
Popas la întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău

SPORTUL ȚINE PASUL CU
SUCCESELE DIN PRODUCȚIE

fti tfCWRA

j- Puternica si infloritoarea in
dustrie buzoiană are ca port
drapel Întreprinderea de utilaj 
tehnologie (prescurtat I.U.T.) 
care, datorită produselor sale 
(pentru fabrici de ciment, rafi
nării etc.), și-a cîștigat un me
ritat prestigiu în tară Si peste 
hotare, unde se exportă, în pes
te 15 țări (Siria, Iordania, Irak, 
Albania, Turcia etc.) aproape 
jumătate din producția sa. „Din 
fostele Ateliere C.F.R. Buzău, 
mică unitate industrială a anu
lui 1938 — ne spunea Nicolae 
Mitroi, contabilul get ai între-

0 FRUMOASĂ VICTORIE 
ROMÂNEASCĂ 

In concursul
DE ÎNOT DE LA BERLIN

La Berlin se desfășoară, in 
bazin de dimensiuni olimpi
ce. un mare concurs de înot 
la care participă sportivi 
din numeroase țâri cu tra
diție. Sportiva română No- 
emj Lung a obținut o fru
moasă victorie în proba de 
400 mixt, fiind înregistra
tă în 4:44,54 — nou record 
național, cu 6 sec. mai bun 
decit precedentul ! Ea a ln- 
vins-o pe multipla campioa
nă europeană Katleen Nord 
(R.D.G.) sorită a doua, cu 
4:45,50.

prinderii — s-a înălțat in anii 
socialismului un gigant indus
trial cu mare pondere In eco-
nomia tării noastre".

Am poposit la I.U.T. împreu
nă ca tov. Ștefan Dăscăloiu, de 
la C.J.E.F.S. Buzău, care pe 
parcursul a peste două decent' 
a urmărit dezvoltarea și pe plan 
sportiv a întreprinderii.

— Ne mîndrim cu realizările 
economice, ne spunea tovarășul 
Nicolae Curteanu, președintele 
Asociației sportive „Metalul- 
LU.T.“, dar trebuie să spunem 
că ne străduim ca si sportul să 
tină pasul cu dezvoltarea între
prinderii. Să luăm, de pildă, 
fotbalul. Avem echipă în Divi
zia „C“, acum pe locul 5 in se
ria a IlI-a. Este prima dintre 
cele șase divizionare „C“ ale ju
dețului. Sperăm ca la anul să 
urcăm in „B“. De unde această 
speranță ? Din faptul că avem 
o largă bază de masă a fotba
lului, echipe de pitici, de ju
niori — care se luptă de la 
egal la egal cu juniorii „Glo
riei" — iar campionatul pe În
treprindere durează de cînd dă 
colțul ierbii pină in pragul ier
nii. Din „pepiniera" noastră au 
crescut Marian Sandu. Gheor- 
ghe Soarlat și Nicolae Gușă, 
cunoscut! publicului buzoiam-

Aflîndu-ne la stadionul Glo
riei, am fost invitați să vizităm, 
în vecinătate, terenul de fotbal 
al Metalului, cu vestiare mo
derne. care va avea. în curînd, 
o a doua tribună și i se va ală
tura o mică sală de sport. In

Sever NORAN

(Continuare în vag. 2-3)

Preîetari din toate țările uniți-oă I
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La campionatele naționale de atletism pe teren acoperit

AU FOST EVIDENȚIATE POSIBILITĂȚI ÎNSEMNATE DE PROGRES
du și Vali Ionescu am avut 
două săritoare de peste 7 m, 
foste recordmane ale lumii, re
zultatul de peste 6 m repre
zintă încă un obiectiv demn 
de luat în seamă la diferitele 
bilanțuri. în funcție de acești 
6 metri vom privi, de pildă, 
rezultatele recentei probe de 
săritură în lungime din ca
drul campionatelor naționale 
de Ia Bacău. în întrecerea 
cistigată de Vali Ionescu cu 
6,90 m (rezultat care in 1983 
însemna pentru Anișoara Stan- 
ciu și Vali recorduri mondiale 
de sală), alte opt atlete au 
reușit sărituri de peste 6 m, 
ceea ce constituie, desigur, o 
performanță (colectivă!) Aceas
ta cu atît mai mult cu cit în 
afara săritoarelor prezente la 
Bacău, alte 6—7 atlete sînt 
oricînd capabile să realizeze 
si ele depășirea acestei „grani
țe". Ar însemna, deci, cel pu-

