
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
In întreprinderi din cartau
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi dimineața, o 
vizită de lucru la Uzina de 
[evi sudate și întreprinderea 
de țevi „Republica" din Capi
tală.

Desfășurată la începutul unui 
nou an de muncă, primul din 
ictualul cincinal, într-o pe
rioadă de exemplară angajare 
muncitorească pentru îndepli
nirea si depășirea, încă din 
luna ianuarie, a prevederilor 
de plan, pentru obținerea de 
producții suplimentare cit mai 
mari, vizita a prilejuit analiza 
modului in care se acționează 
pentru înfăptuirea importante
lor obiective stabilite de Con
gresul al XIH-lea al partidului 
privind dezvoltarea in conti
nuare a industriei noastre me
talurgice, chemată să-și aducă 
o contribuție esențială Ia dez
voltarea întregii economii na
ționale.

Vizita a constituit pentru toți 
cei ce muncesc și trăiesc în 
aceste zone industriale ale 
municipiului București, acum, 
in preajma aniversării zilei sale 
de naștere și omagierii Înde
lungatei sale activități revolu
ționare. sărbătoare scumpă a 
întregului nostru popor, prilejul 
de a adresa conducătorului 
iubit al partidului și statului, 
din adîncul inimilor, tradițio
nala urare de ani mulți și 
fericiți, multă sănătate și 
putere de muncă, deplin succes 
in exemplara activitate pe care 
o desfășoară cu dăruire și 
abnegație, cu patos revoluționar 
pentru binele și fericirea tutu
ror cetățenilor patriei. pentru 
progresul și înflorirea continuă 
a României socialiste, pentru 
creșterea prestigiului ei in 
lume.

împreună cu secretarul general 
al partidului, la vizită au 
participat tovarășii Constantin 
Olleanu, Ștefan Bîrlea, Ion 
Ursu, Silviu Curticeanu, Ion M. 
Nicolae, viceprim-ministru al 
guvernului.

Primul obiectiv vizitat de 
secretarul general al partidului 
a fost UZINA DE ȚEVI 
SUDATE.

Mii de muncitori și specialiști 
au venit să exprime cu deo
sebită dragoste, cu înaltă con
siderație nemărginita recunoș
tință pe' care comuniștii, în
tregul popor o poartă celui mai 
iubit fiu al națiunii noastre, 
de numele căruia se leagă 
marile înfăptuiri ale acestei 
perioade, fără precedent în is
toria tării — „Epoca Ceaușescu".

In dialogul cu reprezentanții 
conducerii ministerului și cen
tralei industriale de resort, cu 
oameni ai muncii din între

prindere, au fost analizate 
principalele aspecte ale dezvol
tării și modernizării produc
ției, au fost stabilite măsuri in 
vederea îndeplinirii prevederi
lor de plan pe anul in curs și 
pe întregul cincinal, ridicării 
permanente a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, spo
ririi eficienței economice a În
tregii activități.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
felicitări colectivului de oameni 
ai muncii de la Uzina de țevi 
sudate pentru rezultatele obți
nute și i-a urat noi succese 
in activitatea de îndeplinire în 
cele mai bune condiții a tutu
ror indicatorilor de plan, 
multă sănătate și fericire.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat 
ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI 
„REPUBLICA".

Sosirea conducătorului parti
dului și statului nostru in a- 
ceastă reprezentativă unitate a 
metalurgiei românești a fost 
salutată cu deosebit entuziasm 
de muncitorii, inginerii și teh
nicienii prezenți, care au aplau
dat și ovaționat indelung, au 
scandat cu însuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R.1", „Ceaușescu și
poporul!", „Ceaușescu — La 
mulți ani!".

Dialogul conducătorului parti
dului și statului cu cadrele 
de conducere și din întreprin
dere, cu specialiști din institute 
de cercetare și proiectare de 
specialitate a început in a- 
ceastă atmosferă vibrantă, de 
puternică angajare patriotică, 
avînd in atenție probleme pri
vind folosirea cit mai rațio
nală a spațiilor și capacităților, 
sporirea volumului de produc
ție și diversificarea sortimen
tală a acesteia, îmbunătățirea 
continuă a calității și competi
tivității produselor.

Apreciind rezultatele obținute, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresai felicitări colectivului 
întreprinderii „Republica" și 
i-a urat noi și tot mai impor
tante succese în acest cincinal.

Pe întreg parcursul vizitei, 
numeroși oameni ai muncii din 
cele două prestigioase între
prinderi bucureștene au oferii 
cu emoție, cu bucurie, flori 
conducătorului partidului și sta
tului, adresîndu-i cele mai 
calde urări cu prilejul apro
piatei sărbătoriri a zilei de 
naștere. Sînt urările pe care, 
în aceste zile, oamenii muncii 
din întreaga țară, întregul nos
tru popor le adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
împreună cu omagiul fierbinte 
pentru îndelungata și strălucita 
activitate revoluționară, des
fășurată cu pasiune și dăruire 
comunistă în slujba progresului 
necontenit al patriei, bunăstării 
și fericirii națiunii noastre.
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127 de ani de la formarea statului național român, 

prin unirea Moldovei cu Muntenia

UN IDEAL ISTORIC, 0 ÎNFĂPTUIRE PENTRU ISTORIE, 
ROD AL LUPTEI EROICE A ÎNTREGULUI POPOR

„Unirea principatelor a avut o uriașă însemnătate pentru evoluția social-politică a 
poporului nostru, ea a deschis noi perspective dezvoltării forțelor de producție, angajării 
României pe drumul civilizației moderne, constituind un moment epocal în procesul plă
mădirii statului național unitar român*.

Aniversăm, astăzi, 127 de ani de la Înfăp
tuirea actului istoric al unirii Moldovei cu 
Muntenia, rod al luptei eroice a întregului 
popor, eveniment memorabil, care a însemnat 
biruința unei cauze drepte, împlinire epocală 
a idealurilor nobile care au luminat, secole și 
milenii, drumul în istorie al strămoșilor noș
tri. De o uriașă însemnătate pentru evoluția 
social-politică a poporului nostru, deschlzînd 
noi perspective dezvoltării forțelor de produc
ție și angajării României pe drumul civili
zației moderne, unirea principatelor a consti
tuit un moment crucial în procesul plămă
dirii statului național unitar român.

Ca de fiecare dată, aniversăm acest eveni
ment cu puternice sentimente de mîndrie 
patriotică, știind că actul de la 24 ianuarie 
1859 a fost opera românilor înșiși, care a că
pătat apoi recunoașterea internațională. Așa 
cum s-a intîmplat și tn 1877, cînd indepen
dența națională a fost cîștlgată prin jertfa de 
sînge a armatei române, susținută de întregul 
popor. Așa cum s-a intîmplat si în 1918, cînd 
desăvîrșirea unității naționale s-a înfăptuit 
prin lupta poporului nostru, prin exprimarea 
liberă și democratică a voinței de unire a tu
turor românilor. Așa cum s-a intîmplat și ta 
1944, etnd, sub conducerea Partidului Comunist

NICOLAE CEAUȘESCU
Român, poporul nostru și-a redobindit — 
printr-un act de unanimă voință națională — 
independența și suveranitatea.

Sărbătorim, astăzi, Împlinirea a 127 de ani 
de la formarea statului național român, prin 
unirea Moldovei cu Muntenia, intr-un alt mo
ment de istorie, cînd România — traversînd 
cea mal fertilă perioadă din existența ei — se 
înfățișează lumii Întregi ca o țară in continuă 
și puternică dezvoltare, ferm angajată pe dru
mul, construirii socialismului și comunismului. 
O țară în care a fost creată o puternică bază 
tehnico-materială — cuprlnzînd o industrie 
modernă si complexă, o agricultură înscrisă 
pe calea dezvoltării intensive — o țară în care 
înfloresc necontenit știința, tavățămîntul si 
cultura.

La marea sărbătoare a unirii, alături de 
întregul popor, sportivii patriei, activul miș
cării sportive își reafirmă dragostea și atașa
mentul față de partid, față de secretarul său 
general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
cel mai iubit fiu al națiunii, precum și anga
jarea fermă de a munci fără preget, pentru 
îndeplinirea hotărîrilor celui de al XIII-Iea 
Congres al P.C.R., pentru ridicarea României 
socialiste pe cele mai înalte trepte de pro
gres și civilizație.

Succes dc prestigiu

in C.C.E. la baschet (I)
CLUJ-NAPOCA, 23 (prin te

lefon). Prestigioasă victorie 
românească, justificată satis
facție în Sala sporturilor din 
localitate 1 încurajată perma
nent și cu căldură de miile de 
spectatori care au umplut pînă 
la refuz tribunele, echipa fe
minină de baschet Universita
tea Cluj-Napoca a reușit fru-

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA A ÎNVINS
PE DEȚINĂTOAREA
moașa performantă de * în
vinge foarte puternica forma
ție italiană Primigi Vicenza, 
nimeni alta decit deținătoarea 
Cupei campionilor europeni : 
76—72 (36—33) ! O victorie re
marcabilă, cu atît mai prețioa
să cu rit prin acest rezultat 
campioana noastră se menține 
în cursa pentru calificarea ta 
semifinalele importantei com-

TROFEULUI: 76-72 I
petiții, decisive devenind re
zultatele ce se vor înregistra 
săptămîna viitoare, in ultima 
etapă a grupelor sferturilor de 
finală, tind vor avea loc me
ciurile Partizan Belgrad —

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare In pag. a 4-a)
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SERIALUL NATAȚIEI (I)

FRUMOASĂ CONSECUȚIE A TITLURILOR EUROPENE

LA NIVELUL SPERANȚELOR
în lumea sportului, nata- 

ția are locul său aparte. Fa
milie mare, punînd alături 
înotul, săriturile în apă, 
poloul și mai nou venitul înot 
sincron (sau, dacă vreți, artis
tic), discipline. totuși. cu 
particularități concrete. cu 
„personalități" distincte. For
năind împreună cu atletismul, 
cum inspirat spunea cine
va, „coloana vertebrală a miș
cării olimpice". Punînd în joc 
la marile Întreceri un impre
sionant set de trofee. Pentru 
ca dintre cele patru sporturi 
de apă, înotul să fie, de bună 
scamă, autorizatul purtător 
de cuvînt, atît prin ponderea 
sa în programul J.O., cit și 
(sau poate mai ales 1) prin in
dubitabilul său rol forma
tiv, prin aportul la dezvoltarea 
unui tineret viguros, sănă
tos, armonios — adevăruri a- 
tît de bine Înțelese în tara 
noastră.

