nou Marius Tobă s-a aflat 
printre sportivii care s-au e- 
vidențiat Gimnastul 
s-a impus, mai întîi. la indi
vidual compus, apoi s-a situat 
pe locul întîi în trei din cele 
șase finale pe aparate. Nicolae 
Bejenaru și Marian Teodorescu 
au cîștigat și ei în cite o probă, 
astfel că toți trei au fost a- 
preciați ca veritabili perfor
meri ai Campionatelor balca
nice de juniori din acest an. 
Să mai includem în analiza 
noastră încă două repere, cam
pionatele naționale de juniori, 
desfășurate, în luna noiembrie, 
la Baia Mare, și meciul din
tre echipele reprezentative de 
tineret ale Uniunii Sovietice 
și României, disputat la Mos
cova. De fiecare dată, perfor
merul s-a numit Marius Tebă. 
La Baia Mare el l-a învins, 
poate chiar mai clar decît a- 
rată punctajul, pe sibianul 
Marius Gherman, iar în întîl- 
nirea cu gimnaștii sovietici a 
fost cel mai bun din concurs, 
cîștigînd atît la individual 
compus, cît și două finale pe

la timpul 4. Exccu- 
vioi.

t-2 3

; ZILNIC, GIMNASTICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

Program de exerciții [14]
P.I. — stînd. Ridicare pe vîr- 

furi, brațele înainte sus (1), a- 
nlecarea trunchiului cu brațele 
'napoi (2), ghemuire cu mîini pe 
^enunchi (3) și ridicare în stînd 
4). Executat lent cu inspirație 

3 Și expirație, 6 ori.

reșițean

♦TI Poziția inițială — stînd. Ridi
carea brațelor lateral sus, încleș- 
anea și întoarcerea pumnului cu 

! întinderi pe vîrfurj (1—2). 
"oborirea brațelor scuturate, la
teral lîngă corp în T: 3—4 — re- 

n, • 1 venire Executat: 6 ori.

P.I. — stînd cu mîlni pe șold. 
Săritura ca mingea cu mîini pe 
șold In 3 timpi șl cu ridicarea 
genunchilor..................... ~
tot de 4 ori

P.I. —_ _stînd. Rotarea amplă a
5 umericol înainte cu mîini pe u 
t meri — inspirație (la ridicare 
ă coatelor) și expirație (la cobori 
ș rea brațelor). Aceeași rotar
4 înapoi. Ambele rotări se fac ev 
E ridicări «.♦ > »■»

— stînd. Pas lateral și du- 
brațelor oblic sus cu inspl- 
lentă T:l, pas înapoi cu 

olecarea trunchiului cu expira- 
e lentă timp de 2:3; revenire 
- 4. Executat: 4 ori — lent.

P.I, — stînd.
2 ori a capului _____  ...
de 2 ori a bazinului la stînga 
Aceeași spre dreapta. Executa 
-te 4 ori.

vîriuri. Executat: t

Rotarea lentă de 
spre stînga. apo’

P.I. — mlin) pe. șold stînd. în
toarcerea trunchiului spre stînga, 
•u brațele oblic sus șt îndoirea 

•nunch’lor (1). Aceeași In păr
ea dreaptă. Înaintea întoarceri- 

'or se ridică pe vîrfurl și apoi 
toe talpă. Executat: 6—3 ori.
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Tn a doua decadă a lunii 
decembrie a fost organizat 
la București obișnuitul curs 
de perfecționare rezervat 
antrenorilor și instructorilor 
care-și desfășoară activitatea 
in pepinierele fotbalului nos
tru. Firesc, la aceste inte
resante comunicări (ele în
sele perfecționate de oameni 
care fac mari eforturi să 
mențină pasul cu toate nou
tățile din acest atit de în
drăgit și răspîndit sport) au 
fost invitați toți, repetăm 
TOȚI antrenorii care mun
cesc efectiv in eșalonul spe
ranțelor ; eșalon alcătuit 
din marele număr de copii ți 
juniori care vor cit mai 
grabnic să descifreze tai
nele fotbalului. Ei bine, sur
priza organizatorilor cursu
lui (F.R.F. și Centrul de 
perfecționare „23 August") 
a fost destul de mare cînd 
s-au convins că din bănci 
lipseau destul de mulți din
tre antrenorii convocați : 35! 
Aproape jumătate 1

Au fost centre de la care 
au absentat chiar toți an
trenorii. Printre ele, F. C. 
Baia Marc (Tiberiu Pop, 
Pamfil Radu. Ștefan Incze, 
Mihai Moldovan) și A.S.A. 
Tg. Mureș (M. Ronea. A. 
Erdog, C. Solyom).

Dar, dacă celor de la Baia 
Mare le-a fost, să zicem, 
greu să vină tocmai din ce
lălalt capăt al tării, e de 
neînțeles cum au putut să 
ignore acest curs antrenori 
de la centrele din... 
București. De la Steaua, de 
exemplu, a fost pre
zent doar Teodor Anghe-

TALENTELE „CUPEI SPERANȚELOR"

I 
I
I

I 
I

între 9 și 12 ianuarie s-a 
desfășurat faza de zonă a com
petiției de minifotbal dotată cu 
invidiata „Cupă a speranțelor".