„C/T MAI MULȚI KILOMETRI RULAȚI IN PREGĂTIRI — 
CÎT MAI MULTE LOCURI iN PLUTONUL FRUNTAȘ"

f 7*# 7/ — alirma Ghcorgnc stânci, 
secretar responsabil al F. R. Ciclism

în epoca modernă a atletis
mului, de cînd cifrele rezulta
telor confirmă (sau infirmă) 
valoarea tehnică a unui con
curent. au existat fel de fel 
de „granițe", care au constituit 
obiective de prim ordin pen
tru toti sportivii. Săritoarele 
în lungime, spre exemplu, au 
„visat" multă vreme la 5 m, 
apoi la 6 m, iar astăzi marea 
performantă internațională în
cepe cu 7 metri. Pentru noi 
însă, deși prin Anișoara Stan-

tin 15 atlete cu rezultate de 
peste 6,00 m, majoritatea lor 
Încă la o virstă fragedă, ceea 
ce creează justificate premise 
pentru un salt, in corpore, 
spre următoarea graniță, a ce
lor 7 m. deci a confirmării pe 
plan internațional. Poate că, 
chiar în acest sezon. Vali șt 
Anișoara din nou, dar și încă

Romeo ViLARA

(Continuare in nao 2—3)

Ciclismul românesc face e- 
forturi pentru a reveni în elita 
internațională. Dorind să ve
dem cum au fost eșalonate pre
gătirile în vederea atingerii o- 
bieclivelor propuse in acest an. 
ne-am adresat — în continua
rea anchetei pe această temă 
la diferite federații — secreta
rului responsabil al F.R. Ci
clism, Gh. Stânei :

„Spre deosebire de anii pre
cedent!, pentru sportivii nomi
nalizați în loturile naționale 
pregătirea competițiilor lui 1986 
a început după ultimul concurs 
al sezonului trecut, campiona
tele naționale de ciclocros din 
Poiana Brașov, din noiembrie. 
A fost alcătuit lotul : M. Ro- 
mașcanu, C. Căruțașu, I. Gan- 
cea, Gh. Lăutaru, C. Paraschiv,

PE PÎRTIILE PARÎNGULUI
„CUPA U.T.C.“ LA SCHI Și SANIE

Pîrtiile din Paring au 
găzduit. In ultimele zile, 
întrecerile de schi alpin 
și sanie dotate cu „Cupa 
U.T.C." — etapa pe ju
dețul Hunedoara — la 
care au participat tineri 
sportivi din Deva, Hu
nedoara, Călan, Simeria, 
Petrila și Petroșani.

Remarcînd buna orga
nizare, cit și disputa 
dîrză, pasionantă, dintre 
concurenți, vă prezentăm 
pe primii clasați: SANIE, 
fete — 1. Cristina Cenu
șă (Lie. mat.-fiz. Petrș.), 
2. Laura Ștefan, 3. Cris
tina , Ceaușu (ambele, Lie. 
ind. Petroșani) ; băieți 
— 1. Sorin Crețu (Lie. 
ind. Petroșani), 2. Vasile 
Loghin (Lie. ind. Pe
trila), 3. Lucian Boțu 
(Lâc. ind. Petroșani). 
SCHI ALPIN, fete — 1. 
Simona Chelaru (Lie. 
mat.-fiz. Petroșani), 2. 
Anemarie Kokoși (Lie. 
„Decebal" Deva), 3. Cri- 
neila Beteg (Lie. mat.- 
fiz. Hunedoara) ; băieți 
—1. Răzvan Marica (Lie.
ind. Petroșani), 2. Claudiu Po
pa (Lie. ind. Petrila), 3. Marcel 
Popovici (Lie. ind. Petroșani).

