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Campionatele naționale de tir redus

0 COMPETIȚIE REVELA TOARE ÎN PERSPECTIVA

Reportaj de vacanță
| ~ ------------------------------ --

TOATĂ LUMEA COPILĂRIEI, 
LA „CARNAVALUL PE GHEATĂ"!

VIITOARELOR
Au fost Campionatele na

ționale de tir redus de la Băile 
Felix o reușită ? Fără în
doială că, sub o serie de aspec
te, da. Au putut fi consemna
te, în primul rînd, o seamă de 
rezultate de subliniat, care au 
ridicat sensibil nivelul valoric 
al competiției. Liviu Stan și 
ceilalți doi echipieri ai săi 
de la lotul național, Sorin 
Babii și Ilie Petru, au domi
nat categoric proba de pis
tol 10 metri a seniorilor, de- 
monstrînd o dată în plus că 
adevărata valoare se poate 
manifesta sub forme diferite ; 
dacă recordmanii mondiali 
și campionii Europei la pistol 
liber nu mai necesită prezen
tări în plus, iată că aceiași 
trăgători se remarcă, la dis
tanță de urmăritori, și in în
trecerea de pistol redus. Pro
ba de pistol feminin a seni
oarelor a avut, și eâ, o solistă, 
detașată substanțial în frun
tea ierarhiei — Elena Taciuc. 
Faptul că ea a cîștigat la 9 
puncte în fața Elenei Ene 
bucură, dar concomitent, ri
dică problema repetării a- 
cestui rezultat de valoare și în 
competiții internaționale. Să 
sperăm că după acest debut 
bun in sezonul 1986, Elena 
Taciuc va face pașii așteptați 
și în proba de glonț, cea de

SCHI ȘI... TIR!

Foto : Iorgu BĂNICĂ

ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
0 Trăgătorii de pistol duc din nou trena & Cu aceleași 

condiții de pregătire, pușcașii jncheie, în continuare, 

plutonul...

pistol sport, in care e nevoie 
de mai multe sportive de vîrf 
în perspectiva confruntărilor 
importante ale anului.

Deși, în general, trăgătorii 
de pușcă au beneficiat de con
diții aproximativ egale de 
pregătire sub aspectul materia
lelor, muniției, armamentu
lui și al timpului afectat, ei 
continuă să se afle mult în 
urma specialiștilor de la pis
tol. Prea puține remarcări, 
singurul demn de a fi trecut 
la capitolul evidențierilor ră- 
mînînd focșeneanul junior 
Olimpiu Marin. Acest elev al 
antrenorului Adrian Alaci se 
anunță, realmente, ca un 
mare talent al probei de puș
că. unul dintre puținii auten
tici, și tocmai de aceea tre
buie ca toți factorii responsa
bili — de la secția sa pînă 
la conducerea federației — 
să aibă grijă de formarea lui 
ulterioară și de transformarea 
sa într-un trăgător de elită.

Dată fiind comportarea 
(încă) sub nivelul exigen
țelor internaționale a pușca

Un nou campion 
de schi pe pirtia de 
la Predeal ? Nici
decum, este ‘vorba, 
intr-adevăr, de un 
campion, dar nu de 
coborire, ci de... tir! 
CORNELIU ION își... 
încarcă bateriile, de 
astă dată la munte, 
in vederea compe
tițiilor internaționa
le din vară. Atunci 
el va încerca să in
tre in posesia sin
gurului titlu ca- 
re-i lipsește din 
palmaresul său atit 
de bogat in medalii 
și trofee de tot fe
lul : cel de cam
pion mondial, in pro
ba de pistol viteză. 
Ocazia — competiția 
care se va desfășura 
la Suhl, in R. D. 
Germană. 

șilor, opinăm că prezența lor 
la competițiile internaționale 
pentru probe cu arme .cu aer 
comprimat, care urmează, ar 
trebui reanalizată.

REZULTATE TEHNICE, pușcă, 
senioare : 1. Daniela Zamfir (Di
namo) 382 p, 2. Simona Onicea- 
nu (I.E.F.S.) 382 p, 3. Daniela
Toader (Unirea Focșani) 381 p; 
junioare : 1. Cătălina Cosmescu 
(Metalul) 379 p, 2. Maria Popa 
(„U“ Cluj-Napoca) 373 p, 3. Lu
cia Ponea (Unirea Focșani) 371 
p ; echipe : 1. Dinamo 1103 p, 
2. C.S.U. Brașov 1092 p, 3. Stea
ua 1091 p ; seniori : 1. E. Anto
nescu (Dinamo) 578 p, 2. I. Jol- 
dea (Dinamo) 572 p, 3. C. Stan

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

Turneul timișorean al Diviziei de baschet (f)

ÎN ZIUA A TREIA, SURPRIZE DE PROPORȚII I
TIMIȘOARA, 20 (prin tele

fon). In ziua a treia a celui 
de al cincilea turneu al Cam
pionatului național de baschet 
feminin am asistat la primele 
surprize de proporții. Numai 
astfel putem caracteriza victo
riile înregistrate de Rapid 
București și Chimistul Rîmni- 
cu Vîlcea în fața formațiilor 
Progresul București și, respec
tiv, Olimpia București, care 
porneau net favorite. Și, pen
tru a întregi parcă frumuse
țea întrecerilor acestei zile, 
trebuie să spunem că și ce
lelalte partide au avut intere
sul și dramatismul lor.

RAPID — PROGRESUL 65— 
64 (31—41). Favoritele au în
ceput jocul cu multă dezinvol
tură și au avut încă din start 
avantaj pe tabela de scor, care, 
la pauză, arăta 41—31. La re
luare, rapidistele și-au adus 
aminte că nu au o situație 
bună în clasament, au aruncat

RETROSPECTIVE - 1995
GIMNASTICA ÎN... 6 EPISOADE (IV)

A nins liniștit la Gura Hu
morului, înveșmîntînd in 
straie imaculate, de nea, cul
mile și dealurile care încon
joară acest pitoresc oraș suce
vean. A venit și frigul și așa 
s-au putut amenaja prime
le patinoare, spre bucuria su
telor de amatori să alunece pe 
luciul gheții, a copiilor cu pre
dilecție.

Cel mai căutat dint-e aces
te patinoare" naturale se află 
chiar in mijlocul orașului, în 
curtea Școlii nr. 2. „Ne-am 
gîndit să-1 amenajăm aici, 
pentru a-i scuti pe copii să 
străbată un drum lung pină la 
stadion sau la complexul spor
tiv de sub Arîniș“ se justifi- (Continuare în :,ao 2-3)

Cu măști sau fără măști, mai mult sau mai puțin siguri pe gheață, 
numeroșii îndrăgostiți de patinaj au trăit clipe de intensă bucurie 
in timpul „Carnavalului pe gheață" desfășurat la Gura Humorului...

Foto : Gabriel MIRON

în luptă toată iscusința de care 
sînt capabile și, cu Popa și 
Cirstoiu în vervă deosebită, 
au recuperat din handicap. 
Astfel, în min. 25, feroviarele 
au egalat : 44—44. In continua
re, ele s-au desprins și în min. 
31 conduceau cu 58—49. A 
venit apoi rîndul sportivelor 
de la Progresul să se apropie 
amenințător, dar timpul de joc 
s-a terminat cînd gluleștencele 
mai aveau un punct avans, 
care le-a asigurat o victorie 
meritată. Au marcat : Cirstoiu 
26, Popa 20, Trică 6, Slăvei 9, 
Oprea 2, Tatu 2, respectiv 
Măringuț 20, Alixandru 19, Di- 
voiu 3, I.ambrino 2, Marina 6, 
Kapelovics 11, Ciocan 1, Laszlo 
2. Au arbitrat bine G. Dutka 
și M. Dimancea.

CHIMISTUL RM. VlLCEA 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 
76—74 (38—38). Și a doua
partidă a zilei s-a încheiat cu 
o mare surpriză. Olimpia, si

ca, intr-un fel, primarul ora
șului, Vasile Pârău, un mare 
animator al sportului și un si 
mai mare iubitor al copiilor.

Idee inspirată ! Pentru că 
de la inaugurarea patinoarului, 
o dată cu primele zile ale va
canței de iarnă, n-a fost zi in 
care ospitaliera bază spor
tivă humoreană să nu își 
primească Oaspeți, de dimi
neața și pînă seara. Copii a- 
flați la primele ieșiri pe fața 
de cristal a patinoarului, dar 
și alții — elevi din ciclul 
gimnazial — care ar putea

Tiberiu STAMA

gură de succes, a început par
tida relaxat și conducea în 
min. 10 doar cu 21—20. Din 
acest moment, tinerele sportive 
din Rm. Vîlcea au prins curaj, 
și-au dat seama de inexacti
tățile comise de adversare, 
și au trecut la' conducere pe 
tabela de scor : 37—32 (min.
18). La pauză, scorul a devenit 
egal datorită revenirii pu
ternice a bucureștencelor. In 
repriza secundă, vîlcencele 
au alergat cit pentru două 
meciuri, au imprimat un ritm 
susținut și, avînd în Petre 
o realizatoare de excepție (a 
înscris 37 de puncte) și în 
Manea o conducătoare de joc 
inspirată, cu calități deosebite 
(cu siguranță că vom mai auzi 
despre această jucătoare, încă 
junioară), au realizat, în
tr-un final incandescent, un

Pau! IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

In pofida timpului nefavorabil

DEBUT PROMIȚĂTOR9

ÎN SEZONUL DE PATINAJ VITEZĂ
Fiind la discreția vremii, 

patinatorii de viteză au debu
tat duminică — după cîteva 
săptămîni de așteptare a în
ghețului — în concursurile o- 
ficiale, aliniindu-se, pe pis
ta naturală din Miercurea 
Ciuc, la startul „Cupei Româ
niei", deschisă alergătorilor 
seniori și juniori.

Deși gheața nu a avut un 
coeficient mare de alunecare, 
majoritatea concurenților au 
obținut rezultate promițătoa
re. Principalele dispute, a- 
tît la senioare, cit și la se
niori, au stabilit în final cla
samentele scontate. Conform 
așteptărilor, mureșeanca Ibo- 
lia Szatmary (cu o remarca
bilă tehnică de patinai) și plo
ieșteanul Ion Opincariu (cu 
ambiția care-1 caracterizea
ză) au mai adăugat la palma
resul lor cite încă un trofeu.