Dar cum se prezintă Înotul 
românesc la această oră 7 Fo
losind, pentru aflarea răspun
sului, calea comparației, se 
poate afirma fără teama de 
a greși : mai bine ca orieînd. 
Despre înotul nostru de mare 

performanță a Început, de 
fapt, să se vorbească cu ade
vărat cu puțini ani în urmă. 
De la o primă și merituoasă 
prezență intr-o finală olim
pică — la medalia Ancăi Pă- 
trășcoiu, la Los Angeles. De 
la cel dinții „bronz" adus de 
la un campionat european cu 
exact 20 de ani în urmă, de 
Cristina Balaban-Șopterian, la 
alte trei medalii asemănătoare, 
plus una la „mondiale", toate 
patru cucerite de Carmen Bu- 
naciu, această admirabilă 
sportivă, numită pe drept cu- 
vint „portdrapelul natatiei 
românești", îmbogățindu-și 
salba cu numeroasele trofee 
adjudecate la Jocurile Mon
diale Universitare, cinci din
tre ele cu strălucirea auru
lui. Pentru ca la nivelul „spe
ranțelor* ultimii trei ani să 
ne ofere frumoasa consecuție a 
titlurilor europene Cristian 
Ponta — Robert Pinter — Ta
mara Costache, ca să nu mal 
vorbim de „argintul" sau 
„bronzul" cîștigat la o e- 
ditie sau alta a întrecerii con
tinentale. După cum alte a- 
firmări, la diferite competiții 
(și sînt atîtea în lumea înotu-

ÎNOTULUI
lui !), ar putea completa o 
asemenea schiță de bilanț al, 
repetăm, unei perioade recen
te. Progresul este, prin ur
mare, incontestabil. Avem po
tential, există o altă valoare. 
Dar, adevăr la fel de lim
pede, nu se poate vorbi Încă 
de un salt spectaculos. Pen
tru că, pe de o parte, salturile 
nu se produc în lumea mare a 
bazinelor peste noapte, iar pe 
de altă parte fiindcă, așa cum 
vom vedea, nu peste tot la noi 
se muncește cu pasiune și in
teligență.

Anul 1985 a prezentat un 
anume paradox. Dacă pentru 
Carmen Bunaciu a patra par
ticipare la Universiade a în-, 
semnat șansa unui „aur" și a 
unui „bronz" tn Țara soarelui 
răsare, dacă Tamara Cos
tache a devenit campioana și 
recordmana junioarelor sprin
tului continental, campiona
tele europene de la Sofia s-au 
Încheiat, pe de o parte cu un 
record, iar pe de altă parte

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2—3)

Turneele Diviziei „A“ de volei (f)

ECHIPELE STUDENȚEȘTI CONTINUĂ 
SERIA VICTORIILOR

Continuă sub semnal unul viu 
interes din partea publicului 
amator de sport turneele cu nr. 
3 ale Diviziei „A" feminine de 

Ieri in Sala sporturilor din 
Craiova (locurile 1—6) și Rapid 
din București (locurile 7—12) au 
fost programate jocurile etapei 
a in-a :

CRAIOVA, 23 (prin telefon). — 
Debutul celei de a treia reuniuni 
din cadrul tu.n'ului plutonului 
fruntaș a fost făcet iarăși de că
tre două echipe aflate In lupta 
pentru ocuparea unul loc pe po
dium : C.S.U. Galați — care fa
ce aici bună impresie prin omo
genitatea sextetului de bază șl 
prlntr-o remarcabilă organizare a 
jocului de apărare ta ambele 
Unii — și Dinamo, campioana 
„en-tltre“, care pare resemnată 
cu gindul că nu mai poate re
veni decit printr-o conjunctura 
fericită pe prima poziție...

Gălățencele au abordat Intîlnl- 
rea cu forțe diminuate în urma 
meclulul-maraton din s-eira 
precedentă dar sextetul Iul T. 
Vilsan a găsit totuși resursele 
necesare victoriei. C.S.U. a în
vins CU 3—# (13, 14, >), după 
un joo In care bucureștencele 
au avut din nou o evoluție 
palidă, permanent oscilantă, atît 
In plan colectiv, cit și Individual, 
cu unele greșeU In situații sim
ple, în timp ce studentele, chiar 
marcate de efortul anterior 
(Impulsionate și scoase din mo
mentele grele de o jucătoare —

Daniela Dinlcă — ce a făcut ra
vagii ta atao, pe diagonală) au 
exploatat starea oscilantă a ad
versarelor. Jocul a avut faze 
frumoase, Iar evoluția scorului 
a fost pasionantă : 10—6, 11—13, 
ÎS—3 (setul I), 8—0, 11—4, 11—11, 
14—14, 10—14 (setul U), 0—6,
8—8, 15—0 (setul III). De la În
vingătoare s-au mal remarcat 
Gabriela Cojocaru și Marla Mi- 
tltelu, tn timp ce de la tnvlnse, 
numai parțial. Georgeta Ene, 
Doina Moroșan șl Any Ene.

Nouă bucurie in tabăra slblen- 
celor, C.S.M. Libertatea — tn 
rtndul căreia dnd iucătoare din 
sextet MI reia popoviciu. Carmen 
Bobe, Anca Beșta, Doina Bls- 
chin și Anca Ștefan au avut o 
prestație bună — a reușit să de
pășească o echipă care îndeobște 
era bine legată și bătăioasă, 
Flacăra roșie București, cu 
3—1, (8, —8, 7, 3). De la tnvlnse 
o impresie mal bună a lăsat 
doar Cristina Anton.

Lidera plutonului fruntaș. 
Universitatea C.F.R. Craiova, a 
întflntt lanterna grupei I valo
rice, pe Farul Constanța. Vic
torie ușoară a echipei locale 4 
3—0 (10, «, 3), care a folosit for
mația : Violeta Dinu. Iullana E- 
nscu, Carmen Cuejdeanu, (T.u- 
creția Mlrea), Monica Șușman,

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2-3)



BOGAT PROGRAM

INTERNAȚIONAL LA HOCHEI
Primele echipe de hochei care 

vor susțl-ie meciuri Internațio
nale In acest an vor 11 repre
zentativele de juniori (18 ani) 
și de tineret (20 ani). Ele vor 
avea ca adversare echipa de 
juniori (18 ani) a Franței și cea 
de juniori (17 ani) a Cehoslo
vaciei. Iată programul : 28 șl 30 
Ianuarie : România (11 ani) — 
Franța (18 ani) ; 19 ianuarie: 
România (20 ani) — Franța (18 
ani). Meciurile vor avea loe la 
patinoarul .23 August*, cu În
cepere de la ora 17.

Echipa de juniori (17 ani) a 
Cehoslovaciei va Intilni in zi
lele de 5 șl 8 februarie for

CAMPIONATUL IN CIFRE
• Campionatul de hochei re

cent Încheiat a fost cel de-al 
M-lea organizat in țara noastră 
(primul, în 1925, disputat in ora
șul de sub Tîmpa și Încheiat 
cu victoria formației locale Bra- 
șovia).
• Steaua București cîștigă tit

lul pentru a St-a oară (victo
ria de anul acesta este cea de-a 
eincea consecutivă in campio
nat).
• Echipa campioană, pregătită 

de antrenorii Ion Gheorghiu și 
Anton Crișan, a folosit următo
rii jucători (cu numărul de 
jocuri in care au fosl folosiți) : 
Netedu 22, J. Stanclu 7, Klraly 4 
(portari), loniță 24, M. Popes
cu 22, Justinian 22, Horvath 24, 
Dala 24, Herlea 24, Pogăcean 12, 
Alese 1, V. Huțanu 24, Hălăucă 
22, Chlriță 22, Cazacu 19, Gerczuj 
24, Nistor 24, Sofron 24, K. An
tal 24, Gliga 22, Dragomlr 11, 
Szvltlak 8, Burada 15, A. Nagy 1. 
In total — 24.

• Clasamentul minutelor de
penalizare : 1. Progresul Miercu
rea Clue 288 ; 2. Sport Club
Miercurea Clue 323 ; 3. Steaua
328 ; 4. Dinamo 379.
• Clasamentul golgeterilor :

1. CAZACtJ (Steaua) 29 p (19 
goluri + 10 pase de gol), 40 mi
nute penalizare ; 3. Gereb (Sp. 
Club) 39 (17+13), 31 min. ț 3.
Gerczuj (Steaua) 26 (14+12) 47
min. ; 4. J. Bartails (Sp. Club) 
M (17+8), 26 min. ; i. E. Antal 
(Progresul) 23 (13+10), 29 min. ; 
6. Chirlță (Steaua) 23 (14+8), M 
min. ; 7. Tureanu (Dinamo) 22 
(10+12), 20 min. ; 9. Nistor
(Steaua) 21 (11+10), 23 min. ț
9. Hălăucă (Steaua) 20 (12+1), 
14 min. ; 10. Solyom (Dinamo) 
19 (11+8), 45 min. ; 11. Baricz
(Sp. Club) 19 (7+12), 4 min. ț 
13. Lukacs (Dinamo) 10 04+4),

COMPETIȚIE POLISPORTIVA DOTATA CU „CUPA UNIRII"
Asociația sportivă a Combina

tului poligrafic „Casa Sctateii* a 
organizat — la șoh, tenis de masă 
șl popice — o atractivă Întrecere 
dotată cu „Cupa Unirii*. Com
petiția a reunit numeroși tipo
grafi din aproape toate secțiile

SERIALUL NATAȚIEI
(Urmare din pag. 1)

cu... insatisfacție. Să ne ex
plicăm. Simpla prezență in
tr-o finală de C.E. reprezintă, 
In ultima vreme, cînd concu
renta a crescut teribil, o per
formanță. Or, numele a cinci 
sportive din România au a- 
părut de opt ori între cele 
mai bune specialiste in curse 
de spate, mixt sau fluture, 
cifrele respective constitu- 
indu-se, în felul lor, în re
corduri. Insă dincolo de a- 
ceastă realizare de luat in 
seamă a celor cinci (Carmen 
Bunaciu, Noemi Lung, Anca 
Fătrășcoiu, Maricica Culică, 
Gabriela Baka) nu s-a aflat 
mult dorita medalie. Culmea e 
că aceasta a fost gata-gata să 
vină de unde ne așteptam mai 
puțin. Din proba de 400 mixt, 
la finele căreia Noemi Lung a 
fost despărțită de „bronz" 
de numai două zecimi, din cea 
de 200 fluture, unde ultimele 
brațe au decis pierderea me
daliei de către Maricica Culică. 
Dacă aceste două înotătoare 
su concurat Ia nivelul op
tim al posibilităților, Culică 
făcînd chiar o cursă de re
cord național (2:14,92), în 
schimb Bunaciu nu și-a pu-

EXCURSII LA PREDEAL
I.T.H.R. București orga

nizează excursii de 3—4 
zile la Predeal, unde slnt 
condiții foarte bune pen
tru practicarea schiului.

Plecări — tn 28 și 29 ia
nuarie.

Prețul excursiei de 3 zile 
este de 270 lei de persoană, 
Iar al celei de 4 zile de 
Î58 lei.

înscrieri — la toate a- 
gențiile de turism ale 

I.T.H.R. București. 

mația de 18 ani a României, iar 
in zilele de I și 9 februarie se
lecționata de tineret (20 ani) a 
târli noastre. Partidele vor avea 
loc tot la patinoarul .23 Au
gust*, de la ora 17.

in a doua jumătate a lunii fe
bruarie (21—23) se va disputa, 
in Capitală, .Cupa F. R. Ho
chei*. Vor lua parte echipa de 
club Avtomobillst Sverdlovsk 
(din prima ligă a campionatului 
UJLS.S., campionat care mal 
are șl o super-ligă), precum șl 
selecționatele Bulgariei (seniori), 
Cehoslovaciei (20 ani) șl Româ
niei (seniori).