De remarcat comportarea 
excelentă a sportivilor din 

V. Constantinescu, L. Kovacs 
(Dinamo), Cr. Neagoe, O. Celea, 
C. Popa, I. Alexandru, N. Ma- 
nolache (Steaua), V. Apostol, 
Șt. Bulăreanu, N. A'.dulea (Me
talul Plopeni), V. Buduroi 
(STIROM), A. Naghy (Voința 
Cluj-Napoca), precum si M. Al- 
dulea (Steaua) și S. Oprescu 
(Olimpia). După cum lesne se 
poate observa, el este compus 
din cîțiva cicliști consacrat! și 
din foarte mulți tineri. Nu am 
făcut două loturi, considerind 
că pregătirea centralizată îi a- 
jută pe tineri să muncească Ia 
un nivel calitativ și cantitativ 
superior. în plus, experiența 
cicliștilor consacrați, împărtăși
tă colegial ori de cîte ori este 
nevoie, nu e de neglijat. De 
altfel, avem în vedere ca, a-

In așteptarea startului in „Cupa U.T.C.“

Valea Jiului. Câștigătorilor le-au 
fost înmînate diplome și premii 
în materiale sportive din par
tea Comitetului județean Hune
doara al U.T.C.

Text și foto : Al. TATAR 

tund cind în calendarul compe- 
tlțional se vor suprapune două 
competiții, să trimitem, simul
tan, două loturi.

Cicliștii din lot au efectuat o 
perioadă de pregătire la Bucu-

Horațiu SIMA

(Continuare în oag 2—3)

„Cupa 16 Februarie** Ia lupte grcco-romaiic

UN CONCURS REUȘIT, 
CU MULTE MECIURI ECHILIBRATE

Sala Dinamo din Brașov a 
găzduit Întrecerile „Cupei 16 
Februarie" la lupte greco-ro- 
mane, competiție tradițională 
care constituie un bun prilej 
de trecere în revistă a poten
țialului juvenil al acestei dis
cipline sportive la fiecare în
ceput de an. Cum regulamen
tul a permis participarea spor
tivilor intre 17 și 22 de ani, 
organizatorii au luat măsura 
ca turneul să se desfășoare pe 
două categorii de virstă (juni
ori și seniori), astfel incit în
trecerile să fie mai echilibra
te. iar concluziile selecționeri
lor să fie cît mal aproape de 
realitate.

Reușita unei fi
guri sau a unei să
rituri in patinajul 
artistic înmagazinea
ză uriașe eforttiri 
depuse în procesul 
de instruire. Iată-i 
pe membrii Centru
lui de pregătire o- 
limpică de pe lingă 
asociația sportivă 
Mecanică fină din 
Capitală la începu
tul unei noi ședințe 
de pregătire pe pa
tinoarul „23 August", 
fiind numai „ochi și 
urechi" la îndrumă
rile antrenoarei Ga
briela Munteanu, 
care exemplifică prin 
talentatul său elev, 
Cornel Gheorghe.

Foto :
Aurel D. NEAGU

NICU VLAD, 
CEL MAI BUN 

HALTEROFIL AL LUMII 
LA CATEGORIA 100 KG

(Amănunte in pag. a 4-a)

în condițiile amintite, pe 
cele două saltele de concurs 
au avut loc multe partide viu 
disputate, cu dese și specta
culoase răsturnări de rezultate, 
printre care amintim: V. Că- 
pușaa (C.F.R. Timișoara) — 
I. Mureșan (C.S.M. Zalău), la 
52 kg, C. Soare (Aluminiu Sla
tina) — G. Bivolaru (Steaua), 
la 82 kg, E. Memeț (Steaua) — 
M. Haiura (Steaua), la 62 kg, 
R. Strubert (Dinamo) — C. 
Purghel (Dunărea Galați), la

Mihai TRANCA

(Continuare în pag 2—3)

A FOST INAUGURATĂ 
ACTIVITATEA FA BOB 
PE PÎRTIA DIN SINAIA

SINAIA, 11 (prin telefon). Pri
mul concurs de bob al anului, 
găzduit pe pîrtia din localitate, 
s^a desfășurat pe un traseu de 
1200 m lungime și a fost dotat 
cu „Cupa C.S.O. Sinaia**. Pe pri
mele locuri s-au clasat: 1. C. 
Nagy — C. Petrariu (C.S.O.) 
1:54,23; 2. V. Svetozar — T. To
dorov (Bulgaria I) 1:54,26; 3. L. 
Pap — G. Tudor (I.E.F.S. I) 
1:55,26; 4. P. Stoianov — V. Me- 
ranjov (Bulgaria II) 1:55,75; 5. V. 
Ouatu — A Axileanu (Neptun 
Cîmpina) 1:58,08 ; 6. C. Tancu — 
N. Andone (Poiana Cîmpina I) 
1:59,16.