Dacă despre învingători se 

pot spune numai lucruri fru
moase, imaginea de an
samblu a confruntărilor re
zervate seniorilor nu este 
tocmai îmbucurătoare, între
cerile fiind sărăcăcioase a- 
tît numeric, cît șl valoric. Mai 
animate, mai interesante au 
fost disputele juniorilor mari 
și mici și ele au dat, din feri
cire, nota generală a con
cursului. După cum era și fi
resc, în prim-plan s-au situat 
reprezentanții centrului de 
pregătire olimpică de pe lin
gă asociația sportivă Meca
nică fină din București, toți 
aflați încă la vîrsta junioratu
lui. In vervă, cîțiva „olimpici" 
(Mihaela Dascălu, Ileana 
Cleteșteanu, Edmond Cseh, 
Nicolae Sandu și Daniel Csata)

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. 2-3)

Grație, frumusețe, armonie... 
Florentina Butaru evoluind in 
maniera ei caracteristică.

Foto : Aurel D. NEAGU

LA „RITMICA", PURTĂTORUL 

SPERANȚELOR-SCHIMBUL DE MÎINE !
Gimnastica ritmică, disciplină 

olimpică, a înregistrat un bi
lanț bun în 1985. Obiectivele 
de calendar au fost campiona
tele mondiale de la Valladolid 
(Spania) și Balcaniadele de se
nioare și junioare de la Atena.

înainte de „mondiale" biroul’ 
federal a analizat ce posibili
tăți sînt pentru realizarea o- 
biectivului — o medalie „la o- 
biecte" șl o situare în primele 
șase locuri la individual com
pus, avindu-se în vedere per
formanța obținută de Doina 
Stăiculescu la campionatele eu
ropene de la Strasbourg, din 
1983, loc ce se dorea păstrat. •

Federația de specialitate a a- 
sigurat condiții bune lotului in
trat în pregătire, dar în prima 
jumătate a anului s-a... acci
dentat tocmai Doina Stăicu
lescu, sportivă cu un bogat 
palmares internațional, dimi- 
nuîndu-se, astfel, șansele de 
realizare a țelului propus.

Cu toate acestea, tehnicienele 
lotului, Maria Gîrbă. Victorița 
Dumitrescu și Rodica Deme- 

trcscu, au luat măsurile nece
sare pentru a atenua lipsa 
Doinei, printr-o pregătire sus
ținută a celorlalte componente 
ale lotului. Un prim examen — 
Balcaniada de la Atena, între
cere tradițională, importantă îna
inte de mondiale pentru a cu
noaște la ce cote reale ale pre
gătirii se găseau atunci sporti
vele noastre, ele urmînd să e- 
volueze în capitala Greciei și în 
compania valoroaselor gimnaste 
din Bulgaria, sportive cu renu
me pe plan internațional. Bi
lanțul bun — cinci medalii, din 
care una de argint pe echipe și 
patru de bronz obținute de Ali
na Drăgan (C.S.Ș. 2 Buc.) la 
toate obiectele (minge, măciuci, 
panglică si coardă), a dat spe
ranțe tehnicienilor de la lot (și 
implicit federației) că obiec
tivul propus pentru mondiale 
va putea fi atins. Din păcate.

Elena DOBINCA

(Continuare in pag. 2-3)



La încheierea campionatului de hochei (II)

PLUSURI ȘI MINUSURI CA ȘI ÎN 

SEZONUL TRECUT...
In articolul precedent am 

schițat citeva dintre caracte
risticile echipei Steaua, de
monstrate în campionatul re
cent încheiat, în care ea a cîș- 
tigat — după cum se știe — 
cel de-al 24-lea titlu. în rin- 
durile de fată ne vom ocupa 
de celelalte trei clasate, Sport 
club Miercurea Ciuc, Dinamo 
București și Progresul Miercu
rea Ciuc.

Contrar tradiției, vom înce
pe cu ultima clasată. Progre
sul, subliniind că ea a fost... 
sarea șl piperul întrecerii, im- 
primînd fiecărei etape (și a- 
proape fiecărui meci al său) 
dinamism. dovedind o mare 
ambiție, prin care a pus la în
cercare pe toti partenerii, pe 
unii reușind chiar să-i surprin
dă (victorii la Sport slub și 
Dinamo. un egal cu Steaua). 
Se spunea, mai în glumă mai 
în serios, că hocheiul nu este... 
patinaj viteză, că decisive sînt 
jocul de ansamblu și. în ultimă 
instanță, golurile! Este adevă
rat. ansamblul posibilităților ei 
a și decis pînă la urmă docul 
4 ; 24 3 4 17 74—142 10 p). dar 
subliniem rolul de animator al 
formației pregătite de E. Jano- 
vits și de jucătorul-antrenor E. 
Antal, care clădesc o formație 
cu un util rol de sparring
partner, ale cărei rezultate se 
materializează, generos. în creș
terea tinerilor... celorlalte echi
pe 1 Sigur, rolul Progresului ar 
creste și mai mult dacă, tinind 
seama că Miercurea Ciuc ră- 
mîne un important izvor de 
hocheiști, ar promova ceva mai 
activ tinerele talente din oraș 
și din zonă. Oricum. trebuie 
notată cu plus creșterea valori
că demonstrată de Progresul 
de-a lungul întrecerii.

Dinamo (locul 3 ; 24 7 4 13 
85—98 18 p) are drept caracte
ristică tinerețea, si poate de a- 
ceea evoluții oscilante și deci 
contradictorii, nu numai de Ia

meci la meci, d și de la re
priză la repriză. Antrenorii E. 
Pană și Gh. Herghelegiu dis- 
pun de un lot valoros, cu 
perspective reale, care se cer 
mai viguros și mai susținut 
valorificate. Pentru că. iată. în 
acest campionat, din 24 de 
jocuri a cîștigat numai 7 față 
de 15 în campionatul prece
dent; și a marcat 85 de goluri 
— adică pe jumătate față de 
trecutul sezon. Aceasta trebuie 
să spună ceva antrenorilor clu
bului și „secretul" nu poate 
exista în altă parte decît în 
procesul instructiv-educativ. 
S-au remarcat, portarul Gh. Hu- 
tan, A. Bacso. frații Popovici, 
G. Lukacs, M. Bejan, E. Eros 
și. in parte. L. Solyom. Expe
rimentatul D. Tureanu, pe care 
se contează încă și la echipa 
națională, este inegal, are mo
mente de sclipire urmate de 
altele, de lipsă de inspirație. 
Poate că absența unui pro
gram special de pregătire, poa
te sînt și alte cauze (și nu 
numai la Tureanu), fiindcă nu 
credem că acest jucător, căpita
nul formației sale de club și al ce
lei reprezentative, are această 
calitate numai datorită renu- 
melui. Și la Dinamo trebuie 
curmate actele de indisciplină 
ne gheată, care-i subminează 
forțele, meci de meci.

Sport Club șl-a păstrat locul 
secund (24 13 3 8 90—68 29 p) 
dar a regresat ca valoare de 
ansamblu de-a lungul competi
ției, pe care a sfîrșit-o mai 
slab decît a început-o. Unii 
suporteri pun aceasta mai ales 
pe seama faptului că în partea 
a doua a campionatului la con
ducerea tehnică a formației nu 
s-a mai aflat experimentatul și, 
am sublinia, exigentul antrenor 
Z. Czaka. Cauzele merită încă 
o discuție, fiecare dintre părți 
nretinzînd că dreptatea îi apar
ține. Totuși, Sport club are 
valoare și mai ales perspecti
ve. majoritatea componenților

fiind la virsta împlinirilor în 
hochei, iar condițiile și atmos
fera (șl deci sprijinul) de care 
se bucură sînt peste ce se ofe
ră încă celorlalte formații din 
prima grupă valorică. Sînt de 
subliniat eforturile antrenorilor 
I. Bașa și T. Alexe de a men
ține la un nivel corespunzător 
pregătirea echipei care contea
ză pe cîțiva jucători buni, cum 
sînt portarii A. Fekete și C. 
Barta, precum și I. Antal, I. 
Gereb, B. Nagy, J, Bartalis, 
C. Antal și, atît cit au jucat, 
L, Bartalis (care a renunțat la 
activitatea competițională) și 
S. Gali. Și Sport Club furni
zează momente de joc în vite
ză, combinativ, cu faze specta
culoase, îmbinate cu căderi sub 
niște limite admise, semn că 
îndeosebi sub aspectul mobili
zării TUTUROR jucătorilor mai 
sînt multe de făcut. Fiindcă 
nu este normal ca după 5—2 și 
2—1 cu Steaua să urmeze 2—6 
și 2—8, sau avînd 6—0 la Dina
mo să faci 4—6 cu aceeași e- 
chipă .și 2—4 cu Progresul ! 
Sport Club -datorează mult, 
cum am spus, condițiilor de 
care beneficiază și faptul că 
la meciurile sale tribunele ba 
sînt neîncăpătoare, ba se golesc 
(cum a fost la ultimul meci cu 
Steaua), trebuie să constituie 
un semnal.

Atenția se mută incepînd de 
astăzi asupra lotului reprezen
tativ, care intră în linie dreap
tă cu pregătirile pentru mon
diale. Așadar, sportivii schim
bă tricourile de club cu cele 
ale naționalei și toată lumea 
trebuie să aibă un singur gînd: 
îndeplinirea obiectivului Ia 
C.M., suprema rațiune de a fi 
a fiecărei formații, a fiecărui 
hocheist, a fiecărui tehnician, 
în acest sport, ca și în toate 
celelalte.