12 min ; 13. Gliga (Steaua) 18 
(12+6), 18 min. ; 14. K. Antal
(Steaua) (8+10), 7 min. ; 15. San
dor (Progresul) 16 (11+5) , 14
min ; 16. Todor (Progresul) 16 
(8+8), 8 min. ; 17. V. Huțanu
(Steaua) 16 (7+9), 4 min. ; 18.
Pisăru (Dinamo) 16 (5+11), 18
min. ; 19. M. Popescu (Steaua) 
14 (9+5), 20 min. ; 20. Z. Nagy 
(Sp. Club) 14 (9+5), 21 min.
• Cele mai eficiente linii : 

1. Chlriță — Gerczuj — Nistor 
(Steaua — linia a Il-a) 69 p 
(39+30) ; 2. Cazacu — Huțanu — 
Hălăucă (Steaua — I) 65 p 
(38+27) ; 3. Z. Nagy — Gereb — 
B. Nagy (Sp. Club — I) 56 
(35+21) ; 4. Baricz — J. Bartalis
— Demeter (Sp. Club — U) 54 
(28+26) ; 5. Gliga — K. Antal — 
Sofron (Steaua — III) 48 (26+22) ; 
8. Costea — Solyom — Plsăru 
(Dinamo — I) 46 (22+24) ; 7. 
Lukacs — Kemenes — Bejan 
(Dinamo — II) 39 (27+12) ; 8. 
Sandor — Todor — Salamon 
(Progresul — II) 39 (22+17) ; 9. 
Peter — Petres — Szentes (Pro
gresul — I) 34 (22+12) ; 10. L. 
Csata — Er6s — Crăciun (Di
namo — in) 22 (13+9).
• Arbitrii eei mal solicitați au 

fost N. Enache (Galați) și I. 
Becze (București), care au con
dus cite 13 meciuri la centru. 
Tot la centru au mal condus : 
ȘL Encin (București) — 7 me
ciuri, FI. Gubernu (București) — 
8, M. Presneanu (București) — 5, 
Gh. Tasnadl, E. Both șl A. Ba
nat (toți din Miercurea Cluc)
— dte 1. Cu toții au mal fost 
utilizați și la linie. Alături de 
ei, la linie au mal fost folosiți 
BL Dinu, Gh. MIeu, 8. Dinu (toți 
din București).

Rubrică redactată de
Mircea TU DORAN

Combinatului, cel mai buni do- 
vedindu-ee a fl Gh. Banu (foto- 
culegere) la șah, Mihal Profir 
(zlncografie) la tenis de masă și 
Alfred Gril (legătorie de artă) la 
popice. (Nicolae TOKACEK — 
coresp.).

tut Învinge tracul, prezent 
la ea mal abitir ca Ia o debu
tantă, iar Anca Pătrășcoiu 
ne-a adus o mare dezamăgire, 
mulțumindu-se cu un loc 
șapte și cu unul-opt, „mer- 
gînd“ cu mai bine de cinci se
cunde mai slab la 200 m decît 
la Olimpiadă, surprinzînd lu
mea specialiștilor și comen
tatorilor. O bună perioadă 
de întrerupere, datorată u- 
nei intervenții chirurgicale, 
schimbarea antrenorului, deci 
și a metodei de lucru, se pot 
constitui într-o explicație, 
doar parțială, insă.

Nici o medalie, așadar, în 
august, la C.E. de seniori. Bi
lanțul anului 1985 rămine, ast
fel, cu medaliile ciștigate de 
Carmen Bunaciu Ia J.M.U. din

TURNEELE DIVIZIEI
(Urmare din pag. 1)

Eugenia Cotescu, Tanța Drăgoi. 
Au condus corect cuplurile : 
V. Ranghel — Al. Dragomir, N. 
Găl+șanu — I. Martin, D. Octav 
— C, Manlțlu. Programul de 
vineri (ora 11,30) : Dinamo — 
Farul, Universitatea — C.S.M.,
Flacăra — C.S.U.

DERBYUL BUCUREȘTEAN 
A REVENIT FORMAȚIEI 

CALCULATORUL
BUCUREȘTI. Cea de a treia 

zi a întrecerilor grupei secunde 
valorice (locurile 7—12) ce se 
desfășoară în sala Rapid din 
Capitală a debutat cu derbyul 
bueureștean dintre echipele 
Rapid și Calculatorul. Spre dezi
luzia spectatorilor giuleșteni pre- 
zenți pentru a susține echipa 
lor favorită, victoria a revenit 
Calculatorului în numai 55 de 
minute cu scorul de 3—0 (10,
4, 7). Elevele antrenorilor C. 
Simulescu și Margareta Șorban 
în sextetul Severina Tudorache 
(Eugenia Șulea), Carmen Pascu, 
Mirela Zamfir, Daniela Bratu, 
Elena Negulescu și Elena Dia
conii au prestat un Joc bun, 
cu acțiuni frumoase de atac la 
fileu, ridicând blocaje eficiente

Jucaji cu noi ȘAH I

TEMA ȘI VARIAȚIUNI
Așadar, cu diagrama pe ca

re am publicat-o in rubrica 
de sâptămîna trecută, pășim 
din nou in domeniul, toarte 
atractiv, al .șahului artistic*. 
Enunțul problemei cere ca, 
pornind din poziția inițială 
(alb — Ba6, Ta4, el, Nd2, 
Cf4, 17, Pc3 ; negru — BcS, 
Tbl, Nh7, Cb3, f5, Pc6, g7), 
albul să dea mat In numai 
două* mutări.

La prima vedere, regele ad
vers este gata pregătit pen
tru infringere, neavind In 
jurul său nici un timp de 
refugiu. Nu vă lăsațl induși 
In eroare I Rezolvarea (singu
ra, bineînțeles) Începe tocmai 
cu eliberarea din strinsoare a 
piesei de țintă, prin fina 
mutare l.c4! Acum șl adver
sarul nostru presupus trebuie 
să dea dovadă de iscusință, 
nefolosind pătrățelul eliberat, 
căci la 1...RC4 urmează 
prompt 2.C5 mat. Negrul, de 
fapt, trebuie să pareze ame
nințarea principală ?.Ce6, ca
re va genera însăși cele două 
„variante tematice* și anume:

2.Cd3  mat; l...Cfd4, 
Două apărări și 
diferite, care se 

reciproc (tema 
De fiecare dată, 
modificările ce 

respectiv 
d4.

l...Cbd4,
2. Nb4 mat. 
două maturi 
completează 
„antl-dual“). 
bazate pe 
survin in poziție, 
„autoblocarea* cîmpului

Această frumoasă compozi
ție aparține tunul problemist 
de forță, colegul nostru U.

„Cupa Steaua44 Ia atletism

ARUNCĂTORII DE GREUTATE LA... ÎNĂLȚIME
Ca si anul trecut, concursul de 

atletism organizat de Clubul 
Sportiv al Armatei șl dotat cu 
.Cupa Steaua* a inaugurat se
ria competițiilor de anvergură 
cuprinse în calendarul intern. 
Din păcate, deși gazdele s-au 
străduit (șl au reușit I) să asi
gure concurenților cele mal bu
ne condiții de întrecere, în sala 
.23 August* din Capitală, iar 
competiția se bucură de o fru
moasă tradiție fa atletismul ro
mânesc, o mare parte dintre 
performerii noștri de frunte au 
lipsit de pe listele de concurs.

Cu toate aceste absențe, s-au 
Înregistrat cîteva rezultate real
mente valoroase, dintre care s-a 
detașat, desigur, performanța de 
rezonantă internațională obținu
tă de vicecampioana olimpică de 
la Los Angeles, Mihaela Loghin 
(Steaua), care a aruncat greuta
tea la 20,22 m, arătînd — de pe 
acum — o formă promițătoare. 
Pe locurile următoare ale podiu
mului s-au clasat — după o 
dispută extrem de frumoasă — 
Simona Andrușcă (CSU—IEFS)

Japonia (aur la 100 m spate 
— 1:03,67, printr-o frumoasă 
revanșă în fața campioanei o- 
limpice Jolanda de Rover ; 
bronz la 200 spate — 2:17,63), 
cu titlul european de junioa
re, dublat de recordul sutei 
liber, 56,69, pentru Tamara 
Costache, cu cele 22 de meda
lii la Balcaniada de seniori, 
dintre oare 5 de aur, plus 29 
(13) la cea de juniori, cu cele 
14 medalii — număr record — 
la Concursul Prietenia , 
triplă laureată fiind Stela 
Pura. Se putea mai bine ? Noi 
credem că da. De ce nu s-a 
obținut mai mult 7 Vom În
cerca să răspundem, după a- 
ceastă punere in temă, în vii- 
toareile episoade ale „seria
lului".

„A“ DE VOLEI (f)
și astfel au înregistrat o victorie 
mai facilă decât se așteptau. 
Cea de a doua partidă a fost și 
ea un derby — de astă dată 
moldovean — între Penicilina 
Iași și Știința Bacău. Ieșencele 
au jucat foarte bine, dominînd 
de la un cap la altul partida, 
astfel că elevele lui N. Roibescu 
au învins destul de ușor cu 3—0 
(11, 6, 2). Rezultat- datorat în 
bună parte coordonatoarei Ga
briela Cojocaru, eficienței ju
cătoarelor Tatiana Popa, Mariana 
Onofraș și Marcela Olteanu. In 
încheierea reuniunii o întâlnire- 
între primele clasate din grupă : 
Dacia Pitești — Chimia Rm. 
Vîlcea, care a revenit piteștence- 
lor cu scorul de 3—1 (11, —9, 7, 
5). Cea mai bună jucătoare de 
pe teren Felicia Popescu (Dacia), 
lîngă care s-au mai evidențiat 
colegele ei : Valentina Rădu- 
lescu, Corina Holban, Mihaela 
Marian. De la învinse : Dorina 
Gherghev și Camelia Iliescu.

Au arbitrat bine cuplurile : 
D. Bojan — C. Gogoașe, V. 
Ionescu — P. Pițurcă, M. Sta- 
mate — M. Constantinescu. 
Programul de vineri (ora 13) : 
Calculatorul — Chimia, Penici
lina — Dacia. Rapid — Știința.

Gheorghe DEDIU

vii urcau u, apreciat gazetar 
A fost prezentată, 

Intr-un 
al Clubului central 
(cîndva mal activ...), 
fost răsplătită cu 
I.

de șah. 
pentru prima oară, 
concurs 
de șah 
unde a 
Premiul

★
Diagrama următoare ne În

Negrul joacă și cîștigă
el. Este poziția de încheie-31

re a unei partide Jucate prin 
corespondență și demonstrea
ză convingător resursele de 
care dispun participanțli la 
acest gen de competiții. în
trebare : de ce albul (cu un 
pion In plus) a trebuit să se 
recunoască, imediat, învins?