Echipele au fost împărțite în 
opt grupe pe două categorii de 
vîrstă : copii născuți după 1 
august 1972 și după 1 august 
1973. La prima categorie s-au 
calificat F. C. Maramureș, 
C.S.Ș. Piatra Neamț, Chimia 
Rm. Vîlcca, Elcctroaparataj 
București, F. C, Constanța, 
Gloria Bistrița, C.S.U.T. Arad, 
Universitatea Craiova. La gru
pa mică au obținut dreptul de 
a se alinia la startul turneului 
final F. C. Maramureș, Poli
tehnica lași, Corvinul Hune
doara, Oțelul Galați, F. C. Con
stanța, Gloria Bistrița, C.S.M. 
Reșița și Universitatea Craio
va. Pe durata meciurilor dis
putate cu o ardoare ieșită din 
comun s-au evidențiat mulți 
copii deosebit de talentați, 48 
dintre ei fiind nominalizați și 
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foarte puțin —, în timp ce 
alte întreceri de junioare au 
fost dominate și cîștigate de 
Aurelia Dobre, cum a fost, de 
pildă, Balcaniada de junioare 
de la Atena, unde sportiva 
bucureșteană a realizat patru 
victorii (la individual compus, 
paralele, bîrnă șl sol), și tot 
ea a fost una dintre cele mai 
bune sportive și la întrecerile 
Dinamoviadei din anul trecut. 
Speranțele par a veni, în a- 
ceste condiții, de la sportivele 
din categoriile de clasificare 
inferioare (Liliana Stanciu, de 
Ia cat. I) și grupul masiv de 
fete de mare perspectivă de la 
categoria a Xl-a, din care au 
și fost selecționate o parte 
dintre componentele echipei 
pentru Campionatele balcanice 
de la Atena. Le avem în ve
dere pe Mirela Sidon, Cătălina 
Bucur, Gabriela Potorac, pre
cum și pe Felicia Feier, Lu
minița Zăvod, Mihaela Ciobanu, 
care justifică, desigur, încre
derea și speranțele puse în ele 
și pot face destul de repede 
trecerea de la categoriile in
ferioare spre loturile tării și 
chiar pot asnira la selecția în 
prima echipă a țării. Dună 
cum ușor se poate constata, 
în bilanțul nostru nu au fost 
incluse tinerele sportive aflate 
în pregătire, în anul 1985, la 
centrul de gimnastică din 

llni, absentînd C. Creinlcea- 
nu, C. Haidu, P. Mihai, N. 
Negrea, N. Pantea. iar de 
la Metalul Șt. Georgescu, 

V. Nedelcu, M. Omer, M. Do- 
bre, T. Profir. De asemenea. 
Gloria Buzău nu și-a trimis 
la București trei antrenori, 
iar C.S.M. Suceava și C. S. 
Tîrgoviște cite doi. Oare, se 
cred ei atoateștiutori ?

O lună mai târziu a fost 
organizat un curs și pen
tru antrenorii care-și des
fășoară activitatea la echi
pele din diviziile „A" și 
„B". „Foarte interesant, ex
trem de util" așa s-a ex
primat toată lumea, inclu
siv cei care au luat loc în 
bănci ca... elevi, despre tot 
ce s-a prezentat la curs. 
Dar și de astă dată au e- 
xistat absenți. Nu atit de 
mulți însă ca la celălalt 
curs. Printre ei s-au nu
mărat N. Dobrin (C. S. 
Botoșani), L. Pal (Minerul 
Vatra Dornei). D. Cupșa 
(C.I.L. Sighet), Al. Constan- 
tinescu (Armătura Zalău).

Dincolo de orice argument 
care poate fi adus în spri
jinul celor în cauză, cert 
rămîne faptul că toți acești 
antrenori AU AVUT NUMAI 
DE PIERDUT. Cu atit mai 
mult, cu cît — subliniem 
încă o dată — ambele 
cursuri s-au dovedit a fi 
net superioare (prin calita
tea și conținutul expuneri
lor) celor din anii prece-

Laurențiu DUMITRESCU

vor fi urmăriți în continuare 
pentru a fi sprijiniți să urce 
treptele fotbalului nostru. Prin
tre ei Florin Aximia (C.S.Ș. 
Piatra Neamț), Ovidiu Puiu 
(C.S.M. Suceava), Dorel Iorda- 
che (F. C. Argeș), Florin Luță 
(C.S.Ș. Craiova), Mircea Popa 
(Univ. Craiova), Laurențiu Las
ou (F. C. Constanța), Petre Ti- 
nel (Progresul Vulcan). Dan 
Potoceanu (C.S.M. Reșița), Au
relian David („Poli" Timișoa
ra), Remus Fătu (Gloria Bis
trița), Justin Șerban (Gaz me
tan), Cristian Bălașa (C. S. 
Tîrgoviște), Florin Voinea 
(C.S.U.T.A.), Sebastian Moga 
(Chimica Tîrnăveni), Marcel 
Prună (C.S.Ș. Sibiu), Daniel 
Toma (C.S.Ș. Arad) și încă 
mulți alții. Unii dintre acești 
jucători vor evolua și la tur
neele finale care se vor des
fășura între 23 și 26 ianuarie 
la BUHUȘI (grupa mare) și la 
ARAD (grupa mică).

Deva, dar nu trebuie în nici 
un caz omis faptul — cu o 
deosebită semnificație — că 
întreaga noastră echipă repre
zentativă feminină, medaliată 
cu argint la Campionatele 
mondiale de la Montreal, are 
ca trăsătură distinctivă tine
rețea, nu mai puțin de patru 
dintre componentele formației 
fiind debutante într-o compe
tiție de o asemenea anvergură. 
Iar Daniela Silivaș, campioana 
mondială ia bîrnă. este — cu 
siguranță — cea mai autentică 
reprezentantă a noii generații 
de talente din gimnastica fe
minină românească.