Mirceo COSTEA 
Mircea TUDORAN

In sala „23 August” din Capitală CONCURSUL MUNICIPAL AL ATLEȚILOR
Concursul municipal al atle- 

tilor seniori și juniori I — des
fășurat cu citeva zile în urmă 
— a prilejuit reîntîlnirea per
formerilor bucureșteni cu sala 
din parcul sportiv „23 August", 
gazdă ospitalieră a multor eve
nimente atletice deosebite. Pen
tru cei mai multi dintre spor
tivii prezenti. această tradițio
nală competiție a însemnat, 
practic, debutul în sezonul de 
concursuri pe teren acoperit, 
prilej cu care s-a putut verifi
ca nivelul acumulărilor făcute 
pînă la această dată. în majo
ritatea cazurilor, am remarcat 
creșteri la parametrii dezvoltă
rii calităților motrice si ai pre
gătirii fizice multilaterale, fapt 
care denotă munca de calitate

la aceste capitole. Atunci cînd 
se va trece și la etapa perfec
ționării elementelor de tehnică 
specifice fiecărei probe, spe
răm că se vor obține și per
formanțele de valoare aștepta
te. Citeva exemple în sprijinul 
acestei afirmații : săritoarea în 
lungime Carmen Sirbu a cîști
gat categoric sprintul senioare
lor (60 m), nerealizînd în 
schimb nici măcar o săritură 
reușită la proba sa preferată; 
Constantin Militaru — cu doar 
două ședințe de lucru la șta
chetă — a reușit lejer 2,20 m la 
săritura în înălțime, iar cam
pionul „lungimiștilor", Lauren- 
țiu Budur, i-a învins pe spe
cialiștii probei de viteză.

Citeva rezultate: BARB AȚI — 60 
m : L. Budur (Steaua), R. Cotro-
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• Pe pirtia de la Postăvar, 
din Poiana Brașov, a avut loc 
un reușit concurs de schi al
pin, .Cupa Brașovia", la care 
s-au întrecut aproape 100 de 
elevi într-o probă de slalom 
special. Au cîștigat, pe cate
gorii de vîrstă : Anca Opan- 
cea (Brașovia) și Cristea Loy 
(CSS Dinamo Bv.) — categ. 
năsouți în anul 1976, Raluca 
Cristea (Brașovia) și Bogdan 
Lebu (Steagul roșu Bv.) — 
1974/75, Cătălina Epure și Ion 
Racoveanu (ambii Brașovia) 

— 1972/73. • LA TULCEA este 
în plină desfășurare „Trofeul 
gazetei Delta1*. la șah, ediția 
a Vl-a. La prima etapă (eli
minatorie) participă aproape 
1 000 de jucători la dezlegarea 
celor 24 de probleme publi
cate In gazeta Delta. Turneul 
final, la 7 categorii de clasifi
care, va avea loc la sfîrșitul 
lunii aprilie. Un aport deose
bit la organizarea competiției 
o are și cunoscutul șahist tul- 
cern ing. Mircea Șuteu, fost 
component al lotului național. 
• COMPETIȚIA dotată cu 
„Cupa Unirii" a avut un fru
mos succes la Tg. Jiu, nume
roși tineri pârtieipînd la în
treceri de mi ni fotbal și hand
bal. La minifotbal a cîștigat 
Gloria Pandurii I (pe locurile 
2—3 situîndu-se Gloria Pandu
rii II și Petrolul Țicleni), iar 
la handbal juniori s-a clasat 
pe primul loo Gloria IRUM 
Tg. Jiu cu șase victorii (au 
participat formații din jude

țele Olt, Vîlcea și Mehedinți), -k 
• ÎN SALA POLIVALENTA -k 
„1 Decembrie 1918“ din Reșița, -k 
Clubul sportiv școlar din lo- -k 
calitate a organizat un reușit J 
turneu de handbal pentru ju- T 
niori la care s-au întrecut C 
formații din Craiova, Ploiești T 
și Petroșani. Trofeul a reve- ț 
nit echipei CSS Reșița. Golge- .v 
ter a devenit Sorin Grozea -k 
(CSS Petroșani) cu 39 de go- 4c 
lurl. • în urma rezultatelor -k 
obținute de sportivii orădeni -k 
în 1985 în clasamentul celor 
mai bune echipe figurează J 
C.S. Crișul (polo), A.S. Trico- r 
lorul (judo) și A.S. Voința C 
(popice), iar pe lista celor J 
mai productivi antrenori pri- 
mii sînt Ioan Stănescu (tir),

cota (Steaua), R. Ababei (C.S.U.
— I.E.F.S.) — toți 6,8 (seniori),
V. Chiriac (C.S.Ș. 4) 6,8 (juniori); 
60 mg : G. Boroi (Steaua) 8,1 
(sen.), M. Oaidă (C.S.Ș. 4) 8,4
(jun.) ; lungime: G. Bâra (C.S.U.
— I.E.F.S.) 6,97 m (sen.), M. Sîr-
bu (C.S.Ș. 4) 6,87 m (jun.); tri- 
plusalt : D. Gheorghe (C.S.U. — 
I.E.F.S.) 15,05 m (sen.), C. Bar
bu (Victoria) 14,69 m (jun.) ; 
înălțime î C. Militaru (Steaua) 
2,20 m (sen.), V. Juncu (C.S.S. 
3 Steaua) 1,95 m (jun.); prăji
nă : D. Ganea (Steaua) 4,70 m 
(sen.), N. Răduca (C.S.Ș. 4) 4.30 
m (jun.); greutate : S. Tirichiță 
(Metalul) 17,85 m, V. Savu (Me
talul) 17,70 m (sen.), C. Grasu 
(C.S.S. 7 Dinamo) 16,13 m (jun.): 
FEMEI ; 60 m : Carmen Sîrbu
(Dinamo) 7,2, Doina Voinea 
(Steaua) și Lucia Militaru (Stea
ua) — ambele 7,5 (sen.), Carmen 
Marin (C.S.Ș. 7 Dinamo) 7,6
(jun.); 60 mg : Alina Grecu (Me
talul) 8,4 (sen.), Rodica Petrescu 
(C.S.Ș. 4) 9,5 (jun.); lungime : 
Mirela Dulgheru (Prahova PI.) 
5,98 m (sen.), Mirela Belu 
(C.S.Ș. 3 Steaua) 5,91 m (jun.): 
înălțime : Iuliana Bogdan (Vo
ința) 1,70 m (sen.). Ionela Go- 
goașe (C.S.Ș. 4) 1,65 m (jun.) ;
greutate : Olga Uhliuc (Dinamo) 

15,69 m, RC: Livia Simon (C.S.M. 
Craiova) 17,90 m (sen.), Jana 
Căpățînă (C.S.Ș. 7 Dinamo) 15,92 
m (jun.).

Andi VILARA

GIMNASTICA ÎN

LINIȘTE, DAR NICI CHIAR AȘA!
In aceste zile, două din

tre cele mai remarcabile ju
cătoare pe care le-a pro
dus șahul românesc, Mar
gareta Mureșan și Gabriela 
Olărașu-Stanciu, își dispută 
titlul de campioană a țării. 
Meciul lor, ajuns acum la 
jumătatea desfășurării, este 
menit să polarizeze atenția 
tuturor iubitorilor competi
ției și creației șahiste. A- 
ceasta, vorbind la modul 
teoretic.

In realitate, meciul Mure
șan—Olărașu se bucură de 
publicitate doar aici, în co
loanele noastre de 
ziar. Acolo, la Si
naia, unde cele 
două pretendente
la cunună dau dîrza lor 
luptă, evenimentul este 
tratat mai curînd cu 
discreție. în sala cu 
vitrină spre strada prin
cipală, la hotelul „Monta
na", bună probabil pentru 
timp de vară, unde se dis
pută partidele, nici măcar 
un simplu afiș nu-i invi
tă pe eventualii specta
tori. încăperea este a- 
proape pustie. Desigur, izo
larea nu deranjează pe lup
tătoarele șahului, le ajută 
chiar, poate, pentru a se 
concentra mai bine la joc. 
Dar nu este, în nici un caz, 
un stimul pentru ele.

în fond — am mai spus 
— acest meci de baraj nu 
trebuia privit ca un simplu 
„supliment", o prelungire, 
dorită sau nu, a întrecerii 
din finala Încheiată acum o 
lună. Ci tocmai o ocazie fe
ricită de popularizare a șa
hului. de atragere a noi iu
bitori ai „sportului minții".

DIVIZIA „A"
(Urmare din pag. I)

La Cr

Florian Velici (judo) și loan 
Alexandrescu (polo). • în 
vederea reintroducerii practi
cării voleiului în școlile ge
nerale din Bacău, C.J.E.F.S. 
și Inspectoratul școlar jude
țean au luat inițiativa de a 
organiza o competiție de... 
largă respirație pentru clasele 
5s—8, la care fiecare școală ge
nerală este obligată să fie 
prezentă cu cel puțin 3 echipe 
de fete și băieți. în mod ex
perimental participă la între
ceri școlile generale nr. 5, 11, 
15 și 27. urmînd ca în 
acțiunea să se extindă 
municipiul.

RELATĂRI DE LA 
Gruia, P. Conașa, M. 
D. Glăvan, I. Ghișa 
Ian cu.

viitor 
în tot

: C.
Băloi, 
și I.

(Urmare din pag 1)

n-a fost asa... Alina Drăgan s-a 
clasat la C.M. pe locul 19 la in
dividual compus și nu a intrat 
în nici o finală la obiecte!?! 
în schimb, o comportare bună 
a avut-o mezina Florentina Bu- 
taru (CI. sp. Viitorul), ea si
tuîndu-se pe locul 8 la indi
vidual compus si obtinînd cla
sarea în trei finale (locul 6) 
la obiecte (măciuci, panglică și 
minge).

Eșalonul junioarelor, al schim
bului de mîine. a adus în 1985 
mai multe satisfacții si spe
ranțe pentru viitor. Concursul 
nr. 1 pentru ele a fost Balca
niada de junioare, din decem
brie, tot la Atena, unde au fost 
obținute un total de opt me
dalii, din care două de aur, 
prin Florentina Butaru, la in
dividual compus, și Adriana 
Stocnescu (pe obiecte, Ia mă-

turne

DISPU

(°)@ 0

Fără îndoială, locul adecvat 
de desfășurare a unui ase
menea meci nu poate fi de
cît un cerc de șah, un club, 
acolo unde pulsează activi
tatea, unde se adună pasio
nalii jocului pe 64 de pă
trate.

Credem, cu temei, că F. R. 
Șah, ca și cele două clu
buri organizatoare. Electro
motor Timișoara și Univer
sitatea București, au greșit 
alegînd ca gazdă a meciului 
o stațiune montană, în 
plină efervescentă a sezo
nului sporturilor de iarnă.