Radu VOIA

cu 17,72 m și Uvia Simon (CSM 
Craiova) — 17,70 m. Promițător, 
de asemenea, rezultatul junioa
rei dinamoviste Jana Căpățînă, 
care a obținut 10,45 m. Cu un 
nou record național s-a soldat 
proba similară a bărbaților: 18,58 
m obținuți de elevul antrenoru
lui Dan Serafim, Marius An
drușcă (CSM Suceava), care a 
impresionat plăcut întreaga asis
tentă prin seria sa de aruncări 
(toate peste 18,00 m). De remar
cat că, la prima încercare, suce
veanul izbutise să egaleze recor
dul de 18,45 m deținut de Sorin 
Tirichiță (Metalul), care s-a cla
sat de această dată pe locul 
secund. Tirichiță a aruncat de 
două ori 17,90 m, iar C. Palama- 
riu (CSM Suceava) s-a clasat al 
treilea cu 16,75 m. O evoluție în 
nota ascendentă demonstrată în 
ultimele două sezoane a avut-o 
Liviu Giurgian (Dinamo), care 
— cu 7,6 sec. — a egalat recor
dul cu cronometraj manual la 60 
m garduri. In continuarea clasa
mentului s-au situat G. Boroi 
(Steaua) și I. Păcioianu (CSU — 
IEFS) — flecare în 8,0 sec. O 
întrecere frumoasă a oferit-o 
săritura în lungime a fetelor, 
probă soldată cu cinei rezultate 
peste 6,00 m. Remarcabilă a fost 
constanța Marietei Hen (Metalul 
Hunedoara) care — desl a ob
ținut cele mai lungi cinci sări-

ETAPA A DOUA A „CUPEI ROMÂNIEI" 
LA HANDBAL FEMININ

Handbalul feminin este angre
nat în importante competiții in
terne, cea mai apropiată fiind 
„Cupa României", ajunsă la cea 
de a IX-a ediție.

După ce într-o primă fază s-au 
aflat în întrecere doar divizio
narele „B“, patru dintre ele cîș- 
tăgindu-și dreptul de a-șl conti
nua cursa (Vulturul Ploiești, Pre
cizia Vaslui, Constructorul Baia 
Mare și Constructorul Timișoara), 
la sfîrșitul acestei săptămîni — 
vineri, sîmbătă și duminică — 
este programată etapa a doua 
(•principală). Acum intră în com
petiție și cele 12 echipe care ac
tivează în primul eșalon valoric. 
La Buzău, Ploiești, Deva și Cra
iova, iubitorii handbalului așteap
tă cu interes evenimentul. La rîn- 
dul lor, sportivele și antrenorii 
doresc evoluții cât mai bune și 
este sigur că vor folosi această 
etapă a „Cupei României* pentru 
a-și verifica potențialul în vede
rea abordării celui de al treilea 
turneu al Diviziei ,,A* (Pitești, 
31 ianuarie — 2 februarie), la fi
nele căruia formațiile se vof'îm
părți în două grupe valorice : 
1—6 și 7—12. Să notăm că deți
nătoarea „Cupei României*, TE- 
ROM Iași (care își continuă cursa 
în întrecerea europeană a „Cupei 
cupelor*), evoluează în grupa de 
la Buzău.

Iată componența grupelor și 
programul celor trei zile de con
curs.

BUZĂU — seria A
Vineri : Vulturul Ploiești — TE- 

ROM Iași, Rulmentul Brașov — 
CUS.M. Sibiu ; sîmbătă : Rulmen
tul — Vulturul și TEROM - 
C.S.M. Sibiu, duminică : C.S.M. 
Sibiu — Vulturul și Rulmentul — 
TEROM.

PLOIEȘTI — seria B
Vineri : Precizia Vaslui — Râ

ACTUALITATEA
ÎN BOX

• .TURNEUL CLUBUBILOB* 
LA BOX. Sîmbătă șl duminică, 
în Sala sporturilor din Brăila, 
Box Clubul din localitate orga
nizează cea de a 111-a ediție a 
competiției „Turneul cluburilor*. 
Alături de pugllișllj brăllenl, vor 
participa la întreceri boxeri de 
la Steaua (două formații), Farul 
și Nicolina Iași. Un excelent 
prilej pentru sportivii acestor 
cluburi de a-șl verifica stadiul 
pregătirii în vederea turneelor 
pe categorii de greutate din lu
na februarie si, totodată, pentru 
iubitorii sportului cu mănuși din 
Brăila de a asista la meciuri in
teresante. Cele două gale vor 
Începe de la ora 17.
• PUGILIȘTII DIN LOTUL 

NAȚIONAL AU EVOLUAT LA 
BRAȘOV. Sala Tractorul din 
Brașov a fost arhiplină miercuri, 
la gala de verificare a boxerilor 
din lotul național. In prima lor 
apariție publică din acest an, 
elevii antrenorului Eustațlu Măr
gărit au lăsat o bună Impresie 
în partidele susținute în com
pania puglliștilor brașoveni. Au 
plăcut îndeosebi Ștefan Drișcu, 
Nicolae Dănuț, Vasile Damian, 
Giani Gogol șj Marcel Marcu. 
Aplauze a primit campionul 
mondial de tineret Marcelică 
Tudoriu, învingător în fața bra
șoveanului Rică Marcocl. Spor
tivii din Brașov au obținut și ei 
trei decizii : Alexandru Luparu 
și Gheorghe Florea l-au Întrecut 
la puncte pe Marian Gavrilă șl, 
respectiv. Ion Pal, Iar Ion Simi
na l-a învins prin k.o. în pri-’ 
mul rund pe Petruț Adam. (Ca
rol GRUIA — coresp.).

turi ale concursului (toate peste 
6,52 m) — nu s-a clasat prima 
pentru că a fost... înscrisă HC, 
neconfirmîndu-șf în timp util 
participarea. Clasamentul probei 
a fost : Liliana Năstase (CSU 
Galați) 6,38 m, Gina Ghioroaie 
(Steaua) 6,13 m, Mirela Dulghe
rii (Prahova Ploiești) 6,01 m, 
Mirela Belu (Steaua n. 1970) 6,00 
m, HC : Ucu 6,66 m.

Alte rezultate : BĂRBAȚI : 60 
m ; Paul Stanciu (Steaua) 6,6,
l. Sandu (Constr. Arad) 6,8, R. 
Ababei (CSU — IEFS) 6,9 ; lun
gime ; Vasile Dlma 7,64 m, L. 
Budur 7,39 m, B. Tibor (toți de 
la Steaua) 7,29 m ; tri plus alt : 
Dan Simlon (Victoria) 15,90 m, 
L. Sfia (Steaua) 15,80 m ; înăl
țime : Constantin Militaru 2,21
m, E. Popescu (ambii de la
Steaua) 2,10 m, A. Proteasa 
.(Rapid) 2,10 m ; prăjină : Răz- 
van Enescu (Steaua) 4,90 m ; 
FEMEI : 60 m : Lucia Militaru
7,3, Doina Voinea 7,5, Otilia Gre- 
cescu (țoate de la Steaua) 7,5 ; 
60 mg î Daniela Bizbac (Victoria) 
8,5 ; înălțime î Elena Schromm 
(Rapid), 1.80 m, Iuliana Bogdan 
(Voința) 1.70 m.

Andi VILARA

O Mîine și duminică se vor 
desfășura în sala „23 August* 
zonalele Campionatului republi
can al seniorilor și tineretului.

pid București, Știința Bacău — 
Relonul Săvinești ; sîmbătă : Ști
ința — Precizia, Rapid — Relo- 
nul ; duminică : Relonul — Pre
cizia, Știința — Rapid.

DEVA — seria C
Vineri : Constructorul Baia

Mare — Mureșul Tg. Mureș, Hi
drotehnica Constanța — Textila 
I.A.S. Zalău ; sîmbătă : Hidro
tehnica — Constructorul, Mureșul
— Textila ; duminică : Textila — 
Constructorul, Hidrotehnica — 
Mureșul.

CRAIOVA — seria D
Vineri : Constructorul Timișoa

ra — Confecția București, Chi
mistul Rm. Vîlcea — Dorobanțul 
Ploiești ; sîmbătă : Chimistul — 
Constructorul, Confecția — Doro
banțul ; duminică : Dorobanțul
— Constructorul, Chimistul — 
Confecția.

Vineri și sîmbătă, meciurile au 
loc la orele IC,30 și 18, iar du
minică Ia orele 10 și 11,15.

• ClȘTIGURILE TRAGERn 
RARILOR CÎȘTIGURI* LA 
LOTO DIN 17 IANUARIE. FAZA 
I — cat. 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 10 
variante 25% a 11.501 lei ; cat. 3 < 
10 variante 100% a 4.792 lei șl 56 
variante 25% a 1.198 lei ; cat. 4 : 
31,75 variante a 3.622 lei ; cat. 5 : 
159 variante a 723 lei ; cat- 6:
382.50 variante a 301 led ; cat. X :
1.802.50 variante a 100 ld. Report 
la cat. 1 : 324.854 lei. FAZA a 
II-a — cat. A: 1 variantă 100% 
— autoturism Dacia 1300 și 4 va
riante 25% a 17.500 lei ; cat. B : 
70 variante 100% a 8.823 lei, în 
cadrul cărora o excursie în R.P. 
Ungară de un loc și diferența în 
numerar și 354 variante 25% a 
2.206 lei. Autoturismele „Dacia
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Miercu- 
Viorel 
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2:23,92, 5. 
(Dinamo) 
Adorjan
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să se 
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curse, cu locul secund.
ZULTATE, slalom special 
Mihacla Fcra (Șoimii Sibiu) 

Liliana Icnim1:25,94, 2.
(ASA) 1:26,63, 3. Adriana Ma- 
orea (Șoimii Sibiu) 
slalom uriaș : 1.
Postolache (Dinamo) 
2. Liliana Icnim 2:29,62, 
Mihaela Fera 2:29,84.

Slalomul uriaș rezervat bă
ieților a avut la start 50 de 
schiori, dintre care au termi
nat 43. Protagoniști au fost 
tot sportivii cu mai multă 
experiență competițională, ca
re cedează 
fruntașe ale 
REZULTATE : 1. Vili Podaru 
(Dinamo) 2:19,99, 2. Minai
Bîră (Dinamo) 2:20,26, 3. Do
rin Dinu (CSU Brașov) 2:23,88, 
4. Peter Cristal! (CSȘ 
rea Ciuc) 
Constantin 
6. Carol 
2:24,44.

Carol <

irîng 
lea Lac 
indata 
naia (1500) 
ibele 
edeal

67 cm
143 cm
16 cm
36 cm
17 cm
37 cm

coresp.