Pentru că 1986 este un an 
al competițiilor de tineret — 
Campionatele europene de ju
niori vor avea loc în luna mai 
— va trebui să se manifeste 
maximum de grijă pentru pre
gătirea la cel mai înalt nivel 
a sportivelor și sportivilor care 
vor primi misiunea să repre
zinte țara în acest greu exa
men. Numai o participare în
cununată de succes Ia europe
nele de juniori — ceea ce pre
supune o valorificare integra1* 
a potențialului de talente d'
care disnune gimnas”"a noas
tră — va asigura platfo-'"a dr 
pe care <’imnastica rornâ-'n-'Q-* 
să repurteze. în anii vP’o'-’ 
victorii și mai mari în com
petițiile de vîrf a’e ca’o—’- 
rului international 
la Campionatele mondin’e d!- 
1987 si. mai ales, la .Tn-,,-s'n 
Olimpice din 1988.

DOI RAPIDIȘTI ...BĂTRlNI Șl COPIII
Un reportaj despre Rapid ’86 

nu poate începe decît tot cu 
întrebarea devenită laitmotiv : 
„Ce facem, oameni buni, eu 
Rapidu’" ?

Acum, în această primă 
manșă a pregătirilor pentru 
retur. Rapid știe că are o si
tuație destul de grea, cu cele 
13 puncte ale sale, știe la fel 
de bine că adversarii săi di
rect! se întăresc. în timp ce 
el, Rapidul, a reușit să pună 
mîna pe un singur jucător nou, 
l-am numit pe Dumitru, fostul 
său mijlocaș de acum... 20 de 
ani.

In pofida acestei stări de 
spirit plină de griji. Rapid 
nu-și pierde curajul. Lupescu 
și Codreanu. campionii de glo
rie ai Rapidului ’67, fac unele 
calcule, discută pe marginea 
celor 13 puncte adunate în 8 
jocuri acasă, de unde și acel 
minus 3 la „adevăr", dar din
colo de calcule. își păstrează 
optimismul.

Sigur că în ultimul timp a 
cam dispărut legătura între 
Rapid și... Giulești. A rămas 
doar fabuloasa sa galerie care 
stă în jurul potcoavei, de 20, 
de 40 sau de 60 de ani. tn rest, 
jucătorii se adună de unde 
nici nu crezi, atrași poate de 
sonoritatea numelui, despre 
care ei spun că e cel mai fru
mos nume de echipă din Româ
nia, mai frumos decît Rapidul 
lui Krankl, pentru că Rapid e 
o poveste și nu o echipă.

Ca să dovedim că toate dru
murile duc spre Giulești. să 
vă prezentăm lotul :

Portari : Mânu din Vlădeni, 
Toader din Urziceni, Crăciu- 
nescu de la Tehnometal.

Fundași : Marinescu din Bo-

Să urmărim impreună un clasament plin de sugestii

F. C. ARGEȘ Șl CORVINUL - INVITAJIE LA CURAJ
Vă prezentăm un clasament sui-generis, pe care il consi

derăm revelator. Este vorba despre punctajul realizat de „ceilalți 
14“ tn disputa directă cu cele patru echipe din fruntea clasamen
tului.

1- 2. F.C. Argeș 
Corvir.ul

3. „Poli" Timișoara
5 puncte (3 în deplasare)

(1 în deplasare)
(1 în deplasare)

5
3

puncte 
puncte

4- 8. Victoria 2 puncte
Petrolul 2 puncte
Chimia 2 puncte
Gloria 2 puncte
F.C. Olt 2 puncte

9-11. A.S.A. Tg. Mureș 1 punct (1 în deplasare)
„U“ Cluj-Napoca 1 punct
F.C. Bihor 1 punct

12-14. S.C. Bacău 0 puncte
Rapid • puncte
F.C.M. Brașov 0 puncte

A.S.A., F.C. Bihor, F.C.M. Brașov șl „U“ Cluj-Napoca au 
jucat cîte un meci acasă cu „cele patru", F.C. Olt și Gloria — 
cite 3, iar restul cite 3.

Chiar de la prima vedere con
statăm că singurele echipe cu 
realizări pozitive în disputa „ce
lor n puncte" cu formațiile cvar
tetului le au F.C. Argeș și Cor, 
vinul. (Remarcabil este faptul că 
F.C. Argeș a obținut trei puncte 
în deplasare, cu Dinamo șl Spor
tul studențesc, deși nu este lipsit 
de importantă nici punctajul 
Corvinului, care a obținut două 
victorii pe teren propriu — cu 
Universitatea Craiova și Sportul 
studențesc. rezultate meritorii 
într-o vreme în oare victoria a- 
casă ridică probleme din ce tn 
ce mai mari)

Exceptînd cele trei puncte ale 
Politehnicii Timișoara, care con-

Piteștenii Bănuță, Ignat 
și Nica (la balon), adică 
F. C. Argeș, una din e- 
chipele fără complexe in 

fa'a fruntașelor
Foto : I. BĂNICĂ

• ATI JUCAT LA TRAGEREA 
LOTO 2 DE MIINE, DUMINICA 
19 IANUARIE ’ Pentru acei din
tre dv. care încă nu v-ați procu
rat bilete cu numerele preferate 
la tra—rea LOTO 2 care va avea 
loc mî'ne îl anuarie, informăm 
că ASTAZI este ULTIMA ZI 
nen-ru narttcipare la această a 
doua tragere a lunii ianuarie. 