Iar C.J.E.F.S. Pra
hova și Clubul 
Orășeneso Sinaia, 
în orice caz, pu

teau să se îngrijească mai 
bine pentru a populariza 
evenimentul.

Să lăsăm frumoasa Sinaie, 
iarna. pentru veselii ei 
schiori si cutezătorii piloți 
ai bobului, iar șahul — cu 
nu mai puțin entuziaști sus
ținători — să-l jucăm aca
să, în sălile noastre cu tra
diție. acolo unde-i este lo
cul !

Radu VOIA

P. S. Azi, la Sinaia, se 
dispută a treia partidă. Re- 
amint-m scorul de pînă a- 
cum : Margareta Mureșan 
— Gabriela Olărașu-Stanciu 
1,5—0,5. Prima are nevoie 
de o singură remiză pentru 
a-și asigura punctele nece-1 
sare unei decizii în favoa
rea sa. Cea de-a doua, nea
părat de două victorii con
secutive. în partidele a 3-a 
și a 4-a, înscrise pe pro
gram.

DE BANCHET (f)

succes absolut meritat și 
mult aplaudat. Au înscris : 
Petre 37, Barbu 15, Manea 11, 
Ionescu 9, Trușescu 4, respec
tiv Marinache 17, Andreescu 
14, Stingă 14, Cristea 12, Bîră 
10, Simioană 7. Bun arbitrajul 
lui I. Antonescu și N. Gal.
„U“ CLUJ-NAPOCA — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 87—84 
(46—34). Derbyul zilei a fost 
dominat multă vreme de cam
pioane, care au 
tatea timpului 
scor, clujencele 
dalena Jerebie

condus majori- 
pe tabela de 
avînd în Mag- 
factotumul e- 

chipel, adică ea a driblat, a
pasat și a marcat. Timișoren- 
cele, după o primă repriză mai 
slabă, au avut o revenire pu
ternică începînd din minutul 
28, ele reușind să egaleze în 
minutul 33 : 66—66, iar un mi
nut mai tîrziu să preia condu
cerea cu 70—68. In continuare, 
însă, Magdalena Jerebie a tre
cut din nou la cîrma jocului, 
dueîndu-și colegele spre o vic
torie meritată, cu un final pal
pitant. . Au marcat : Jerebie 36, 
Kiss 19, Misăilă 14, Enyedi 3,

Popa 4, Dragoș 9, Mana.sc 2, 
respectiv Bodea 28, Nagy 
Stăm in 14,

14, 
Neusatz 2, Grădi- 

naru 8, V. Chepețan 14, Blîn- 
dul 4. Au arbitrat bine D. Cră
ciun și B. Bădilă.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 72— 
67 (35—41).

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
MOBILA SATU MARE 90—59 
(48—35).
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SEZONUL DE PATIN*
(Urmare din pag 7)

au realizat cifre superioa
re celor obținute de unii 
dintre seniori la o probă sau 
alta. In confruntările ju
niorilor mici am recunoscut o 
serie de viteziști aflați încă 
la vîrsta copiilor, Ramona Gri- 
goraș, Irene Engelleiter, Emeșe 
Antal, Iulian Pitiș, Marius 
Vaida, Ovidiu Emil Radu ș.a. 
fiind promovați la o categorie 
superioară de concurs. Re
zervorul de talente s-a mărit 
gratie eforturilor depuse de

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TIR REDUS
(Urmare din pag. 1)

(Steaua) 572 p ; juniori : 1. o. 
Marin (Unirea Focșani) 573 p, 2. 
C. Cioc (Metalul București) 569 
p, 3. Ș. Buicliu (Steaua) 561 p ; 
echipe: 1. Steaua 1660 p, 2. Dina
mo 1655 p, 3. Unirea Focșani 
1639 p ; pistol, seniori : 1. L. 
Stan (Steaua) 582 p, 2. S. Babii 
(Steaua) 580 p, 3. I. Petru (O- 
limpia) 579 p; juniori: 1. Gh. 
Pop (Steaua) 566 p, 2. N. Pînza-

ru (Politehnica Iași) 559 p, 3. S. 
Vlase (Dinam-o) 553 p ; echipe : 

Steaua 1652 p, 2. Dinamo 1643 
3. I.E.F.S. 1623 p; senioare : 
Elena Taciuc (Steaua) 386 p, 
Elena Ene (Dinamo) 377 p, 3.

Ana Ciobanu (Dinamo) 376 p; 
junioare : 1. Ileana Szin (U.T. 
Arad) 369 p, 2. Gabriela Demșa 
(Lelea Bacău) 367 p ; 3. Simona 
Ștefan (Steaua) 367 p; echipe : 
1. C.S.U. Brașov 1059 p, 2. Stea
ua 1056 p, 3,_ Dinamo 1051 p.

î. 
p,
1.
2.
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... 6 EPISOADE
ciuci), patru de argint, din 
care una pe echipe și trei la o- 
biecte (minge, măciuci, pangli
că) prin Butaru și două de 
bronz, Ia minge (Stoenescu) și 
coardă (Butaru),

Medaliile obținute la Balca
niadă de junioarele noastre — 
într-o companie prestigioasă — 
au o semnificație deosebită 
mai ales pris prisma perspecti
vei, a viitorului. Și această 
perspectivă o putem împărți 
In două ; una cu bătaie mai 
lungă, care vizează Jocurile O- 
limpice din 1988, si una mai 
apropiată, aceea a campionate
lor europene (18—21 septem
brie, Italia) și Cupa Mondială 
(17—19 octombrie, Japonia). A- 
cum, cînd ne aflăm in mijlocul 
unui nou ciclu olimpic de pre
gătire, putem aprecia că gim
nastica ritmică cîștigă teren 
atît în cluburile din Capitală,

cit și în numeroase județe ale 
tării, cum sînt : Brașov, Brăila, 
Constanța, Bihor, Timiș, Praho
va, județe cu secții puternice, 
care au dat sportive bine pre
gătite pentru Iotul național și 
olimpic. Avem un buchet de ti
nere speranțe talentate, Floren
tina Butaru si Paula Voicu (CI. 
sp. Viitorul), Adriana Stoenescu 
(C.S.Ș. 1 Buc.), Magdalena 
Greff (C.S.Ș. Brașovia), Corne
lia Ion (As. sp. Flacăra roșie 
București), Cornelia Popa și 
Valentina Selegean (C.S.Ș. Spar- 
tac Oradea), care — printr-o 
pregătire tehnico-artistică cît 
mai bună, cît mai eficientă — 
pot urca în ierarhia competiți
ilor internaționale pe locuri 
tot mai bune.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum, evaluate prin prisma pers
pectivei, ne îndreptățesc să cre
dem în viitoarele reușite ale 
gimnastelor de la ritmică pe plan 
internațional, reușite care de
pind în cea mai mare măsură 
tocmai de... ele.
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:26),

2. Dinamo București 24 p I 
(31:30), 3. C.S.U. Galați 23 p I
(31:28), 4. Flacăra roșie Bucu
rești 23 p (30:30). 5. C.S.M. I 
Libertatea Sibiu 20 p (27:30), I 
6. Farul Constanta 20 p (23:36). 
Un lot valoros de arbitri la a- ■ 
cest turneu : V. Ranghei, N. I 
Găieșanu, Al. Dragomir, Oct. * 
Drăgan, C. Manițiu și I. Mar- . 
tin. Programul de azi începe I 
la ora 15 : C.S.M. Libertatea — ■ 
Dinamo, C.S.U. — Farul și Fia- _ 
căra roșie — Universitatea | 
C.F.R.

Se anunță interesant și tur- g 
neul „plutonului doi“ (valoric, I 
apropiat de cel fruntaș) în care * 
formațiile de pe locurile sor- 
tite retrogradării vor face efor- I 
turi (și vor avea condiții, mai I 
ales echipa organizatoare) să 1 
reducă distanța față de celelal
te. Se va porni de la situația: I 
Dacia Pitești 26 p, Chimia Rm. I 
Vîlcea 25 p. Calculatorul Bucu
rești 24 p. Penicilina Iași 22 p, I 
Rapid București 19 p. Știința . 
Bacău 19 p. Ca arbitri, vor ofi- I 
cia: M. Stamate, I. Armeanu, P. ■ 
Pițurcă, C. Gogoașe, V. Ionescu, 
Cl. Murgulescu, Z. Moldoveanu, I 
M. Constantinescu și M. Bo- I 
Jan. Programul începe azi (ca 
si în zilele următoare) la ora I 
13, în sala Rapid: Penicilina — | 
Calculatorul, Rapid — Chimia 
și Știința — Dacia (A.B.).

ÎN SEMIFINALELE

ra ediției In curs, Universitatea C.F.R. 
r intilni din nou in turneul nr. 3, stu- 
victorie asupra bucureștencelor...

Foto : Aurel D. NEAGU
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probe. Iată laureatii : Ibolia 
Szatmary (Electromureș Tg. ■ 
Mureș) — 94,766 p și Ion Opin- | 
cariu (Petrolul Ploiești) — 
87,233 p Ia seniori ; Ileana ■ 
Cleteșteanu (Pionierul Con- I 
stanța — C. O. Mec. fină) — " 
97,866 p și Daniel Csata (Trac- _ 
torul Bv. — C. O. Mec. fină) — I 
87,983 p la juniori I ; Mihaela I 
Dascălu (Tractorul Bv. — C. O.
Mec. fină) — 96,000 p șl Ion I 
Moldovan (Viitorul Cluj-Napo- | 
ca) — 91,233 p la juniori II. 
CLASAMENTUL PE ECHI- g 
PE : 1. C. O. Mecanică fină I
Buc. 41 p, 2—3. C. S. Tractorul 
Brașov, S. C. Miercurea duc ■ 
22 p, 4. C.S.Ș. Sibiu 17 p, 5—6. I 
C.S.Ș. Viitorul CIuj-Napoca, ■ 
Petrolul Ploiești 16 p.