FESTiVAL 
PE GHEAȚA 

această dimi
neață de la ora I,
bucureștenii vor a- 
vea prilejui «5 
urmărească la pa
tinoarul Floreasca 
un festival pe ghea
ță. Vor evolua ju
niori de la clubu
rile .Triumf" și 
ICEMENEKG, elevi 
ai școlilor genera
le și liceelor din 
Capitală. El vor o- 
feri un spectacol de 
patinaj artistic șl 
patinaj viteză, pre
cum șl demonstra
ții șl diverse jocuri 
distractive.

irat, de curând, Concursul de schi alpin 
le A.S.A. Brașov. Iată învingătorii : sla- 
- C. Dumbravă (Centrul Predeal), copii 
antrul Miercurea Cluc) ; fetițe mari —

Predeal), fetițe mici — Cornelia Cuță 
om (în aceeași ordine a categoriilor) : 
a Bologan șl Cornelia Cată, toți de la 
ODLEANU — corespondent).

de 
Iui 
>e lîn- 
lecani- 

vor 
■unsuri 
Buda- 

1 (Mi- 
Hor- 

inu si 
ecerile 

lilti- 
,Cupei 
mărie,

timpului nefavorabil, campio
natele naționale de patinaj 
viteză ale seniorilor șl ju
niorilor vor fi reprogramate, 
In funcție de starea vremii, 
pe pistele naturale din Su
ceava sau Miercurea Clue, in

face 
Dacă 

vor

cepînd din ultima decadă 
lunii februarie. Ce vor 
pînă atunci vitezlștll? 
condițiile meteorologice 
permite, cluburile de perfor
manță vor organiza concur
suri săptămînale, dotate 
diferite trofee.

lelungată de pregătiri, patinatorii artis- 
: se vor alinia, sâmbătă șl duminică, la 
lului Timișoara", găzduită de patinoarul 
Au fost invitați sportivi aparțintnd <du- 

î porii ve din București, Brașov, Galați, 
apoca, Ploiești și Reșița. Iată, in contl- 
petițiilor rezervate „artiștilor ghețil" : 
’.R.P." la Galați ; 13—16.11 — „Cupa Ro- 
22—23.11 — „Cupa Napoca" la Cluj-Na- 
neursul republican al copiilor și speran- 
>—6.m — Campionatul republican rezer- 
1 București ; 29—30.in — „Cupa Primă- 
7 ; 11—12.IV — „Cupa I.M.F." la Bucu- 
pionatul de seniori la București.

IHZl
5 :

nților : 
ourești 
rancisc
LGERIl 
NOEX-

8 IA-
5 : 6,75 
c : 40

D : 
sat. E : 
tflt. F :
FAZA 

te 25% 
arian te 
ariante 
arlante

a 917 lei ; eat. 5 : 963,50 variante 
a 340 lei ; cat. 6 : 30.868.2S va
riante a 60 lei. FAZA a m-a — 
cat. G : 2 variante 100% — auto
turisme Dacia 1300 și 1 variantă 
25% a 17.500 lei ; cat. H : 1 va
riantă 100% a 10.000 lei, in cadrul 
căreia o excursie de un loc în 
R.D. Germană șl diferența in nu
merar și 1 variantă 25% a 2.500 

cat. I : 4 variante 100% a 
lei și 16 variante 25% a 250 
cat. J : 52,50 variante a 200 
cat. K : 137,25 variante a 100 
cat. L : 4.273,25 variante a

lei ;
1.000 
led ; 
lei ; 
lei ;
60 led. Autoturismele „Dacia 1300" 
au revenit pârtiei panțllor : Ter
nari Ioan Aleodor din Șimleul 
Silvaniei și Anghcl Marin din 
București.

I CINE APARE LA GOL?
(Microradiografie)

Tot discutînd despre ofensi
vă, ne întrebăm, vrind, ne- 
vrind. cine și cum participă la 
finalizare ? De aid, multe su
gestii, pentru jocul de a- 
tac, dar. In replică, și pentru 
adversarul in defensivă, care 
se poaite apăra mai bine sau 
mai slab si In funcție de 
„problemele" ridicate de înain
tași. Ne-am propus 
astăzi o trecere 
golgeterîlor. Un 
echipelor după

pentru 
în revistă a 
clasament al 
oamenii de

Petcu 13 go-
Pițurcă

1. Corvinul 
ri ; 2. Steaua

; 3. Sportul studențesc — 
Hagi 10 ; 4—5. Universitatea 
Craiova (Bleu) și „Poli" Timi
șoara (Giuchici) —9 ; 6. „U“ 
Cluj-Napoca — Cîmpeanu II 
8 ; 7—10. Dinamo (Orac), F. C. 
Argeș (Badea), Gloria Buzău 
(Șumulanschi) și A. S. A. Tg. 
Mureș (Fanici) — 5 ; 11—15.
F. C. Olt (Bălăci — Eftimie), 
S. C. Bacău (Tismănaru), Ra
pid (Goanță — Damaschin II), 
Victoria (Glonț) și F.C. Bihor 
(C. Georgescu) — 4 ; 16—18. Pe
trolul (I. Gușă — Nuță), Chi
mia (Verigeanu — Basno) 

Brașov (Cramer 
—3.

sint golgeterii 
Procentul lor

și
F. C. M. 
Șoarece)

Aceștia 
chipelor. 
este prea mare, 
nul, 
ductiv atac (44 de 
cate) — urmată 
studențesc (36) și 
—, și „lanterna" 
(F. C. M. Brașov), 
marcate, se poate calcula coe
ficientul fiecărui golgeter 
care depășește ou puțin 30 
la sută. Ceea ce presupune că 
există un joc de atac colectiv 
bazat pe o linie de înaintare 
productivă, susținută de liniile 
din spate. Așa ar fi ideal I 
Numai că distanța dintre 
golgeterii echipelor și al 
doilea om de gol al celor 18 
divizionare „A" este totuși 
prea mare, excepțiile confir- 
mînd regula. Cel mai echi
librat tandem îl prezintă Spor- 

studențesc cu perechea

e- 
nu 

Intre Corvi- 
echipa cu cel mai pro- 

goluri mar- 
de Sportul 
Steaua (34) 

eficacității 
9 goluri

Hagi — Coraș, realizatori 
19 goluri. Sigur, Corvinul are 
o „pereche" de 20 de goluri 
(Petcu — Mateuț), însă al doi
lea om are numai 7 goluri, în 
timp ce Coraș 
luri. In cazul 
condantul lui 
la șase goluri 
tuș), 
bru 
ZUj 
cu cite trei goluri, doi cu cite 
două goluri). Există și echipe 
care oferă un dezechilibru a- 
larmant. „U" CIuj-Napoca îl 
are pe Cîmpeanu II cu 
goluri și cinci jucători 
două goluri. Ca să nu 
vorbim de echipa eu cel 
slab atac, cea brașoveană, 
doi jucători de trei goluri și 
numai alți trei marcatori cu 
dte un gol 1

Ce ne spun aceste cifre ? Că 
jocul de atac a devenit, fireș
te, mai complet, 
prezența unui număr mare de 
marcatori nu înseamnă au
tomat și un pas înainte. E- 
xemplul Chimiei, cu 13 mar
catori, dar fără un golgeter 
autentic (cele trei goluri 
lui Verigeanu și Basno 
un argument), invită cel 
muilt la căutarea unor soluții. 
Cum și scăderea cotei golgete- 
rului dinamoviștilor, care s-a 
repercutat 
litatea 
depinde 
la care 
fiecărui 
sprijinului 
lorlalți. 
numai pe un om. automat 
sarcina 
devine mai ușoară.

Un golgeter, doi golgeteri în 
mai bun caz. cu condiția 
aportul ofensiv al echi- 
să fie mare. Numărul scă- 
de goluri și „puzderia" de 

nereprezentativi vin 
de 

mai 
datorită

Există 
inferior", 
Petrolului

I
I
I
I
I

MECIURI
• A.S.A. TG. MUREȘ — ELEC-

TBOMUREȘ 3—1 (2—0). Meciul
s-a disputat la sovata. Au mar
cat Grozea (mln. 15 — autogol) 
șl Clorceri (mln. 44), respectiv 
Gali (mln. 57, din 11 m). A.S.A. 
a folosit formația : Varo — 
Szabo, Jenei, Isplr, V. Marton — 
I. Costel, Botezan, L. Popa — 
Clorceri, Fanlcl, Soare. Au mal 
Jucat : Vodă, Someșan, Both, 
Muntean, Szonto, Clolponea, S. 
Dumitrescu șl Albu. (A. FEKE- 
TE — coresp.)
• MUSCELUL C1MPULUNG —

RAPID BUCUREȘTI 2—2 (1—0).
Au marcat : Bacoș (mln. 40 — 
autogol) - șl Miuțu (min. 71), res
pectiv Bacoș (mln. 66) șl Rada

a realizat 9 go- 
campionilor, se- 
Pițurcă se află 
distanță (Lăcă- 
și un „echili- 

cum ar fi ca- 
I (doi oameni

Opt
cu...
mai 
mai 

cu

Numai că

ale 
fiind 
mai

clasament. Ca- 
ofensiv nu 

de altitudinea

VÎLCENII VOR SA JOACE MAI RAPID
Șl SA ELIMINE.., INCONSTANȚA

in
Jocului 
decît 
este ridicată ștacheta 
golgeter, dar și a 

ofensiv al ce- 
Pentru că axînd Jocul 

Si 
apărătorilor adverși

cel 
ca 
pei 
zut 
marcatori 
șl spun că asupra Jocului 
atac trebuie insistat 
mult. Aceasta și 
simplului fapt că a te apăra 
este mai ușor decît a ataca.

Mircea M. IONESCU

AMICALE
(min. 80). 
evoluat In formația : 
Marinescu, “ ' ~
coș —
Goanță
Au mai jucat : Toader, 
Proșteanu și Mărglneanu. 
Muscelul evoluează in

Dlvlzlonara .A* a 
Mânu 

Rada, Grigore, 
Aglu, Nlță, șt. 
— Teodorescu,

Ba-
Popa, 

Clrlan. 
Mincu, 
Astăzi, 

compa
nia Sportului studențesc, iar du
minică va primi replica echipei 
F. C. Argeș. (P. MATEOIU — 
coresp.)
• Din lotul de jucători al 

chlpel S. C. Bacău, publicat
numărul de Ieri al ziarului, face 
parte și fundașul central Borcea, 
care se pregătește în aceste zile 
alături de eellalțl coechipieri.

e- 
ln

Pe partea dreaptă a Oltului, 
la poalele munților Coziei — 
în stațiunea Călimănești — se 
află in aceste zile de vacanță 
și fotbaliștii divizionarei „A" 
pe ale cărei treninguri albastre 
stă scris „Chimia Rm. Vîlcea". 
Ei au putut fi văzuți zilnic an- 
trenîndu-se în jurul Complexu
lui hotelier „Cozia" pentru a 
duce la bun sfîrșit perioada 
numită simplu a „acumulărilor 
fizice".

Ne-am aflat și noi cu ei două 
zile, timp în care i-am văzut 
lucrînd cu seriozitate, fapt re
marcat și de observatorul fede
ral Angelo Niculescu : „Pregă
tirile formației vîlcene s-au 
desfășurat bine, urmărindu-se 
indicațiile tehnico-metodice ale 
recentului curs de perfecționare 
a antrenorilor". De fapt, trei 
antrenamente pe zi, la care au 
participat următorii jucători : 
portari — Pavel, Boldici, V. 
Preda; fundași — Teleșpan, M. 
Preda, Basno, Cincă, Lazăr, Ci
reașă ; mijlocași — Vergu, Io- 
van, Bica, Beldeanu ; înain
tași — Verigeanu, Ancuța, Ca- 
rabageac, Ghiță. Nume noi 
față de vechiul lot : mijlocașul 
Ion Gheorghe de la Șoimii Si
biu, fundașul Moțoc de la Du
nărea Galați și atacantul Scîr- 
lete de la Armătura Strehaia.