Loto 2 de miine, 
îs ianuarie, se va des- 

făsti-a sn București, în sala clu- 
b'i’v' do st- Doamnei nr 2. 

de ja ora 17.20. --------- , c1qt'„9- 
rad'o se va face ÎN ,a orA ,7^n oe nroera-

-> Astăzi, s’mbAta. este 
r- -• -ț si n-n*ru denunerea 

PRONO- 
c—-v mVrv*. duminică 19 ia- 

uri concurs la fel de 

lintin, Grigore. Cirstea și Rada 
de la Autobuzul (iată un în
ceput de omogenitate), Bacoș 
din Pîncota. adică tocmai de 
la Arad, și Mincu din Dudești, 
via Slatina.

Mijlocași: Goanță din Re
șița, Agiu din Ghencea, Croi- 
toru de la Fălticeni, Ștefan 
Popa de la .,23 August" și, no
tați foarte bine. Dumitru din 
Giulești sau mai exact, din co
muna Roșu.

înaintași : Țîră de Ia Dro- 
beta Tr. Severin, Damaschin II 
din Urziceni, Cioacă de la Iași, 
după ce a copilărit lîngă Grant, 
Teodorescu. cam tot de pe-aici, 
și Manea de la Maioru, adică 
de pe șoseaua Chitilei. Cu alte 
cuvinte...

...Doi rapidiști autentici : Du
mitru (36) și Manea (32), cres
cuți în Potcoavă.

După această introducere o- 
bligatorie, în timp ce grupul 
mai sus citat aleargă de zor, 
să-1 oprim un pic pe Lupescu 
și să-1 întrebăm cum are de 
gînd să așeze „grupul celor 
20". din care — la ora repor
tajului — lipsesc Damaschin II, 
operat de o apendicită rebelă, 
și Croitoru. dispărut la Fălti
ceni. pe urmele amintirilor din 
copilărie. Lupescu zice : „Sînt 
probleme destule, n-am idei 
preconcepute, am în schimb 
destule semne de întrebare, in- 
cepînd cu numărul 1 și sfir- 
sind cu numărul 11. îmi pare 
bine că Dumitru, împotriva a 
ceea ce ar putea crede supor
terii noștri, a venit cu un en
tuziasm pe care nu i-1 bănu
iam nici cu. șade Ia masă cu 
Manea — sper că pun ei ceva 
Ia cale pe plan tactic — iar 
eu mă frămint cum să fac un

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
atractiv ea precedentul, pe care, 
sintem siguri, nu-1 veți uita așa 
de curînd (reamintim totuși: 5 
autoturisme DACIA 1300 cu 12 
rezultate — jucate pe variante 
25 la sută I). Așadar, concurs in
teresant. un report de 24.396 lei, 
rămîne ca dv. să găsiți numai 
surprizele I Rezultatele acestui 
concurs vor fi transmise dumi
nică seara, după emisiunea „Pa
noramic sportiv", precum șl luni 
dimineața, la ora 8,55, pe pro
gramul I.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „MARILOR CIȘTI- 
GURI" LA LOTO DIN 17 IA
NUARIE 1586,

FAZA I: EXTRAGEREA I: 24 
78303982366737 87; EXTRA

DIN JURUL LOR
„11“ care să nu se schimbe 
de Ia o etapă la alta, așa cum 
S-a intimplat după numeroase
le accidentări din toamna tre
cută... Important c ca linia 
noastră de mijloc, care are nu
me, dar nu prea are plămîni, 
să înțeleagă că Rapidul nostru 
nu e nici Rapidul lui Baratki, 
nici cel al lui Bazil Marian, 
nici al lui Nichi Dumitriu, ci 
un Rapid mai mic. dar care 
este obligat să joace cu suflet 
mare. Bineînțeles că nu te poți 
ajuta doar cu sufletul... Doi 
mijlocași alcrgărcți trebuie să ai 
oricum... Iar Ia noi nu se prea 
arată, in afară dc Croitoru și 
oarecum Goanță. Toată proble
ma e să-i împac pe maeștri cu 
alergăreții și să facem o e- 
chipă care să se miște, o e- 
chipă fără nume, dar care să 
combine sau să încerce să com
bine ca pe vremea lui Dumi
triu II și Ion Ionescu, plus 
Teo Codreanu, care mă ajută 
cu o dragoste de rapidist".

Așadar. Rapid vrea să se 
miște mai mult, să-și amin
tească de perioada în care min
gea mergea pe sfoară și să 
vadă cum mingea asta trasă de 
sfoară ar putea să intre și în 
poarta adversă. Zice Dumitru : 
„N-o să cădem, fiți pe pace. 
La Timișoara spune toată lu
mea că „Poli", cînd n-a căzut,' 
mi-a datorat mult și mic. După 
aceea lucrurile s-au schimbat, 
dar vina n-a fost doar a mea. 
S-ar părea că am ieșit prin 
ușa din dos, dar vreau să ies 
prin ușa din față a fotbalului. 
Cum ? Un exterior Ia meserie 
spre Manca, ca pe vremea Iu» 
Troi, și „Hai Rapidu’ ! Hai 
Realu’ !"

loan CHIR’LA

stitule o surpriză — pe linia 
comportării deosebite din fina
lul turului — următorul grup de 
echipe se înscrie în sfera nor
malului, cînd este vorba să ju
decăm raportul de forțe dintre 
primele patru echipe și celelalte 
14 formații.