Cu toate că vremea nu ține I 
cu patinatorii, aceștia continuă ■ 
să se pregătească pe... uscat, . 
promițînd rezultate superioa- I 
re, pe care abia le așteptăm. ■

...și să ajungă
Monomul jucătorilor în tre

ninguri verzi atrage zilnic a- 
tenția trecătorilor. Sînt fotba
liștii de la F.C. Olt, care-și des
fășoară a doua semietapă a pe
rioadei pregătitoare de iarnă. 
Prima, încheiată la 14 ianuarie, 
a cuprins o suită de șapte zile 
de antrenamente duble, în aer 
liber și în sală. „Mulțumitoare, 
chiar bună — ne spunea an
trenorul Constantin Oțet — 
greutatea tuturor jucătorilor, 
foarte puțini dintre ei prezen- 
tîndu-se după vacantă cu cel 
mult două kilograme în plus 
peste starea optimă de lucru. 
Acum, avem în vedere consoli
darea pregătirii fizice de bază, 
care nu poate fi atinsă decit 
prin zeci de kilometri de aler
gare pe teren variat și prin lu
crul la sală, toiul pentru dobin- 
direa unei rezistențe ireproșa
bile și pentru dezvoltarea for
ței și mobilității. Sînt condiții 
indispensabile unei comportări 
superioare în returul campiona
tului, de care jucătorii sînt 
conștient! si de care au cam dus 
lipsă în sezonul de toamnă".

Cu ce lot de jucători abor
dează returul F.C. Olt ? Antre
norii Constantin Oțet și Nico- 
lae Ivan contează pe : Anghel 
și Ciurea — portari ; Lauren- 
țiu, Mihali, M. Zamfir, Minea 
și Dumitra — fundași ; Bălăci, 
Donose, M. Popescu, Eftimie și 
Raicu — mijlocași ; Crișan, 
Leța, Turcu, Georgescu, Pena 
și Dudău — înaintași.

Acestora Ii s-a adăugat un 
grup de jucători care în aceste 
zile se află în curs de legiti
mare. Este vorba de portarul 
Cîmpeanu, de la Politehnica' 
Iași, Gh. Andrei, de la speran
țele echipei Steaua, Călin, de 
la Metalul Drobeta Tr. Severin, 
Gh. Dan, de Ia Strungul Arad, 
Pîrvoiu, de la Recolta Stoică- 
nești, Oprescu, de la C.F.R. 
Craiova, Ionașcu, de la Sp. Mun
citoresc Slatina, și Despa de la 
C.S.M. Reșița. Au primit acor
dul conducerii clubului pentru 
a activa la alte echipe Marti- 
nescu, la Sp. Muncitoresc Sla
tina, Andrei, la Metalul Plo- 
peni, si Tabacu, Ia Tricolorul 
Cîmpina.

în pauza de prînz, dintre cele 
două antrenamente, îl abordăm 
pe internaționalul Ilie Bălăci : 
„Sintem Ia —3 la adevăr si pri
ma noastră preocupare se leagă, 
normal, de evitarea retrogra
dării. Dar nu omitem ideea că 
putem tinde în clasament spre 
un loc de mijloc.

Programul returului ne avan
tajează pentru că am scăpat

„CUPEI ROMÂNIEI"
pe locurile 7-10

încă din toamnă de jocurile pe 
teren propriu cu trei dintre 
-cei patru mari», adică Steaua, 
Sportul studențesc și Universi
tatea Craiova. Comportarea mo
destă din tur s-a datorat și in
stabilității formulei de echipă, 
fapt care a dus Ia lipsa de o- 
mogenizare. eu toate implica
țiile ei. Va trebui să refacem 
coeziunea sufletească, personal 
mă simt excelent, aș putea 
spune ea în prima tinerețe. Mă 
pregătesc cu toată ambiția pen
tru a fi cît mai util echipei 
mele și in același timp cu do
rința fierbinte de a reveni în 
«națională». Am intrat în al 
zecelea an de cind mă pregă
tesc cu Constantin Oțet. Știe 
să facă o pregătire de iarnă 
exemplară și sînt convins că în 
retur F.C. Olt va avea o com
portare mult schimbată în 
bine".

Așa cum ne-am dat seama, 
F.C. Olt atacă sezonul de pri
măvară cu un optimism pon
derat Obiectivele formației 
ne-au fost punctate de antre
norul Constantin Oțet : „Cla
sarea la sfîrșitul campionatului 
în zona locurilor 7—10. Jucă
torii au calitățile și capacitatea 
de exprimare la un nivel mult 
mai ridicat. Important este să 
urcăm ștacheta exigențelor In 
pregătire Ia fiecare dintre ei. 
Intenționăm să prezentăm cîțl- 
va jucători eare să fie apți de 
a fi selecționați în loturile de 
tineret, olimpic și chiar „A“. 
Mă refer Ia Bălăci, Minea, Mi
hali, Eftimie, Pena și Turcu. Si 
o ultimă dorință : ne propunem 
ca echipa noastră să ajungă în 
semifinalele «Cupei României»".

Gheorghe NERTEA

Returul care se apropie cere

MAE MULTĂ CONSECVENȚĂ!
Steaua și Rapid la cei doi poli ai unui clasament sui-generis

Vă prezentăm astăzi un cla
sament pe baza numărului de 
jucători folosiți de diviziona
rele A în această toamnă. Așa
dar...

Locul 
tn clas.

1. Steaua 17 1
2— 3. Dinamo 18 3

Gloria 18 9
4— 6. Sportul stud. 19 2

Corvinul 19 5
„U“ Cj-Nap. 19 - 7

7— 8. Univ. Cv. 20 4
Chimia 20 10

9—10. S. C. Bacău 21 14
A.S.A. 21 13

11—16. F. C. Argeș 22 8
Petrolul 22 6
F. C. Olt 22 12
Victoria 22 16
F.C.M. Bv. 22 17
F. C. Bihor 22 18

17. Poli Tim. 23 11
18. Rapid 24 15

în mod firesc. Steaua, contu- 
rindu-și un „11“ care joacă 
mereu, conduce în acest clasa
ment al... neșovăielilor. De alt
fel, cifra 17 nu reflectă „cer
cul închis" al echipei. De cele 
mai multe ori, plusul de șase 
jucători față de 11-le de bază 
este „asigurat" de unele tri
miteri In teren în ultimele 
cinci-șase minute (cazul lui 
Radu II sau Bălan) sau de ine
rentele accidentări sau carto
nașe care mai aduc în teren 
cite un Weissenbacher. Se spu
ne în general că marile echipe 
au formații pe care le pot me
mora și copiii. Steaua are a-

ceastă plăcută situație in mo
mentul de fată.

Dinamo, în pofida fluctuații
lor. menține un număr rezo
nabil în lotul folosit. Sîntem 
convinși că această cifră va 
scădea în returul care se apro
pie. ținînd seama că Mircea 
Lucescu a jucat timp de pat. 
ani — ca și Angelo Niculescu 
— la echipa națională cu un 
număr de jucători foarte re
dus. consecință a unei reale 
consecvențe în alcătuirea for
mației.

în ceea ce o privește pe Glo
ria, aici se vede mai curind 
criza de efectiv.

Un raport paradoxal este cel 
oferit de Petrolul, care, cu o 
mare fluctuație de jucători, 
reușește să se claseze pe lo
cul... șase. Mircea Dridea nu 
prea are jucători de valoare — 
de aici și fluctuația —. dar este 
evident că tinerii Petrolului 
știu să „citească" partitura la 
prima vedere, ceea cg este un 
merit al antrenorului.

în general, echipele cu difi
cultăți în constituirea formației 
ocupă locurile ultime ale cla
samentului. Rapid deține un 
record sui-generis, dar are și 
scuza obiectivă a numeroase 
accidentări. Este momentul ca 
Rapid (și nu numai Rapid, ba 
chiar și Craiova) să înceapă 
o muncă de „fixare" a unei 
formații de bază. Fotbalul nu 
poate fi mereu doar rodul unei 
inspirații, care ascunde, de 
fapt, o lipsă de hotărîre, adică 
o reală inconsecventă.

Cinci minute cu portarul loniffi: ,, AM APĂRAT DOUĂ PENALTY-URI:
UNUL TRAS DE
Una din surprizele primei ju

mătăți a campionatului o con
stituie clasarea, la finele între
cerii, pe primul loc în „topul" 
portarilor, a micuțului apărător 
al buturilor de la Corvinul. 
Ioniță. El îi devansează in cla
samentul notelor, cu un avan
taj ce poate fi socotit substan
țial, pe Moraru, Nițu, Lung și 
Jlpa, plasați în această ordine 
In urma hunedoreanului.

L-am căutat pe Ioniță la te
lefon : se află în aceste zile 
în plină perioadă de pregătire 
pentru sezonul de primăvară.
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parte. ...Ursuleți, vulpișoare, 
cățeluși Dingo, o rățușcă neas- 
tîmpărată, o ciocănitoare care 
ne-a amintit de năstrușnica 
Woody, un pui de mistreț 
și — ca la toate carnavalurile 
copiilor — Albă ca Zăpada și 
cei 7 pitici, au asigurat spec
tacolului lumină și culoa
re, o reușită deplină. De bună

H I P I S M
Proaspătul antrenor N. Nicolae, 

care în prima reuniune a anului 
a reușit trei victorii, își confirmă 
forma și valoarea, Izbutind din 
nou să cîștige două alergări, cu 
care a devenit pțjmul lider al 
celor două clasamente. Victoriile 
sale au fost realizate cu Melinte 
șl Gracian, ambii In totală trans
formare, valoarea primului im- 
presionînd, dacă ținem seama de 
starea pistei și a vremii (coefi
cient circa 3 sec.), el realizlnd 
un nou record al carierei (1:26,7/ 
km), care îl aduce în rtndurlle 
vedetelor turfului. Campionul pe 
anul 1985, G. Tănase, nevrînd să 
cedeze lupta, a realizat șl el

HAGI, CELĂLALT DE PIȚURCĂ"

DE LA
în cadrul ultimei ședințe a 

Biroului federal, s-a decis ca 
prima etapă a returului cam
pionatului Diviziei „A" să se 
desfășoare sîmbătă 8 martie.