S-a alergat mult, s-a dus do
rul zăpezii C,Ar fi fost mult 
mai bună — ne spunea secun
dul Lucian Catargiu — în aces
te pregătiri, covorul alb solici- 
tînd altfel gleznele băieților de- 
cit solul tare și înghețat"). Ca 
de obicei, această perioadă a 
fost și de reflecții referitoare 
la „ce s-a făcut" în tur și la 
ce „trebuie făcut" în retur. Și 
pornind de la realitatea clasa
mentului (17 7 2 8 22—21 16 p), 
concluziile stnt clare : față de 
perioada corespunzătoare a cam
pionatului trecut a crescut efi
ciența, este... ca și realizat o- 
biectivul echipei — un loc In 
prima jumătate a clasamentu
lui (locul 10 însă în loc de 9, 
dar la egalitate de puncte 
ocupanta locului 9, Gloria) 
prezența în semifinalele 
pei". Antrenorul Marcel 
lei, cu care discutam, își 
turisea gîndurile : „îmi 
angajamentul fotbaliștilor 
„vechea gardă'-, 
greul campionatului 
Preda, Cincă, Pavel, 
geac, 
firmat, dar, evident, sini încă 
Ia început de drum. Mă refer 
în principal Ia Cireașă, Bica și 
Lazăr. Punem accent deosebit 
pe pregătire, pentru că în a- 
cest retur va trebui să jucăm

cu 
și 

„Cu- 
Pign- 
măr- 
placc 

din 
care au dus și 

Basno, 
Caraba- 

al tinerilor care au con-

mai bine decît în tur. Și bă
ieții știu despre ee este vorba, 
motiv pentru care se angajează 
serios. Eu aștept mult de la Ca- 
rabageac, acest marc talent, 
care poate mult mai mult de
cît a dat pînă acum, de la Bel
deanu, care socot că... mai are 
multe de spus, dc la Verigeanu 
și Ancuța, care revin în prim- 
plan".

De fapt, ce vrea Chimia Rm. 
Vîlcea 7 în primul rînd_ să nu 
mai survină inegalități in com
portare (vezi jocul foarte bun 
de la Brașov și victoria cu 3—1 
asupra F.C.M.-ului, egalul, 0—0, 
cu Petrolul, „dublate" dc in
succese acasă, dintre care cel 
mai „curios" apare acel 0—1 cu 
S.C. Bacău), apoi să joace mai 
rapid, fiindcă este sigur că se 
poate, s-a văzut acest lucru în 
unele meciuri.

într-una din zilele în care 
ne-am aflat la Călimănești, a 
sosit în mijlocul fotbaliștilor 
arbitrul N. Dincscu din Rm. 
Vîlcea, care le-a explicat pre
vederi regulamentare, a discu
tat despre ele (deposedarea prin 
alunecare, jocul cu talpa 
cancului, atacul în forță 
violent etc.). Acțiune foarte in
teresantă, cu atît mai mult cu 
cît la ea au luat parte și jucă
torii altor echipe aflate la pre
gătire : Tractorul Brașov, Me
canica Fină Bucureșii ș.a.

In ultima seară, înainte de a 
pleca spre București, în timp 
ce discutam cu jucătorii vil- 
ceni, antrenorul M. Pigulea a 
luat un carnet de notițe și a 
scris în el ceva. Apoi, stinghe
rit, a spus : „Poate rețineți 
ceva și despre ceea ce am notat 
en aici". O facem cu .' “ 
cu atît mai mult cu cit „me
sajul" adresat spectatorilor vll- 
ceni este valabil și pentru cei 
din multe alte orașe. Spicuim, 
deci : „Să nu se uite faptul că 
și fotbaliștii sint oameni cu sen
timente, trăiri sufletești și pro
bleme familiale... Greșelile ju
cătorilor și antrenorilor — de 
cele mai multe ori — nu sint 
intenționate... Aplauzele Ia reu
șite nu compensează cu nimic 
apostrofările din situațiile cri
tice, grele pentru echipă... Mai 
multă înțelegere !.. 
brașoveni își încurajau 
la 0—2 !“.

Evident, Chimia Rm. 
este preocupată de „mai 
Antrenori și jucători 
susținătorilor lor un loc în pri
ma jumătate a clasamentului. 
Și „vîrstnicii", și tinerii echi
pei susțin că acest lucru este 
posibil !

Modesto FERRARIN!

bo- 
sau

plăcere,

Spectatorii 
echipa

Vîlcea 
mult", 
promit

ATITEA Șl ATITEA TRANSFERĂRI FORMALE!•••

cum schimba trenurile Matei, Pcnoll, firosit, Florean și alții..
ianuarie s-a Încheiat 
de transferări dintre 

returul' campionatu-

La 20 
perioada 
turul și 
lui. O nouă posibilitate pentru 
echipele noastre de a-și com
pleta... necesarul de jucători, 

a face ceea ce n-au făcut 
începerea campionatului, 

vară. Rămine acum ca fo- 
de specialitate — federa- 

— să valideze aceste trans
ferări, dacă ele corespund re
gulamentului în vigoare.

Nu a fost nici prima și nid 
ultima perioadă în care divi
zionarele „A" — pentru că la 
ele ne vom referi — au avut o 
nouă ocazie de a-și completa 
posturile deficitare 
țin, aceasta este 
unei astfel de perioade la ju
mătatea întrecerii competi- 
ționale), pentru o evoluție mai 
bună în primăvară.

Problema care se pune (și 
nu e deloc nouă) e următoa
rea : CÎT DE EFICIENTE SE 
VOR DOVEDI NOILE TRANS
FERĂRI 7 De ce punem aceas
tă întrebare 7 Pentru că au 
fost atîtea transferări cape nu 
au dat rezultate, care s-au do
vedit nu numai inutile, dar u- 
nele au scos din circuit ju
cători, in timp ce tot mai 
multe persoane 
trul fotbalului, 
trenori și conducători de clu
buri, se plîng că acest fond 
de jucători este foarte redus.

Și avem destule exemple, 
care duc la fireasca întrebare : 
CUI AU FOLOSIT ASEME
NEA TRANSFERĂRI 7 Cazul

ted pri
menirea

din perime- 
mai ales an

lui Matei, de pildă. Cu 
a primit dezlegare de la 
Olt, unde ERA TITULAR, 
să meargă la 
Craiova, 
tei a devenit 
nimă 
era 
Matei 
teren, 
venit 
chipa 
cauza 
nici de el apreciat ca util, 
Pitești, Penoff 
tot sezonul de 
cum vine „să 
S. C. Bacău, 
ne, astă-vară 
bun, iar acum 
treagă tărășenie a 
transferul lui Florean,

. Politehnica 
Bihor, 
a mai apărut în echipa oră- 
deană, ca acum să se întoarcă 
din nou la Iași, adică în ora
șul natal, unde suporterii 
conducerea 
tunel), nu prea îl mai apre
ciau cum
Grosu, fostul golgeter ? A ple
cat de la Oradea, unde reve
nise în fotbal, a venit la Plo
iești (a zis „mai aproape de 
casă"), mai mult n-a jucat de- 
cît a jucat și după o jumă
tate de campionat se întoarce 
la... F. C. Bihor, 
el că va deveni iar golgeter.

Dar să 
exemplele, 
în plină perioadă de’ pregătiri, 
O PERIOADA FOARTE IM-

greu 
F. C.

ca
Universitatea

Dar la Craiova, Ma
mai ano-

Nici cind 
indisponibil, 
introdus în 
caz. A re-

cea
REZERVA.

Ungureanu I 
nu a fost
Penoff, alt

acum la S. C. Bacău, e- 
la care se afirmase. Din 

unui transfer, se pare, 
la 

a stat pe tușă 
toamnă, iar a- 

întărească" pe 
Cum s-ar spu- 

Penoff nu 
e bun. O 

fost 
de 

Iași, la F.
In toamnă, Florean

PORTANTA, de 
pinde viitoarea 
ție. Și-au luat cu 
„achiziții", 
rezolve 
zolvate în toamnă, 
pe care unele echipe au înche
iat-o fără să-și fi găsit... 
formula de echipă, în căutarea 
mult doritei omogenizări. Se 
vor omogeniza ele cu noii ve
nit! sau vor trebui încă 17 e- 
tape de căutări ?

Că au inal fost jucători

care va de- 
lor evolu- 
ele și noile 

cu care speră să 
problemele... nere- 

Toamnă

transferați care nu au jucat 
nici un minut in prima echi
pă, ce să mai vorbim ? Sigur, 
nu toate transferările pot da 
rezultate, dar în cazul unor e- 
chipe — Rapid, „Poli" 
șoara, F. C. Bihor, 
Brașov, S. C. Bacău, F. C. 
— procentul de „încercări" 
fost prea mare. Iată de ce 
teptăm 
rim) ca în noul sezon 
afirme jucătorii aduși 
în Ioturile divizionarelor 
spre folosul echipelor în 
și al fotbalului nostru.
fel, aceste transferări se vor 
dovedi FORMALE, cum au 
fost atîtea altele pînă acum.

Timî- 
F.C.M.

Olt 
a 

aș- 
do- 

se
cu nerăbdare (și 

să
acum 
„A", 

i cauză 
Alt-

era 
in- 
cu
Ia 
C. 
nu

și 
clubului (de a-

se cuvenea. Dar

unde zice

ne oprim aid cu 
Echipele, se află

Constantin ALEXE



SCRIMERI ROMÂNI PE PLANȘELE INTERNAȚIONALE
La sfirșitul acestei luni, 

scrima românească se află an
grenată în importante competi
ții internaționale. Astfel, în a- 
ceste zile componenții primului 
lot reprezentativ de sabie parti
cipă la puternicul turneu inter
national organizat la Moscova. 
La actuala ediție a acestei tra
diționale competiții, care face 
parte din circuitul de turnee 
pentru „Cupa Mondială" (de 
categoria A), vor fi prezenți sa- 
brerii români Al. Chiculiță, M.

Florea, V. Szabo, FI. Păunescu, 
A. Papp, însoțiți de antrenorul 
Al. Nilca.

Săptămîna viitoare, incepînd 
de vineri și pînă duminică, în 
Capitală, la sala Floreasca, se 
va disputa ediția din 1986 a 
campionatelor masculine de flo
retă ale României. In primele 

.două zile, floretiștii vor evolua 
în proba Individuală, duminică 
urmînd a se desfășura între
cerea pe echipe.

„REPLICI- ÎNTRE
DOI MARI CAMPIONI

SUCCES DE PRESTIGIU ÎN C.C.E. LA BASCHET (f)
(Urmare din pag I)

Universitatea și Levski Spar- 
tak Sofia — Primigi.