Ultimele trei clasate In aceas
tă ierarhie în disputa cu „cei 
mari" demonstrează cît de im
portantă este hotărîrea de a juca 
în plin și cu echipele puternice 
pentru a evita rămînerea în ur
ma plutonului. Să mal facem ob
servația că Rapid este echipa 
cu un handioap suplimentar, 
deoarece susține la București 
șapte din cele opt meciuri în 
compania cvartetului.

Acest clasament și în primul 
rînd poziția liderilor F.C. Argeș 
și Corvinul sînt o invitație la 
curaj, deoarece așa cum se poate 
citi printre rînduri și cifre, cei 
patru mari nu sînt niște piscuri 
intangibile.

GEREA a Il-a: 42 2 1 6 68 88 
27 53 17.

FAZA a n-a: EXTRAGEREA 
a m-a: 32 58 44 12 78 36 18 43 41. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
2.688.557 LEI, din care 203.177 lei 
report la cat. 1, faza I.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

„LOTO 2“ DIN 12 IANUARIE 1986. 
Cat. 1: 3 variante 25% a 50.000 
lei: eat. 1: 2 variante 100% a 
34.129 lei și 7 variante 25% a 
8.532 leî; cat. 3: 26,75 variante a 
4.784 lei; cat. 4: 110,75 variante a 
1.156 Iei; cat. 5. 361,75 variante a 
200 lei; cat 6: 2.849,25 variante a 
100 lei. Report la cat. 1: 9.735 lei.

Cîștlgurile tn valoare de 50.000 
lei au revenit participanților : 
Nistor Nicolai din Pașcani, coto- 
vaa Gheorghe din com. Băcești, 
jud. Vaslui și Mirea Marian din 
București.



FAȚA ȘI... REVERSUL \

PRAGA (Agerpres). — Re
vista „Sport" din Bratislava a 
efectuat o anchetă în rîndul 
specialiștilor și cititorilor, pen
tru desemnarea celor mai buni 
10 atleți și a celor mai bune 
10 atlete din Europa in ulti
mele patru decenii (1945—

1985). In urma răspunsurilor 
primite au fost stabilite urmă
toarele clasamente :
1. Irena Szewinska (Polonia),
2. Fanny Blankers Koen (O- 
landa), 3. Marita Koch (R.D.G.),
4. Iolanda Balaș (România), 5. 
Karin Balzer (R.D.G.), 6. Jar-

feminin :

A început ..Turneul campionilor

EDBERG ÎNVINS!
A 16-a ediție a „Turneului 

campionilor" la tenis, care se 
desfășoară la Madison Square 
Garden din New York, a debu-

ofensiv și deprincipal Jocului 
mare regularitate, care l-a obli
gat pe Edberg să se retragă ta 
apărare. Celelalte 3 meciuri ale

cei doi cișttgători ai C.M. de dublu ta tenis: 
Heinz Gilnthardt (in spate) și Balazs Taroczy, 
în finala disputată la Royal Albert Hall din 
Londra. Ei i-au învins pe deținătorii titlului. 
Paul Anacone — Christo Van Rensburg, 

6—4, 1—6, 7—6, 6—7, 6—4.

tat- cu o mare surpriză : suede
zul Ștefan Edberg (5) a fost în
vins. în 3 seturi, 2—$, 6—4, 2—6, 
de americanul Johan Kriek (12). 
Acesta își datorează victoria în

primei zile s-au 
încheiat cu rezul
tate scontate. Favo
ritul nr. 3, Mats 
Wilander (Suedia), 
nu a trebuit să se 
întrebuințeze prea 
mult pentru a-1 eli
mina pe Scott 
vis (14), cu
6— 4, în meciul 
nauguraL în schimb 
tînărul vest-german 
Borâs Becker (6) a 
debutat mal 
cu Paul 
(S.U.A. nr. 
pă ce a 
primul set 
el s-a concentrat 
mai mult și s-a im
pus în seturile 2 și 
3 datorită servicii
lor puternice și re
tururilor excelente 
de rever și 
dreapta. Scor 
nai : 3—6, 6—3, 
Ecuadorian ul 
dres Gomez (4) 
fost al 4-lea califi
cat pentru sferturi
le de finală, după 
disputarea 
rilor din 
El l-a 
ultimul 
Jimmy 
(care 
o gripă). El l-a în
vins pe Henri Le- 
conte (Franța, nr. 13) 
destul de • ușor, cu
7— 6. 6—1.

a doua programează cele- 
partlde ale primului tur : 
Jarryd — Joakim Nys- 

‘ — Tim Ma-
Tomas Smid,

Da-

greu
Anacone 
11). Du- 
pierdut 

(3-6),

de 
fi- 

6—2. 
An- 

a

meciu- 
prima zi. 

înlocuit 
moment pe 

Connors 
a contractat

în

CU

Ziua
lalte 4
Anders _____
trom, Yannick Noah 
yotte, Ivan Lendl — 
John McEnroe — Brad Gilbert.

ȘAHIȘTI ROMANI PESTE HOTARE
VIENA. 15 (Agerpres). — în 

runda a 8-a a turneului inter
național de șah de la Viena, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu Ftacnik 
(Cehoslovacia), egalitatea fiind 
înregistrată și în partidele 
Karpov — Korcinol, Nunn — 
Spasski, Matanovici — Medniș. 
Beliavski a cîștigat la Chandler, 
Biriescu l-a învins pe Hausner, 
Schussier a pierdut la Quinte
ros. în clasament conduc Be
liavski și Korcinoi cu cite 6

puncte, urmați de Karpov, 
Nunn, Spasski, Ftacnik, Quin
teros, cu cite 5,5 puncte. Florin 
Gheorghiu, care în runda a 7-a 
a pierdut la Korcinol, se află 
pe locul 8 cu 5 puncte. Celălalt 
concurent român, Ion Biriescu, 
ocupă locul 14 cu 4,5 puncte.