Startul în partea a doua a 
primului eșalon fotbalistic va

F. R. F.
fi precedat de optimile de 
finală ale Cupei României, 
programate să se dispute du
minică 23 februarie. Face ex
cepție meciul Steaua — Ra
pid, care va avea loc miercuri 
26 februarie.

seamă, spre satisfacția specta
torilor, la fel de mulți ca și 
participanții — părinți și rude, 
care au alcătuit o mantinelă 
vie în jurul dreptunghiului de 
sidef, dar și spre marea satis
facție a celor care au dat via
ță acestei feerii pe oglin
da de cristal a gheții.

„O satisfacție pe care, vă 
asigurăm, o vor mai trăi — ne 
asigura Constantin Filipovici, 
președintele Consiliului oră-

șenesc pentru educație fizică 
și sport — întrucît pînă la re
începerea cursurilor, a tri
mestrului II de școală, vom 
mai organiza asemenea carna
valuri..."

Oricum, inițiatorilor, orga
nizatorilor și participanților, 
felicitări pentru că au reușit 
să pună mult suflet într-o ast
fel de acțiune pe gustul co
piilor, prezenți într-o lume 
a copilăriei fericite !...

A părut surprins de intenția 
noastră de a discuta cu el : „Să 
fiu sincer, chiar m-am speriat 
un pic, nu știam ce doriți de Ia 
mine, mai ales că nu sint obiș
nuit eu interviurile. Acesta este 
primul...".

— Voiam să aflăm cum te 
simți ca ocupant al locului I în 
clasamentul portarilor ?

— Desigur, m-am bucurat. In 
toamna trecută m-am simțit toi 
timpul în formă. De fapt am și 
lucrat foarte mult cu cei doi 
antrenori ai noștri, ai Corvinu- 
lui, este vorba de Ion V. Io
nescu și Octavian Cojocaru.

— Care crezi că este punctul 
tău forte ?

— Rapiditatea în mișcări ; re
flexele. Dacă Lung $i Moraru 
domină careul prin înălțime și 
siguranța intervențiilor, eu, a- 
vînd numai 1,75 m, ies mai pu
țin dintre bare. Chiar dacă la 
vreo centrare venită de pe stin
gă san de pe dreapta cineva 
trage puternic cu capul, chiar 
dacă șutul pleacă din 7—8 me
tri, eu pot interveni. Deci pla
sament bun. Cam asta ar fi...

— Cite goluri ai primit în 
toamna trecută ?

— 15, în 14 etape. 'Pare des
tul de mult, dar echipa noastră

este croită pentru atac. înlr-un 
singur joc din deplasare am ju
cat ca toate celelalte echipe, a- 
dică cu accent pe defensivă și 
am terminat 0—0 cu Dinamo, 
Ia București.

— Cite penalty-uri hi apărat?
— Două ! Cu Steaua, tras de 

Pițurcă, si cu Sportul, tras de 
Hagi. Noi. portarii, ne intere
săm cum execută jucătorii spe
cializați aceste lovituri. Si 
atunci cind i-am văzut in fața 
mea, am procedat în consecință. 
In schimb, in meciurile cu Glo
ria Buzău și F.C. Olt am fost 
învins.

— De cînd ești la Corvinul ?
— Din toamna lui 1981. Mă 

simt foarte bine aici, deși sînt 
un produs sută la sută al „pot
coavei" din Giulești, unde s-au 
ocupat de mine antrenori ca 
prof. Dan Matei, N. Belizna, 
Michi Mihăilescu și N. Cristes- 
cu. Dar să nu-1 nit si pe deca
nul antrenorilor noștri, de ju
niori, Ion Costea.

Marian Ioniță, student în a- 
nul IV la Institutul de subimri- 
neri din Hunedoara, promite 
în retur o evoluție bună, ca și 
în prima parte a campionatului.

■ i. eKgșgsrf

M.T.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

N. NICOLAE
două victorii, cu Deda șl Janeta, 
ambele prezentate în mare formă. 
Mai remarcăm victoriile lui Oa- 
zan, Rulbist, Sadovan șl Altina. 
Scăpat ’n Handicap de specialiști. 
Mintos a completat lista învin
gătorilor.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Altina (I.T. Nicolae) 1:33A 
2. Sadina, 3 Puia. Cota : cîșt. 1, 
ord. triplă închisă. Cursa a n-a : 
1. Deda (Pătrașcu) 1:33,4, 2. For
mosa. Cota : cîșt. 1, ev. 15. Cursa 
a in-a : 1. Melinte (N. Nicolae) 
1:26,7, 2. Comișon, 3. Soneta. Co
ta : cîșt. 1. ev. 10, ord. triplă 155. 
Cursa a rv-a : 1. Oazan (C. Ior- 
ga) 1:29, 2. Felcer, 3. Suditu.
Cota : cîșt. 2, ev. 60, ord. triplă 
1466, triplu n—ni—IV 706. Cursa

CONFIRMĂ
a V-a ; 1. Ruibist (S. Ionescu) 
1 U51.8, 2. Trandaf. Cota : cîșt. 1,40, 
ev. 95. Cursa a Vl-a : 1. Mintos 
(M. Ștefănescu) 1:33,3, 2. Recrut, 
3. Jenl. Cota : cișt. 2, ev. 10, ord, 
triplă 2457. Cursa a VH-a : 1. Sa
dovan (Popa) 1:36,7, 2. Severin, 
3. Craidon. Cota : cîșt. 1, ev. 19. 
ord. triplă 206, triplu V—VI—VII 
627. Cursa a VHI-a : 1. Gracian 
(N. Nicolae) 1:36,5, 2. Grand, 3. 
Dedițel. Cota : cîșt. 4, ev. 18, ord. 
triplă 106. Cursa a IX-a : 1. Ja
neta (O. Dumitru) 1:31,0, 2. Fra
za. Cota : cîșt. 2,40, ev. 6, ord. 
35.

Următoarea reuniune de trap 
va avea loc duminică 26 ianua
rie s.e.

A. MOSCU

• ASTĂZI, MARȚI, este ULTI
MA ZI pentru procurarea bilete
lor la tragerea obișnuită PRO- 
NOEXPRES, oare va avea loc 
mtlne, miercuri 22 ianuarie. Ju- 
cînd bilete combinate sau com
binații „cap de pod", vă măriți 
considerabil șansele de a obține 
unul sau mai multe dintre cîști- 
gurile ce se acordă la tragerile 
obișnuite Pronoexpres. Vă dorim 
succes !

• De ieri, a început vînzarea 
biletelor la prima tragere EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES 
din acest an, oare se va desfă
șura duminică 26 ianuarie. tn 
cadrul celor 6 extrageri, in două 
faze, cu un total de 42 numere, 
participanților 11 se oferă alte 
noi posibilități de a putea intra 
in posesia unor cîștiguri deose
bite, în frunte cu autoturismele 
„DACIA 1300“ (la ambele faze ale 
tragerii), excursiile In R. P. Un
gară, precum și Importante sume 
de bani. Reamintim că, la aceste 
genuri de trageri, pot fi obținute 
cîștiguri șl cu 3 numere din 6 
sau 8 extrase. Jucațl din timp 
numerele alese de dv. la sistemul 
de joc preferat !

• Mîine, miercuri 22 ianuarie, 
vor fi stabilite cîștigurile la tra
gerea extraordinară Pronoexpres 
a Noului An, din 8 ianuarie. A- 
cestea vor fi comunicate tn ru
brica noastră din ziarul „Spor
tul" de vineri 24 ianuarie.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 15 IA
NUARIE 1986. Categoria 1:6 
variante 25% a 25.606 lei ; cat. 
2 : 4,75 variante a 21.366 lei ; 
cat. 3 : 39,50 a 2.569 lei ; cat. 4: 
145,25 a 699 lei ; cat. 5 : 237,50 
a 427 lei ; cat. 6 : 9.144,25 a 40 
lei ; cat. 7 : 261,00 a 200 lei ; 
cat. 8 : 4.417,75 a 40 lei.



După victoria în „Turneul campionilor*4,

Eveniment '85 în sportul international

PENTATLONUL MODERN REVINE
LA SISTEMUL „CELOR CINCI ZILE**

cu o 
pentru 

o nou-

Anul 1986 debutează 
noutate importantă 
pentatlonul modern, 
tate de ordin organizatoric des
pre care l-am rugat să ne dea 
cîteva amănunte pe .președin
tele Comitetului 
U.I.P.M.B.. 
prezent la 
internațional 
trecut la Melbourne. x

— Este vorba, înainte de 
toate, ne spune interlocutorul, 
despre durata concursurilor 
de pentatlon modern, stabilită 
la cinci zile, deci, din nou, 
cite o probă in fiecare zi.

— Dar n-au trecut decît trei 
ani de cînd același for a 
organizarea 
pentatlon 
ferent de 
pe parcursul a patru zile, 
trebuie explicată această re
venire ?

— Intr-adevăr, in anul 1982, 
Congresul U.I.P.M.B. de la 
Roma a stabilit ca toate com
petițiile de pentatlon mo
dern să se desfășoare în patru 
zile (pîtn disputarea tirului și 
alergării. intr-o singură zi) 
și hotărirea a intrat in vigoare 
la 1 ianuarie 1983. Se pornise 
atunci, în primul rînd, de la 
ideea că o asemenea „concen-

tehnic al 
Mureșanu,loan

Congresul forului 
desfășurat anul

întrecerilor 
modem — 

nivelul lor

decis 
de 

indi

Cum

trare“ a probelor va face im- 
posibilă eludarea legilor do
pingului. Experiența celor 
trei ani care au trecut de la a- 
doptarea măsurii, a arătat 
că, practic, in timpul de 
care se dispune, nu sint, totuși, 
posibile controale riguroase 
in această direcție. Pe de 
altă parte, „regula celor patru 
zile“ a dus la crearea unui 
nou neajuns, și anume la dis
putarea a trei probe in decurs 
de 24 de ore, situație care nu 
favoriza în nici un caz valo
rificarea superioară a ta
lentului și pregătirii competi
torilor. S-a ajuns, astfel, ca 
tot mai mulți tehnicieni și 
sportivi să ceară revenirea 
la sistemul „celor cinci zile“. 
Este și motivul pentru care, 
la Melbourne, problema a- 
ceasta a fost dezbătută in ca
drul Congresului și s-a adop
tat măsura ca, de la 1 ianuarie 
1986, toate competițiile de pen
tatlon 
limpice, 
le și 
europene, 
lificare — 
cinci zile.