întilnirea a oferit un spec
tacol sportiv de o rară frumu
sețe. cu o captivantă evoluție 
a scorului, cu un final de-a 
dreptul dramatic. In cursul 
jocului. avantajul a alternat 
egalitatea a apărut deseori : 
4—4 în min. 6, 22—22 în min. 16, 
49—49 în min. 26, 52—60 în 
min. 31, 62—68 in min. 37, 64— 
70 în min. 37. Din acest mo
ment, cu un handicap deloc 
neglijabil în față, clujencele au 
efectuat presing pe tot terenul, 
au luptat admirabil, refăcînd 
punct cu punct, obținînd din 
nou egalitatea. 72—:72, cînd mai 
erau 73 secunde de joc. Intr-un 
final incandescent, trei dintre 
foarte tinerele baschetbaliste de 
la „U“ — Tunde Enyedi. Ildiko 
Manasses și Aurora Dragoș, 
care acum patru ani jucau la... 
minlbaschet — Împreună cu

Paula Misăilă și Magdalena 
Jerebie au. „smuls" mingi de la 
adversare, iar cînd mai rămă
seseră 45 de secunde, Enyedi a 
înscris coșul victoriei și tot ea 
a majorat scorul la capătul u- 
nui contraatac impetuos. La 
această frumoasă victorie și-au 
mai adus contribuția Gabriela 
Kiss, Mariana Bădinici, Virgi
nia Popa și Melania Lefter, 
precum și conducerea tehnică 
asigurată de antrenorii Nicolae 
Martin și Horia Pop, întregul 
colectiv meritînd din plin en
tuziastele aplauze primite din 
partea publicului, felicitările 
unanime.

Au înscris Jerebie 23 (5 a- 
runcări de cîte 3 puncte), Kiss 
17, Misăilă 11, Bădinici 9, 
Dragoș 4. Popa 4, Manasses 2, 
Lefter 2, respectiv Lacey 26, 
Lawrance 12, Peruzzo 12, Fullin 
8. Pollini 6. Passaro 8.

Au condus bine A. Tsagamilis 
(Grecia) si E. Kuglarz 
(Polonia).

Simbătă, replica lui Billy 
Olson — in telefoto A. P. — 
AGERPRES — la recordul mon
dial de sală (5,87 m), stabilit 
cu cîteva zile mai înainte de 
către Serghei Bubka, a fost, 
ca între mari performeri, tot 
un... record : 5,88 m! Uri dia
log cit se poate de interesant, 
care promite să continue, cu 
ocazia viitorului turneu or
ganizat în luna februarie, în 
mai multe localități de pe con
tinentul nord-american.

ALTE REZULTATE DIN CUPELE EUROPENE DE BASCHET

RECORDUL DINAINTEA... CURSELOR i
Nici nu începuse anul 

'! competițional cînd, în lu-
mea înotului — mereu sub 

[I semnul luptei cu timpul —
i] se și vorbea de un record,
] i primul pentru ’86 ! Ce-i

drept, cu el, cu recordul, 
i nu se lăudau Gross sau

i Salnikov, ci doar niște or-
; i ganizatori care anunțau că 

la cea dinții mare întrece
ri re a anului, la Festivalul

Arena de la Bonn, s-au 
;1 înscris sportivi din 34 de
■ țări. De pe toate continen-
1 IWWWWWWWWWWWW^"

tele. Reprezentind mari 
forțe ale natației mondiale, 
dar și federații ce abia bat 
la poarta performanței. Și 
cu trei debuturi remarcate 
— România, Bulgaria, Ja
ponia —, la această ediție 
cu numărul 4. Chiar dacă 
se va desfășura intr-un ba
zin scurt, competiția din 
prima decadă a lui fe
bruarie va stîrni un Inte
res mare. începutul a și 
fost făcut.

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX

ATLETISM • In concursul de 
la Bruxelles, dotat cu „Cupa de 
aur pentru săritura în înălțime", 
prima ediție : 1. Patrick Sjoberg 
(Suedia) 2,32 m ; 2. Carlo Traen- 
hardt șl Dletmar MOgenburg 
(ambii R.F.G.) 2,30.

AUTOMOBILISM « Clasamente 
finale în Raliul Paris — Dakar, 
auto : 1. Metge—Lemoyne (Fran
ța — Porsche Rothmans) ; 2.
Ickx—Brasseur (Belgia, Franța — 
Porsche Rothmans) ; 3. Rlgal—
Malngret (Franța — Mitsubishi) ; 
moto : 1. Cyril Neveu (Franța
— Honda Rothmans) ; 2. Gilles 
Lalay (Franța — Rothmans) ; 
3. Andrea Balestrierl (Italia — 
Honda). • Clasament In raliul

Traktor Celiabinsk 4—2 ; Dinamo 
Riga — Aripile Sovietelor Mos
cova 2—3; clasament: 1. Ț.S.K.A. 
Moscova 44 p, 2. Dlnamo Mos
cova 38 p. 3. Spartak Moscova 
33 p.

SCHI • Coborirea feminină de 
la Valzoldana (Italia) : C. Bour- 
bissen (Elveția) 1:26,96 ; 2. B. 
Gafner (Elveția) 1 :27,29 ; 3. L. 
Laroche (Canada) 1:27,48.

ȘAH • Semifinalele candida- 
ților la titlul mondial, la Minsk i 
Sokolov — Vaganlan (partida a 
6-a) : %—*/>. Sokolov conduce cu 
4,5—1,5 ; la Tilburg : Timman — 
Iusupov (partida a 4-a) : '/2—*/». 
Timman conduce cu 2,5—1,5.

Monte Carlo : 1. 
janne (Finlanda 
Turbo 16) ; 
(Finlanda, Italia
Uni Delta S 4) ; 
viero 
Delta

in cupele europene ia baschet: 
MASCULIN, „Cupa campionilor": 
Cibona Zagreb — Limoges 116— 
106 ; clasament : 1. Kaunas șl
Cibona Zagreb 9 p, 3—6. Maccabi 
Tel Aviv, Milan, Real Madrid, 
Limoges 6 . _ _
gr. A : steaua Roșie Belgrad — 
Varese 90—83 ; Villeurbanne 
Breogan Lugo ‘ ‘
clasament : l. Villeurbanne 9 p ; 
2—3. Varese și Steaua Roșie 8 p ; 
4. Breogan Lugo 5 p ; gr. B : 
Antibes — Torino 92—71 ; zadar
— PAOK Salonic 98—79 ; clasa
ment : 1—2. Torino șl Antibes
8 p, 3. PAOK Salonic șl Zadar 
7 p ; gr. C : Bosnia Sarajevo — 
Banco Roma 100—96 ; Challans
— Hapoel Tel Avlv 80—85; clasa
ment : 1—3. Banco Roma, Bosnia 
Sarajevo, Hapoel Tel Aviv 8 p, 4. 
Challans 6 p ; gr. D : Orthez 
(Franța) — Caserte (Italia) 
79—88 ; Granollers (Spania)

p. „Cupa Koracl",

(Spania) 104—77

Partizan Belgrad 100—90 ; clasa
ment : 1. Caserte 9 p, 2. Parti
zan Belgrad 8 p, 3. Orthez_7_p, 
4. Granollers 6 
„Cupa campionilor* 
țais 
dort

Versailles — 
75—63. „Cupa

p. FEMININ, 
: Stade Fran- 
Agon Ddssel- 
Liliana Ron-

DE
meciurile retur ale cupelorIn 

europene de volei (echipele scri
se cu 
calificat 
CULIN, 
LOR* : 
da Praga 0—3 ; Tartarinl Bolog
na — Ț.S.K.A. Moscova 3—2 ; 
Stal Szczecin ~ ' ' '
Brother Martlnus 
Santal Parma — 
rești 3—1 (10, —11, 
CUPELOR": Filament (Turcia) — 
Dynamo Moscova Biyer

literă mal neagră, s-au 
tn turul al 3-lea): MAS- 

„CUPA ---------------
Grenoble

CAMPIONI- 
Buda-Hvez-

(Polonia) — 
(Olanda) 1—3; 
Dlnamo Bucu- 
8, 11). „CUPA

RECORDUL FOTBALIȘTILOR FRANCEZI
Din 1971, de la 9 octombrie 

(0—2 ou Ungaria), fotbaliștii 
francezi au susținut acasă 23 
de meciuri tn cadrul compe
tițiilor oficiale ale reprezenta
tivelor naționale, cîștigînd 19 
dintre ele șl Încheind alte 4 
la egalitate, un adevărat re
cord ! Ultima victorie au re
purtat-o în luna noiembrie : 
2—0 cu fotbaliștii Iugoslavi în 
cadrul preliminariilor C.M. De 
subliniat evoluția cu totul re

marcabilă avută cu prilejul 
turneului final al campiona
tului european din 1984, des
fășurat în Franța, ctnd repre
zentanții „cocoșului galic" au 
întrecut Danemarca (1—0), 
Belgia (5—0), Iugoslavia și 
Portugalia (3—2), iar în finala 
competiției au dispus de Spa
nia (2—0). A fost, după cit 
se pare, momentul de virf al 
evoluției elevilor lui Michel 
Hidalgo.

O ALEGERE POTRIVITA
O mai țineți minte pe Cristine Erath 7 Ea a fost, cu ani In 

urmă, campioană a Europei la patinaj artistic, precedînd suc
cesele Anetei Potsch șl ale Katarlnel Witt. Recent, ea a fost 
angajată de televiziunea din R.D. Germană la redacția emisiu
nilor pentru tineret : „Voi avea prilejul să îmbin munca pro
fesională cu vechea mea pasiune, știut fiind că sportul consti
tuie una dintre preocupările permanente ale tineretului din 
R.D. Germană", a declarat fosta campioană.

THOMPSON REAPARE LA DECATLON
„Mister Decathlon" este, tn 

mod cert, sportivul britanlo 
Daley Thompson. Pentru fap
tul că a fost campion olimpic 
la Moscova șl la Los Angeles, 
campion mondial la Helsinki 
sl campion continental la A- 
tena pentru că a realizat 
mal multe recorduri mondiale 
în proba celor 10 probe. în 
1985. Thompson nu a luat parte 
la nici un concurs de decat
lon. Tîrziu, în toamnă, el șl-a 
Început pregătirea, avînd în 
acest an două obiective prin
cipale : Jocurile Common- 
wealth-ulul, de la Edinburgh, 
șl. după numai două săptă- 
minl. Campionatele europene 
de la Stuttgart. „Mă antrenez

O „BANCĂ" DE INFORMAȚII
La Amsterdam s-a desfășurat Congresul Asociației generale 

a federațiilor Internaționale sportive, cu participarea a 325 de 
delegați din 57 federații internaționale șl organizații sportive 
(Intre care reprezentanți ai celor 11 orașe candidate olimpice tn 
1992). Tema principală a lucrărilor a fost „Dezvoltarea sportu
lui șl noile forme de comercializare*. Au fost vehiculate, cu 
acest prilej, fel de fel de idei, multe tn premieră, șl Informații 
prețioase privind activitatea viitoare. Această uriașă cantitate 
de idei șl informații va oonstitul materia primă a unei „bănci* 
pentru toate federațiile internaționale, oe va fi organizată la 
Monte Carlo, ca sprijin pentru flecare dintre aceste organiza
ții sportive internaționale.