Noutate In canotajul mondial

„CUPA F.I.S.A.“
LA SPRINT

Incepind din 1987, Federația 
internațională de canotaj va 
organiza o competiție mondială 
anuală „Cupa F.I.S.A." la pro
be de sprint. Inițiativa faee 
parte dintre măsurile pe care 
organismele internaționale pre
conizează să le ia pentru ca 
gradul de spectaculozitate din 
unele sporturi individuale să 
crească și să intre astfel mai 
ferm în preocupările și progra
mele transmise de diferite re
țele de televiziune. Distanța 
aflată în vederile membrilor 
federației : 500 metri, masculin* 
și feminin. Pentru a evita însă 
specializarea unilaterală în 
probele de sprint, organismul 
diriguitor al canotajului mon
dial a hotărit să mențină dis
tanța de 2 000 metri drept 
cursă de calificare pentru fi
nala de la... 500 metri ! Prima 
„repetiție generală11 a probei- 
de sprint cu calificări pe dis
tanța de 2 000 metri va avea 
loc in 1986, la Regata de la 
Lucerna, una dintre cele mai 
prestigioase ale calendarului 
internațional de canotaj.

BELGRAD, (Agerpres). — în 
runda a doua a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Jaițe, maestra română 
Dana Nuțu a remizat cu Elena 
Ahmîlovskaia (URSS), egalita
tea fiind înregistrată, de ase
menea, în partida Verijezi — 
Lemaciko. Maia Ciburdanidze a 

„cîștigat la Petrovlci, Stadler la 
Maximovici’ și Voiska la 
Cejici. în runda a 3-a, Madl a 
ciștigat la Voiska, Nikolin a 
pierdut la Stadler. în timp ce 
partidele Cejici — Ciburdanidze, 
Lemaciko — Petek, Ahmîlovs
kaia — Veroczi și Maximovici 
— Puljek s-au încheiat remiză. 
Intr-o poziție complicată s-a 
întrerupt partida Petrovici — 
Dana Nuțu. în clasament con
duc Ciburdanidze (URSS), 
Stadler (Iugoslavia) și Madl 
(Ungaria) — cu cîte 2,5 p.

X

Primul mare eveniment spor
tiv al anului 1986, raliul Paris 
— Dakar, se desfășoară după 
toate regulile 
roman-foileton : tatr-una 
zile, bunăoară, 
motoci cliști 
pun a fost 
bună doar 
copterelor... 
Dakar este, 
stau lucrurile 
sportivă. Una aprigă. Intre pl- 

lotl. fiecare cu „argumentele* 
sale de rezistență psihică șl 
fizică, de Indemlnaro ta pilo
tare printre atîtea capcane, 
de curaj.

Dar, ta același timp, ta spa
tele spectaculosului acestei

dere, pe caroserii, stau măr
turie... E, într-adevăr, aceasta, 
una dintre direcțiile de dez
voltare a sportului modern: să 
țină seama de multiple aspec
te tehnice și sociale, de nu
meroase interese financiare, 
economice, publicitare. Intr-o 
măsură mai mică sau mai 
mare, nici o disciplină nu 
scapă acestor influențe, pozi
tive și mai ales negative : 
schiul, tenisul, fotbalul, bo
xul, în primele rinduri.

Dar cum fiecare fenomen 
al vieții generează și... re
versul său, aceeași lume, ul
tra modernă a raliului Paris 
— Dakar cultivă, cu aceeași 
frenezie, ’ ”
de mare

unui... savuros 
din 

un grup de 
rătăciți ta nisi- 

adus pe calea 
ou ajutorul ell- 
Raliul ~ ’ 

s-a spus — șl așa 
o Întrecere

Paris
(Ceho-Kratochvilova

Nadejda Cijova 
8. Ruth _ '

Renate

7.

9.
Fuchs 

Stecher

mila 
slovacia), 
(U.R.S.S.), 
(R.D.G.), 
(R.D.G.), 10. Grete Waitz (Nor
vegia) ; masculin : 1. Viktor 
Saneev (U.R.S.S.), 2. Emil Za- 
topek (Cehoslovacia), 3. Ianis 
Lusis (U.R.S.S.), 4. Daley
Thompson (Marea Britanie), 5. 
Valeri Brumei (U.R.S.S.), 6.
Adolfo Consolini (Italia), 7. 
Josef Szmidt (Polonia), 8. Va
leri Borzov (U.R.S.S.), 9. Se
bastian Coe 
10. Igor 
(U.R.S.S.).

Comentariul efytăonlnii
(Marea Britanie), 
Ter Ovanesian

OJPHI FIJPOPENE
LA BASCHET

Rezultate Înregistrate în cu- 
pele europene 
MASCULIN, 
LOR“ : Viena 
Split 82—122, 
— Barcelona

Badalona
98—84, Stade 

Vevey (Elveția) 129— 
CUPA RADIVOJ “ “ 

Sarajevo 
97—92 ; FE- 
(grupa „A“, 
și Universl- 

Cluj-Napoca) : Primigi 
Partizan Belgrad 

GUPA

la baschet : 
,CUPA CUPE- 
— Iugoplastika 

Scavolini Pesaro 
109—106, Juven- 

Ț.S.K.A. 
fran

tud
Moscova 
cais — 
87 ;
RACI1* : Bosna 
Challans (Franța) 
MININ, ---------
în care evoluează 
tatea * 
Vicenza 
82—58 : „CUPA LILIĂNA
RONCHETTI" : Viterbe (Italia) 
— B.S.F. Budapesta 71—76.