— Ce alte 
mai aflat în 
greșului de la

modern — Jocuri O- 
campionate mondia- 

regionale, campionate 
concursuri de 
să se organizeze in

ca-

— între altele, a fost validat 
noul Regulament al concursu
rilor de pentatlon modern, 
Uniunii 
Pentatlon
— tipărit in țara noastră, 
limbile engleză 
—, a fost reconfirmată 
maximă a juniorilor 
ani), așa cum a fost ea sta
bilită la Congresul desfășurat 
in anul 1984 la Los Angeles. 
Un alt punct aflat pe a- 
genda de lucru, a fost acela al 
organizării concursurilor de 
pentatlon modem in două 
faze, prima incluzind un tria- 
tlon (tir, înot, cros) — cu a- 
cordarea de medalii pe cele 
trei probe —, urmînd ca cei 
mai buni (numărul urmează să 
fie stabilit, dacă se va fi adop
tat această formulă) să con
tinue competiția cu scrima și 
călăria. După cum merită, 
asemenea, să menționez 
s-a discutat și problema 
parării întrecerilor pe 
chipe de cele individuale, 

0 astfel 
stimulent 
și mai 

a acestei discipline

ai 
Internaționale de 
Modem și Blatlon 

in 
și franceză 

virsta 
(20 de

Schi alpin : FAVORITELE - 
ÎNTRECUTE CLAR I

• Slalomul
nin de la 
(Franța) : 
(R.F.G.) 1:15,46 ; 2. Maria Walll- 
ser (Elveția) 1:16,09 ; 3. Vrenl
Schneider (Elveția) 1:16,37 ; 4.
Anne-Flore Rey (Franța) 1:16,41 ; 
5. Catherine Quittet (Franța) 
1:16,76 ; 6. Miehela Flgini (Elve
ția) 1:16,85.
• Concursul masculin de cobo-

rire de la Meribel (Franța) : 1.
Atle Skaardal (Norvegia) 2:00,62 ; 
2. Michael Ploechinger (Elveția) 
2:01,29 ; 3. Franck Pons (Franța) 
2:01,73.

@ Slalomul uriaș de la Ober
staufen (R.F.G.), contînd pentru 
Cupa Mondială: 1. Vrenl Schnei
der (Elveția) 2:14,53 ; 2. ' 
Gerg (R.F.G.) 2:15,45 ; 3. 
Figini (Elveția) 2:15,84 ; 
Hess (Elveția) 2:16,24 ; 
Wachter (Austria) 2:17,05 
mara McKinney (S.U.A.)

1.

super-uriaș femi- 
Puy-Saint-Vincent 
Traudl Haecher

Michaela 
Michela

4. Erlka
5. Anita 

6. Ta- 
2:17,35.

SERGHEi BUBKA
MOSCOVA, 20 (Agerpres). In- 

tr-un interviu acordat agenției 
sovietice de presă „Novosti", at
letul Serghel Bubka, recordman 
mondial la săritura cu prăjina 
(6,00 m), a declarat că un spor
tiv care practică această specia
litate trebuie să fie un atlet 
complet. „Campionul olimpic al 
anului 2000, a spus el, va sări 
6,20 m, sau chiar 6,30 m, dar va 
trebui, pentru aceasta, să fie un

probleme s-au 
dezbaterea Con- 
Melboume 7

preciindu-se că 
măsură ar fi un 
pentru dezvoltarea 
puternică 
pe plan mondial.

Constantin MACOVEI

LENDL-CEL MAI BUN TENISMAN

AL ANULUI 1985
Edberg — Jarryd . pe primul loc la dublu

Cea de-a 16-a ediție a „Tur
neului campionilor1* s-a înche
iat, duminică seara, la Madison 
Square Garden din New York, 
cu victoria cehoslovacului Ivan 
Lendl. în finală, el a dispus 
în trei seturi (6—2, 7—6, 6—3), 
după două ore și 21 de mi
nute de joc, de tînărul vest- 
german Boris Becker (prezent 
pentru prima oară la o ase
menea competiție), ciștigătorul 
turneului de la Wimbledon în 
1985. Superior, practic. La toate 
compartimentele jocului, Lendl 
și-a dominat categoric adversa
rul. Este drept. însă, că nici 
acesta nu a dat replica aștep
tată, marcat, probabil, de miza 
meciului. Finala a pus în evi
dentă calitatea și forța servi-

rile la fileu — iată alte atuuri 
care au stat la baza victoriei 
fără replică a cehoslovacului. 
El și-a confirmat astfel prima 
poziție în clasamentul Ă.T.P, 
și Marelui Premiu în 1985, cîș- 
tigînd, pentru a 3-a oară (a 
mai cucerit titlul in 1982 și 
1983), competiția care reunește 
la start pe cei mai buni ju
cători ai anului. Este a 4-a 
victorie consecutivă a lui Lendl 
asupra lui Becker, 
finalele de la 
(5—7, 6—2, 6—2) și 
7—6) și finala de 
(6—7, 6—3, 4—6,

după semi- 
Indianapolis 
Tokio (6—3, 
la Wembley 
6-4, 6—4).

• Titlul la dublu a fost cu
cerit de cuplul suedez Stefan 
Edberg — Anders Jarryd, care

Schi nordic: NYKAENEN» 
DIN NOU ÎNVINGĂTOR

. • Concursul masculin de sări
turi de la trambulina de 70 m 
de la Klingenthal (R.D.G.): 1. 
Mattl Nykicnen (Finlanda) 100+ 
103 m; 2. Primoz Ulaga (Iugosla
via) 99,5+100 m; 3. Valeri Karet- 
nikov (U.R.S.S.) 95+91,5 m.
• Concursul masculin de sări

turi de la trambulina de 70 m 
de la Premanon (Franța), con
tând pentru Cupa Europei : 1.
Massimo Rigoni (Italia) 75,5+72,5 
m, 2. Valentin Bojlclkov (Bulga
ria) 74,5+70,5 m, 3. Josef Heu- 
mann (R.F.G.) 74,5+71,5 m.
• Proba feminină de schi fond

(20 km) de la Nove Mesto (Ceho
slovacia) : 1. Simone Opitz
(R.D.G.) Ih00:34,0; 2. Gaby Nest- 
ler (R.D.G.) lh01:42,2; 3. Marianne 
Dahlmo (Norvegia) lhOl :45,1.
• Proba masculină de ștafetă

4X10 km de la Bohinj (Iugosla- 
via): 1. Suedia llh49:08,4 ; 2.
U.R.S.S. lh49:13,5; 3. Norvegia
lh49:48.3.

ATLETUL COMPLET
sportiv de înalt nivel : să alerge 
mai repede decît Borzov, să sară 
in lungime peste 8 m, să poată 
ridica o halteră de două ori mai 
grea decit propria-i greutate și 
să fie un gimnast attt de bun, 
tacit să-l regrete antrenorii aces
tei discipline..." De remarcat că 
Bubka este un foarte bun sprin
ter: 11 secunde pe suta de metr' 
cu prăjina ta mînă.

0 Concursul masculin de sări
turi de la trambulina de 90 m, 
de la Sapporo (Japonia), a fost 
cîștigat de sportivul japonez Ma
sahiro Akimoto (118,5 + 114,5 m).
• Concursul masculin de sări

turi cu schiurile, de la Brassus 
(Elveția), contînd pentru Cupa 
Europei : 1. Bjoerge Benum
(Norvegia) 103 + 104 m ; 2. Mat- 
jas zagar (Iugoslavia) 101 + 101 
m ; 3. Florian Treves (Franța) 
103 4- 95 m.
• „Cursa Dolomlțllor" de

Lienz (Austria), masculin : 
Konrad Hallenharter 
2h 53:20,6 ; 2. Anders 
(Suedia) 2h 53:46,7 ; 
Endestand (S.U.A.) 2h 
feminin : 1. Christina
(Elveția) 3 h 07:16,0 ; 
Kaivulainen (Finlanda) 
3. Blanka Paulu (Cehoslovacia) 
3 h 18:42,0.
• Concursul masculin de la 

Oberwiesenthal (R.D.G.) de sări
turi cu schiurile de la trambuli
na de 70 m : 1—2. Ulf Findelsen 
(R.D.G.) 91 + 84.5 m șl Ernest 
Vettori (Austria) 84,5 + 88,5 m ; 
3. Ingo Lesser (R.D.G.) 81 + 91 
m.
Biatlon : P. ANGERER SI STĂ- 

FETA U.R.S.S. II - ÎNVINGĂ
TOARE I

• Proba de 10 km, contînd pen
tru „Cupa Mondială", de la An
te rselvia (Italia) : 1. Peter Ange- 
rer (R.F.G.) 30:04.3 ; 2. Andrei
Nepein (U.R.S.S.) 30:47,0 ;
Gisle Fenne (Norvegia) 30:47,2.
• Ștafeta de 4 X 7,5 km din 

aceeași localitate : 1. U.R.S.S. n 
lh 35:16.6; 2. Norvegia 1 h 35:22,3; 
3. U.R.S.S. I lth 36:01,0 ; 4. R.F.G. 
n 1 h 37:11,9 ; 5. R.F.G. î 1 h 
37:42.9.

1.

la 
1.

(Elveția) 
Blomqvist 
3. Audun 

53:49,2 ; 
Bruegger 

2. Sisko 
3h 15:16,0;

Ivan Lendl, campionul mondial al anului 1985 la tenis

ciilor câștigătorului. în special 
la a doua minge. Lendl s-a im
pus și prin passing-shot-uri 
de dreapta și de rever, cu care 
l-a prins pe Becker, adesea, pe 
picior greșit. Marea regulari
tate a jocului său și anticipă-

au învins pe compatrioții lor 
Joakim Nystrom — Mats 
Wilander, cu 6—1, 7—6.

A ÎNCEPUT 0 NOUA ID1JIE

3.