Rubrică realizată de Romeo VILARA

de pe acum 6—7 ore zilnic șl 
sper să fiu iarăși tnțr-o formă 
de vlrf. Cel care, eventual, 
mă va invingp trebuie să rea
lizeze o performanță de o 
bună valoare, pentru care eu 
unul mă pregătesc. Anul tre
cut, tn timpul unei ședințe 
de antrenament, m-am acci
dentat, dar acum sint com
plet refăcut. 1986 va fi axat 
pe viteză, nouă probe din 
cele 10 avtnd acest caracter 
dominant- tn pregătirea de 
început, la San Diego, peste 
Ocean, șl mai apoi, voi pune 
multă bază pe dezvoltarea, 
snb toate aspectele, a acestei 
calități", a spus Thompson.

8

chetti" : Dinamo Novosibirsk — 
Sparta Praga 99—58 ; A. S. Mont- 
ferrand — Iskra Ljlubljana 
69—33 ; B.S.E. Budapesta — Je- 
dlnstvo Aida Tuzla (Iugoslavia) 
77—65 ; Vozdovac Belgrad — 
R.C.E. Paris 71—94.

(Italia 
S 4).

Salonen—Har-
■ Peugeot 205 

2. Tolvonen—Cresto 
Lancla Mar- 
Blaslon—Sl-

Martlnl
3.
Lancia

VOLEI
Leverkusen — Ț.S.K.A. Sofia 0—3; 
Panini ' ' ~
Cannes 
ȚIEI";
lia) — 
îenburg
Roeselare (Belgia) 3—0 ; 
lllnios Atena — Bosnia Saraje
vo 1—3 ; Bistefanl Torino — 
U. C. Montpellier 3—0. FEMI
NIN, „CUPA CAMPIONILOR" : 
Czarnl Slupsk — Tungsram S. C. 
3—1 ; Teodora Ravenna (Italia) 
— Lausanne 3—0 ; Dynamo Ber
lin — Eczaclbasi Istanbul 3—0 ; 
A. S. Grenoble — Ruda Hvezda 
Praga 0—3. „CUPA CUPELOR" : 
Ujpest Dozsa — Mllangas (Tur
cia) 3—1 ; S. V. Lohhof — Mla- 
dost Zagreb 3—1 ; Kaufhaus 
Innsbruck — Dunav Ruse 1—3 ; 
Philatlelikos Salonic — Ouralot- 
clka Sverdlovsk 0—3. „CUPA FE
DERAȚIEI" : Pallavolo Nelsen — 
Amatori Bari 3—0 ; 
tem (Belgia) —
(R.F.G.) 1—3; Steaua 
grad — Vitoria
(Portugalia) 3—1.

Modena (Italia) — A. S.
3—0. „CUPA FEDERA- 

Kutlba Falconara (Ita- 
Aris Salonic 3—0 ; Krul- 

(Belgia) — Knacke 
(Belgia) 3—0 ; Pane-

Denderhou- 
Feuerbach 

Roșie Bel- 
Guimaraes

• Turneul de la Wl- 
: Kljlmuta — Kinney

BOX
Oliva
(S.U.A.) k.o.

• La Napoli, 
(Italia) — Rick 

(rep. 4).

Patrizlo 
Kalser

6— 2 ; White — Piatek 7—«, 
Demongeot — Parhomenko
7— 6 ; Nagelsen — Russel
4—6, 6—1 ; Savcenko —

7—5. • Cam-

• E- 
campionatulul 

Moscova —

HOCHEI PE GHEAȚA 
tapa a 25-a a 
U.R.S.S. î Ț.S.K.A.
Hlmlk Voskresensk 9—2; Dlnamo
Moscova — S.K.A. Leningrad 
7—3 ; Torpedo Gorki — Spartak 
Moscova 2—4 ; Sokol Kiev —

TENIS 
chita (f)
6— 2, 6—2 ; Smith — Jordan 2—6, 
6-1, 
6-2 ;
7— 5, 
6—2,
Gerken 3—6, 6—4,
pionatul european masculin pe 
echipe, la Londra : Elveția — 
Italia 3—0 ; Marea Brltanle — 
R.F.G. 2—1 ; la Helsinki : Ir
landa — Belgia 3—0 ; Austria — 
U.R.S.S. 2—1 ; la Bordeaux > 
Spania — Monaco 3—0 ; Dane
marca — Ungaria 3—0 ; la Ber
gen : Bulgaria — Portugalia 
3—0 ; Polonia — Cipru 3—0.

TURUL CICLIST AL
VA MĂSURĂ 4100

FRANȚEI ’86
KILOMETRI ?

ciclism au anunțat că 
tn perioada 4—27 iulie

Organizatorii Turului Franței la 
la această competiție (programată 
1986) numărul sportivilor partlcipanțl va fi limitat la 200. 
Se estimează că „Marea buclă" va fi urmărită de 
tiv un miliard de telespectatori. Etapa-prolog se 
șura la 4 iulie și va măsura 5,2 km, prima și cea 
etapă urmînd a fi organizate la 5 iulie, dimineața 
după-amiază (contracronometru pe echipe). In total, lungi
mea Turului Franței va atinge, în 1986, 4100 km, fapt care 
face necesară o derogare din partea Federației internaționale 
de ciclism profesionist.

PARIS ST. GERMAIN ÎNVINSA I
Miercuri seara s-a rejucat par

tida din campionatul Franței, 
dintre Lille și Paris St. Ger
main, Întreruptă în min. 85 (cînd 
scorul era de 1—1), din cauza 
unei pene de curent. De această 
dată, Lille a ciștigat cu 2—0, 
rupînd șirul Invincibilității lui 
St. Germain, după 18 victorii șl

8 meciuri egale I Vechiul record 
era deținut de Strasbourg, din 
sezonul 1978—79, care rezistase, 
neînvinsă, timp de 18 etape. For
mația franceză este, în conti
nuare, după 27 de etape, lideră 
autoritară In campionat, cu 44 
de puncte, fiind urmată de Nan
tes — 36 p. Lille, locul 13, cu 25 p.

REZULTATE • ȘTIRI

aproxima- 
va desfă- 
de a doua 
(88 km) și

5

• Echipa Bayern Munchen s-a 
calificat In semifinalele „Cupei 
R. F. Germania", învlnglnd, tn 
deplasare, pe F. C. Kaiserslau
tern cu 3—0 ! GolurHe au fost 
marcate de Matthaus, Augentha- 
ler și Wonlfahrt. Echipa bava
reză, antrenată de Odo Lattek, 
a ciștigat pînă acum trofeul de 
șapte ori. • Miercuri, in turul 5 
a! „Cupei ligii engleze" : Aston 
Villa — Arsenal 1—1 (se va re- 
juca) ; Oxford — Portsmouth 
3—1 ; Q. P. Rangers — Chelsea 
1—1 (se va rejuca). • Meci res
tant In campionatul Belgiei : 
Beerschot — La Gantolse 1—1. 
In clasament, conduce F. C. 
Bruges cu 35 p (22 j), urmată 
de Anderlecht 31 p (21 ;).
• Campionatul din Kuweit a 
fost Intrer iot deoarece conduce
rea federație! a demisionat, iar 
35 de arbitri au intrat tn... gre
vă! • In Kenya, echipa Gor 
Mahla a ciștigat pentru a treia 
oară consecutiv campionatul, a- 
vlnd cel mal mulți jucători in
ternaționali. • La Tirana a fost 
organizat un turneu la care au 
participat primele patru echipe 
din campionatul Intern : Dlna
mo Tirana 17 Nentori, Flamur- 
tari șl Ullaznla. Victoria a re
venit echipei Dinamo, care a în
trecut în finală cu 1—0 pe 17

Nentori" cucerind „Cupa 11 Ia
nuarie*. • In urma unei anche
te Internaționale inițiate de re
vista italiană „Guerin Sportivo",

la care au participat ziariști spe
cializați, fotbalistul francez Mi
chel Platini a fost desemnat cel 
mal bun jucător din lume in 
1985, primind pentru a doua oară 
Consecutiv „Trofeul Oscar". Pla
tini s-a situat pe primul loc cu 
57 p, fiind urmat de argentinia
nul Diego Maradona. Au parti
cipat 112 ziariști din 43 de țări.

BULETIN ..MUNDIAL ’86
In orașul por- 
reprezentativele

• NUMEROASE MECIURI DE VERIFICARE, 
tughez Lairla s-au intîlnit, In meci amical, 
Portugaliei (calificată în turneul final ai C.M.) și Finlandei. 
Scor : 1—1 (0—1). Au înscris : Hjelm (min. 14) pentru oaspeți, 
respectiv Diamantlno (min. 72). Au jucat formațiile : PORTU
GALIA : Bento — Joao Pinto (Veloso), Mora to, Vennacio, Ina
cio — Dlamantino, Jaime Pecheco, Adao (Nunens), Futre — 
Gomes, Aguas (Jaime), FINLANDA : Huttunen — Lahtlnen, Nie
minen, Pekonen, Petaeje (Europeus) — ikallinen, Turen, Lius 
(Kousa), Torn vail (Valves) — Hjelm (Benes), Lipponen. Din 
echipa Kuusysi au jucat Pekonen, Kousa, Tornvall și Renes. 
• LA LAS PALMAS, medul dintre reprezentativele Spaniel șl 
U.R.S.S. a fost ciștigat de fotbaliștii spanioli cu 2—0 (1—0), prin 
golurile marcate de Salinas (min. 24) șl Eloy (min. 85). Portu
ghezul Jose Rosa a condus echipele : SPANIA : zubizaretta — 
Tomas, Maceda, Goicoecea, Julio Alberto — Michel, Victor, 
Francisco, Setien — Butragueno (Eloy), salinas. U-R.S.S. : Da- 
saev — Civadze, Demianenko, Bubnov, Besonov — Morozov, 
Cerenkov, Zavarov, Gotsmanoy — Dimltriev, Blohin. • IN LO
CALITATEA Bel Abbes (Algeria), reprezentativa țării gazdă a 
terminat la egalitate (0—0) cu echipa P.S.V. Eindhoven. Gazdele, 
care se pregătesc pentru turneul final, »u aliniat echipa : Er- 
bah (Drid) — Guendouz, Chaib, Megharia, . " ’ *
kane) — Said, Belhaddl, FerganI — Meddane 
Boulche (Jet), Yahl. 
ține un med amical 
Nord. Jocul va avea 
Începe pregătirile, tn 
tina șl Uruguay.

Guendouz, Chalb, Megharia, sadmi (Merze- 
Belhaddl, FerganI — Meddane (Benkhalldi), 

• SELECȚIONATA Uruguayului va sus- 
la Belfast, cu reprezentativa Irlandei de 
loo ta martie. • ECHIPA Poloniei Ișl va 
cttrtnd, în Italia, apoi va juca In Argen-