,C.C.E.“

KO-

cun-e de referință a sportului, 
mai e șl altceva.

Ceva ca au văzut, printre 
atiția alții, un grup de oa
meni reuniți tntr-o asociație 
„Antl — Paris — Dakar* 
(scriitoarea Simone de Beau
voir între ei): riscuri uriașe 
de pierderi de vieți omenești 
(ceea ce s -a șl petrecut cu 
un motoclcllst Japonez) ; 
400 000 de litri de benzină ta 
fiecare etapă șl sînt 22 de zile 
de asemenea etape!); drumuri 
devenite impracticabile după 
trecerea coloanelor de mașini 
(multe camioane super-grele); 
dezechilibre ecologice ta re
giunile străbătute ; și, prin 
toate acestea, o ofensă adusă 
de lumea civilizată și bogată 
la adresa Africii subdezvol
tate. Se mal poate vedea că 
raliul Paris — Dakar duce cu 
sine nu numai stindardul în
trecerii sportive, ci mal cu 
seamă interesele nenumărate
lor firme constructoare, care 
arată lumii, de pildă, mașini 
Porsche total computerizate 
sau camioane de 1000 de cai 
putere (!), dezvolttad viteze 
de 200 km/h șl permtțînd 
pneurilor ta mers să atingă 
presiuni variabile, în funcție 
de duritatea solurilor. Re
clamele afișate generos la ve-

și alte raliuri, curse 
: fond, triatlonuri, în

tre acestea marato
nul de la New York 
și Vasalopet-ul
suedez pe schi
uri flgurind la 

cinste. Competiții re- 
acum două-trei dece

loc de 
zervate 
nil doar elitelor sportive, am
bele sîîrșesc prin a deveni 
pronunțat populare în zilele 
noastre, numărul participante
lor fiind de ordinul zecilor 
de mii. în imensa majoritate 
oameni obișnuiți, ei au imen
sa libertate de a se întreba, 
fără să țină cont de învingă
tor, de dictaturile sponsorilor, 
de publicitate : „Voi putea, 
oare, să fiu mai bun decît 
mine, cei de anul trecut ? îl 
voi depăși pe acest „adversar** 
care aleargă alături de mine 
și care sînt eu însumi ? El e 
unicul de care pot fi învins, 
nici chiar recordmanul lumii 
n-o poate face

Că sportul de azi se dez
voltă ȘI IN ACEST SENS, O 
probează, cum nu se poate 
mai bine, însuși raliul Paris 
— Dakar ! Un alt raliu -Pa
ris — Dakar, nu. cel motori
zat, ci unul pedestru. Cineva 
a luat anul trecut inițiativa, 
au participat atunci la ra
liul pe picioare 60 de dru
meți. Anul acesta, în e- 
chipe de cîte 12, sînt deja 
aproape 200 de solicitanți.

Radu TIMOFTE J

REZULTATE, COMPETIȚII, ȘTIRI • REZULTATE, COMPETIȚII, ȘTIRI
• Surpriză în turul 3 al „Cupei Angliei": Bir

mingham — Altrichman (liga regionalăi 1—2 • A 
’"*■* -------- . Geneva. Clasa-

p, 2. Paris St.
luat sfîrșit turneul de sală de la
mentul final: 1. Bayern Munchen 
Germain 6 p, 3. Malmo 3 p, 4, 
Servette 3 p, 4. Young Boys 1 p. 
Ultimele rezultate : Bayern — St. 
Germain 4—1 ! ; St. Germain — 
Young Boys 3—1. Servette — Ba
yern 3—3, Malmo — Servette 
4—3, Malmo — Young Boys 2—2 • 
tn etapa a treia a turneului de 
juniori, care se desfășoară 
sală, la Leningrad : Belgia 
S.U.A. 3—1, U.R.S.S. (I) 
U.R.S.S. (II) 1—0, Franța — R.F.G. 
1—1. Pe primele locuri U.R.S.S. 
(I) 6 p. R.F.G. 5 p. e Liderii a
clasamentului campionatului spa
niol, Beal Madrid este în frunte 
și în ce privește eficacitatea, ta 
cele 20 de etape de pînă acum 
înscriind 50 de goluri. La polul 
opus se află formația Osasuna 
Pimpelune, care n-a marcat decît 
11 goluri în 20 de partide. • Apă
rătorul buturilor formației italie
ne Juventus Torino, Daniele Tac- 
coni, și-a propus doborirea re
cordului de invincibilitate ta poar
ta echipei sale ta campionat, re
cord detinut în prezent de cele
brul său predecesor, Dino Zoff, 
cu 903 minute fără gol. După 603 
minute de joc consecutive, Taoco- 
nl n-a scos balonul din plasă. E.
adevărat, pe de altă parte, că nici Juventus n-a 
marcat ta ultimele două etape... • In etapa a 
10-a a campionatului Greciei: A.E.K. Atena — Aris 
Salonic 1—1; Apollon — Panathlnaikos 0—3; Ethni- 
kos — Panseraikos 1—0; Heraklls — Panahaiki 2—0; 
Olympiakos Pireu — Larissa 2—0; Panionios — 
PAOK 2—1; Doxa — Yannina 2—0. în clasament 
conduce Panathinaikos — 25 p, urmată de forma
țiile Aris — 23 p și A.E.K. — 20 p. • Ziarul lon
donez „Daily Mail* anunță că se află în stadiu 
avansat de organizare un meci între echipa Juven
tus Torino și Everton, cîștigăto area „Cupei cam
pionilor europeni* și, respectiv, a „Cupei cupe
lor*. Partida ar urma să aibă loc la Londra, pe 
stadionul „Wembley", și va avea un caracter ami
cal, datorită suspendării cluburilor engleze din 
competițiile oficiale. • La turneul pentru echipe

de tineret, care 
martie, de către 
țat participarea 
F.C. Liverpool.