COMITETUL INTERNAȚIONAL OLIMPIC
A RECUNOSCUT FEDERAȚIA

AERONAUTICĂ INTERNAȚIONALĂ
20 (Agerpres). — 
Internațional Olim- 
a recunoscut Fede- 

internațio- 
organism care

PARIS, 
Comitetul 
pic (CIO) 
rația aeronautică 
nală (FAI), 
cuprinde 73 de federații na
ționale. Jn prezent CIO re
cunoaște * 40 de federații *—
ternaționale, dintre care 
nu sint discipline olimpice.

in
ii

CAMPIONATE : SURPRIZE ÎN FRANJA Șl SPANIA

A ,.CUPEI DAVIS'
La sfîrșitul săptamînli trecute. 

S-au disputat două meciuri ale 
primului tur al noii' ediții de 
„Cupa Davis". Zona americană, 
la Caracas : Venezuela — Uru
guay 2—3. (Claverie — Perez 
12—10, 6—8, 3—6, 6—3, 4—6; Calvo 
— Caldarelli 6—4, 6—3, 6—4; Cal
vo, Mora — Caldarelli, Perez 6—4, 
7—9, 6—4, 6—4 ; Calvo — Perez 
3—6, 1—6, 7—9 ; Claverie — Cal
darelli 6—8, 4—6, 4—6). Zona afri
cană, la Tunis : Tunisia — Nige
ria 0—5 (Bouhafa — Odizor 4—6,
1— 6, 2—6 ; Fliss — ” ’ ' '
2— 6, 2—6 ; Bouhafa, Fliss 
zor, Mmoh 1—6, 
Brammli — Odizor 
Bouhafa — Mmoh 0—6, 0—6).

Mmoh 1—6,
Odl-

1— « ;
2— 6 ;

TELEX® TELEX® TELEX •TELEX
AUTOMOBILISM > Clasamen

tul general al raliului Paris — 
Dakar, după etapa Kayes — 
Kiffa, moto : 1. Neveu (Franța — 
Honda) ; 2. Lalay (Franța —
Honda). 3. Belestrieri (Italia — 
Honda) ; auto : 1. Metge — Le
moyne (Franța — Porsche) ; 2. 
Ickx — Brasseur (Belgia, Franța
— Porsche) ; 3. Rigal — Maingret 
(Franța — Mitsubishi). © Clasa
ment general după disputarea a
6 probe speciale în raliul Monte
Carlo : 1. Toivonen — Cresto
(Finlanda, Italia — Lancia Mar

tini Delta S4); 2. Alen — Kivimaki 
(Finlanda — Lancia Martini Delta 
S4) ; 3. Biasion — Sivlero (Italia
— Lancia Martini Delta S4).

ATLETISM • Maratonul de la 
Manila a fost cîștigat, la mascu
lin. de Eddy Hellebuyck (Belgia)
— 2h 19 min., iar la feminin, 
de Tani Huckle (Australia) — 
2h 46:58.

CICLISM © ,,Cursa 
de la Stuttgart : 
Frank ; 2. Thurau 
Clark — Doyle.

HANDBAL © în 
cu „Cupa Balticii" 
haga : 1. R.D.G. 8
7 p ; 3. Danemarca* ,,A" 7 p ; 4.
Islanda 4 p ; 5. Danemarca ,,B" 
4 p ; 6. Polonia 2 p. în ultima zi: 
Danemarca ,,A“ — R.D.G. 26—26 ; 
Islanda — Danemarcă ,,B“ 24—
20 ; U.R.S.S. - Polonia 31-25.

1.
de 6 zile"
Pijnen — 

Kristen ; 3.

turneul dotat 
de la Copen- 

p ; 2. U.R.S.S.

SCRIMA • Clasament final al 
probei de floretă feminin din ca
drul Concursului contînd pentru 
„Cupa Mondială" de la Bu
dapesta : 1. G. Meygret (Franța) ; 
2. C. Weber (R.F.G.) ; 3. E. Ko
vacs (Ungaria). In finală: Mey
gret — Weber 8—5.

ȘAH • In semifinalele turneu
lui candidaților, la Minsk : Soko
lov — Vaganian 4—1 (în ultima 
partidă, remiză) ; la Tilburg : 
Timman — Iusupov — 1,5—0,5 (ul
tima partidă, remiză) • In run
da a 8-a a turneului feminin de 
la Jaice, Dana Nuțu a cîștigat 
la Tereza Stadler, iar Madl a 
obținut victoria în partida cu 
Maximovlcl. A fost consemnată 
remiza în partidele Cejid — Ni- 
kolln, Voiska — Veroczi, Puljek 
— Petek. In clasament conduce 
Madl, cu 6,5 p. urmată de Ci- 
burdanidze, cu 5 p și o partidă 
întreruptă.

TENIS • Semifinale la Wor
cester (Massachusetts) ; Navrati
lova — Shriver 6—1, 6—1 ; Kohde 
—Kilsch — Rinaldi 6—3, 6—4. • 
Finală la Barranquilia (Colum
bia), In concurs contînd pentru 
..Cupa Mondială" la tenis juniori: 
ndiko Guba (Ungaria) — Maria 
Schuroff (R.F.G.) 6—1, 2—6, 7—5.

TENIS DE MASA • In liga 
europeană : Norvegia — Italia 
2—5.

FRANȚA (et. 27). Scoruri pu
țin obișnuite ! De pildă, un re
zultat record : Monaco — Bor
deaux 9—0 ! Și alte partide s-au 
încheiat cu victorii 
tate : Strasbourg — 
Lens — Lille 1—4, 
Marseille 
Paris St. 
Toulon — 
Le Havre 
2—0, Sochaux — Auxerre 
Metz — Toulouse 1—1. Pe 
mele locuri : Paris St. Germain 
44 (26 j), Nantes și Bordeaux cu 
cite 36 p ; pe ultimele : 19—20. 
Strasbourg și Bastia cu cite 18 p.

SPANIA (et. 21). Trei victorii 
în deplasare : Las Palmas — F.C. 
Sevilla 2—5, Osasuna — C. F.
Barcelona 0—1, Betis Sevilla — 
Real 
te : 
1-0,- 
2—1, 
Santander
Espanol Barcelona 
1—0, ” '

1—1. 
Madrid 34, C.F. 
Atletico Madrid și 
bao, cu cîte 27 p ; pe ultimele :

Osasuna 13 p, 18. “ 
11 p.

PORTUGALIA (et. 
— Sporting Lisabona 
ca — Guimaraes 3—1, 
F.C. Porto 0—2, Aves 
0—0, Academica 
1—0. Braga — 
Covilha ’
TOS “
le locuri ; Benfica 29 p, 
ting Lisabona 28 p, F.C.

0—2. Alte 
Germain —
Laval 3—0, 
2—1, Nancy

puțin scon- 
Bastla 6—1, 

Nantes — 
rezultate : 
Nice 3—2, 
Rennes — 
— Brest

2—0, 
pri-

2—5, 
o—i,

Sociedad 1—3. Alte rezulta- 
Athletic Bilbao. — Hercules 

Atletico Madrid — Cadiz 
Zaragoza — Valladolid 1—0, 

Real Madrid 1—1, 
. — Celta Vigo 

Valencia — Sporting Gijon 
Pe primele locuri : Real

Barcelona 31 p. 
Athletic Bil-

17. Cella Vigo

18). Chaves 
0—0. Benfi- 
Penaflel — 

— Boavista 
— Portimonense 

Belenenses 0—0,
— Setubal 1—1. Salsuei- 

Maritimo 1—0. Pe orlme-
Snor-

Porto 27

p; pe ultimele : 15. Penaflel 10 
p, 16. Maritimo 8 p.

BELGIA (et. 22). O singură 
surpriză : ultima clasată, Mo- 
tembeek, a învins pe prima cla
sată, F.C. Bruges, cu 1—0 ! Alte 
rezultate : F. C. Liăge — Llerse 
5—2, Courtrai — Beerschot 4—1, 
La Gantoise — Charleroi 3—1, 
Antwerp — Lokeren 1—1, Mali
nes — Waregem 2—0, Beveren — 
Waterschei 1—1. Cercle Bruges

— Anderlecht standard
Llăge — Seraing 3—0. Pe prime
le locuri : F.C. Bruges 35 p, An
derlecht 31 p (din 21 j), La 
Gantoise 26 p (20 j); pe ulti
mele: 17. Llerse 14 p, 18. Molem- 
beek 13 p.

REZULTATE • ȘTIRI

din 
de

la

• In turneul internațional de la 
Delhi, selecționata cluburilor 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
6—o (3—0) formația Indiei.
• In cadrul turneului de

Trivandrum (India), contînd pen
tru „Cupa Jawaharlal Nehru", 
reprezentativa R.P. Chineze a 
întrecut cu 2—1 (1—1) formația
Coreei de Sud.
• Asociația presei sportive din 

Portugalia l-a desemnat drept 
cel mai bun fotbalist portughez 
al anului 1985 pe Carlos Manuel, 
component al clubului 
Lisabona. Carlos Manuel

Benfica 
a în

scris punctul victoriei în meciul 
cu echipa R.F. Germania, gol ce 
a calificat selecționata Portuga
liei ta turneul final al Campio
natului mondial din Mexic. Pe 
locul doi a fost clasat Fernando 
Somes, atacantul central al for
mației F.C. Porto.
a Antrenorul Johnny Giles a 

primit propunerea de a fi se
lecționerul echipei Republicii

trlanda. In 
Giles a mal 
tie, rămasă 
cum se știe, în 
precedentului antrenor, după ra
tarea calificării reprezentativei 
Irlandeze la turneul final al Cam
pionatului mondial din Mexic.
• Echipa Manchester United 

va fi prima formație engleză ce 
va profita de ridicarea sancțiu
nii F.I.F.A. privind meciurile a- 
micale în afara Angliei, urmînd 
să întâlnească la 25 februarie, la 
Glasgow, echipa scoțiană Celtlo 
Glasgow.
• Directorul tehnic al Federa

ției franceze de fotbal, 
Hidalgo, a declarat că va 
ta la funcția actuală, al 
mandat expiră oricum la 
tul sezonului, pentru a 
antrenor al formației Olympique 
din Marsilia, echipă aflată în 
prezent într-o situație dificilă, 
mai ales în ce privește proble
mele financiare.

perioada 1973—1980, 
ocupat această func- 
acum vacantă, după 

urma demisiei

Michel 
renun- 

cărei 
sfîrși- 

devenl