» 1 9

va fi organizat la Torino, în luna 
clubul italian Juventus, șba anun- 
și formația de tineret a clubului

7

O fazd din turneul de sală de la Geneva, cîștigat de Bayern Miin- 
chen. In imagine, Michael Rummenigge șutează, dar portarul lui 
Young Boys Berna respinge cu piciorul. Telefoto: A.P. — AGERPRES
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Canadianul 

Ben Johnson a realizat, în 
concursul indoor de la O-
saka, cea mai bună per
formanță mondială la 60 
m: 6,5 s • Maratonul de la 
Miami a revenit lui B. 
Bobes (Franța), în 2h 21:26.

AUTOMOBILISM • Raliul 
Paris — Dakar, etapa Nia- 
meyy — Gourma, moto : 1. 
Findanno (Italia, 
maha), 2. Olivier (Franța, 
pe Yamaha), - -- •
(Franța, pe Yamaha) ; cla
sament general : Neveu
(Franța, pe Honda) ; auto : 
1. Cowan, Syer (Marea Bri
tanie, pe Mitsubishi), 2. Ri- 
gal, Maingret (Franța, pe

pe Ya-
3. Marinoni

De Deyne, 
pe Range) ;

1. Med- 
ge, Lemoine (Franța, pe 
Porsche).

HANDBAL • „Cupa Bal
ticii", în Norvegia : R.D.G. 
— Polonia 28—23 ; Islanda — 
Danemarca A : 20—17 ;
U.R.S.S. — Danemarca B 
25—18.

SCHI fond • Proba mas
culină de ștafetă 4X10 km 
de la Le Bresse (Franța) a 
revenit echipei U.R.S.S., cu 
timpul de lh 50:02,5j urmată 
de formațiile Suediei — 
lh 50:02,6 și Cehoslovaciei — 
lh 50:03,1.

ȘAH > în meci pentru

Mitsubishi), 3. 
Jamar (Belgia, . 
clasament generai :

optimlle de finală ale „Cu-* 
pel campionilor europeni* 
echipa Banco Roma a ter
minat la egalitate : 3—3 cu 
formația Partizan Belgrad, 
învingători in prima manșă 
cu 4,5—1,5 p șahiștii iugo
slavi s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale com
petiției. • Partida a 3-a a 
meciului dintre marii maeș
tri sovietici Andrei Soko
lov șl Rafael Vaganlan (ce 
iși dispută la Minsk una 
dintre semifinalele turneu
lui candidaților la titlul 
mondial), s-a Încheiat cu 
victoria Iul Sokolov, care 
conduce cu scorul de 2,5— 
0,5 p.

• DUPĂ CUM SE 
ANUNȚA din Rio de 
Janeiro, antrenorul 
Tele Santana, care a 
fost solicitat să preia 
cîrma reprezentativei 
Braziliei, a refuzat 
categoric invitația. 
„Timpul scurt care a 
mai rămas, lipsa de 
criterii clare privind 
selecționarea jucăto
rilor mă determină 
să refuz această func
ție de mare răspun
dere. Ar fi imposibil 
să realizez ce aș dori 
să fac..." In aseme
nea condiții. Confe
derația braziliană de 
fotbal

" în mod 
funcția 
ner să 
Zagalo, 
condus 
nală 
nale ale 
1970 și 
CHIPA 
privește cu multă se
riozitate pregătirile. 
Antrenorul brazilian 
Josă Faria, care con
duce reprezentativa, 
a început antrena
mentele cu un lot al
cătuit de cîteva zile. 
In prima fază a pre
gătirilor, Marocul a

a hotărit ca, 
provizoriu. în 
de selecțio- 

fle ales Marlo 
care a mai 
echipa națlo- 

la turneele fl- 
C.M. din 

1974. • E-
MAROCULUI

perfectat cîteva me
ciuri amicale : 29 ia
nuarie, cu Spania, în 
deplasare ; 21 februa
rie, cu Norvegia 
teren 
prilie, 
Nord, 
în a 
preparativelor, 
ționata Marocului va 
juca în Egipt, în ca
drul „Cupei 
iar după 4 
va deplasa 
terrey, 
pentru
• IN PREZENT, 
prezentativa 
riei se află 
scurt stagiu de pre
gătire în Insulele Ca
nare. în viitorul a- 
propiat, selecționata 
va participa, proba
bil, la un turneu în 
S.U.A. Apoi va juca, 
la 19 februarie, cu 
formația Portugaliei, 
la Lisabona, iar la 9 
aprilie, la Sofia, cu 
cea a Danemarcei. 
Meciul cu danezii se 
va disputa în cadrul 
manifestărilor orga
nizate cu prilejul îm
plinirii a 75 de ani 
de la crearea primei 
competiții oficiale de 
fotbal din Bulgaria.

pe 
propriu ; 23 a-
cu Irlanda de 
in deplasare, 
doua fază a 

selec-

Africii 
mai se 

la Mon-
Mexic,în Mexic, 

aclimatizare.
re- • 

Bulga- 
într-un
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