La sanie au fost stabilite cla
samentele finale ale Concursului 
republican al juniorilor II; BĂ
IEȚI: 1. I. Pop (S.C. Miercurea 
Clue), 2. D. Hîncean (C.S.Ș. Va
tra Domei), 3. P. Mînzat (C.S.Ș. 
Petroșani); FETE: 1. Mirela Co
șarcă, 2. Angela Coșarcă, 3. Li- 
via Sudu (toate de La S.C. 
Miercurea Ciuc); DUBLU: 1. D. 
Hîncean — C. Lostun (C.S.Ș. Va
tra Dornei), 2. P. Mlnzat — Z. 
Cristian (C.S.Ș. Petroșani), 3. I. 
Pop — C. Roșea (S.C. Miercurea 
Ciuc).

Programul activității pe pîrtia 
de pe Muntele Furnica prevede 
ca miercuri și joi să aibă loo 
concursul de sanie dotat cu 
„Cupa cluburilor sportive școlare4*.

Vasile FELDMAN, coresp.



ACTUALITATEA IN HOCHEIUL PE GHEATĂ CUPA BUCUREȘTI' 
LA POLO

Inițiative locali

ECHIPA A S E. COIOTCIII BUCUREȘTI A PROMOVAT IN GRUPA A ll-a VALORICA
Zilele trecute, la Tg. Mureș s-a disputa* uîUnikw turnew, al pa- 

trulea, al celei tie a IlI-a grupe 
valorice, turneu dominat de e- 
chlpa bueurușteană A.S.E. con
strucții (antrenor Virgil Crihan). 
Ctasîndu-se pe primul loc, for
mația din Capitală a promovat 
in grupa a n-a valorică. Iată lo
tul folosit de bueureștenl în par
tidele sttațieute de-a lungul În
trecerii: D. Radu și Cr. Silei — 
porta ’. I. Martin, V. Mandtca, M. 
Moldoveanu, Gh. Bîșu, N. Stoe- 
nescu, O. Ruse, Gh. Jinga, N. 
Cîndescu. șt. Neagu, M. Kibu, 
V. Stoica, L. Parasehivoiu, M. Mi- 
hale. Șt Ungureanu, Ad. Oiinici, 
V. Cioceanu, A<1. Wasklewicz, M. 
Mihale, M. Muțu, H. Buncscu — 
jucători de ctmp.

Rezultatele ultimului turneu : 
Tlrnava Odorhei — C.S.M. Sucea
va 15—4 (4—1, 4—C, 5—3), Eiectro- 
mureș Tg. Mureș — A.S.E. Con
strucții 1—S (o—1, 1'—0. 0—4), 
A.S.E. Construcții — Petrolul Plo
iești 13—3 <3—0, 6—0. 2—3), EJec- 
tromureș — C.S.M. suceava 15—3 
(7—1, 4—1, 4—1), Petrolul — C.S.M. 
4—a (3—5, 1—2. 0—1). Electromu- 
reș — Tlrnava 5—1 (1—9, 3—1, 
2—0), A.S.E Construcții — C.S.M. 
10—4 (3—1, 6—t. 1—2), •Wrnava — 
Petrolul 12—0 (3—0, 5—0, 4—0),
Tirnava — A.S.E. Construcții 3—6 
(t—4, 2—1, 0—11, Electromureș -- 
Petrolul 5—0 (0—0, 2—0, 3—0). De 
remarcat că 1a întreceri nu a 
participat formația Petrolul Bra
șov, care a pierdut, astfel, toate 
meciurile cu 5—0.

Meciurile au fost conduse de 
arbitrii I. Becze, C. Covaliu, V. 
Stănciulescu, E. Marko, M. Dinu, 
D. Trandafir șl L. Braun.

Clasament final :
1. ASE Constr.
2. Timava Od.
3. Electro mureș
4. Petrolul PI.
3. C.S.V. Sv.
6. Petrolul Bv.

2020
20
20
20
20

11
14
12
7
7
1

3 164- 54 34
5
7

11
13
ie

151- 79 20
129- «2 25 
102-132 16
W-154 14
30-170 2

O competiție tradițională

„CUPA FEDERAȚIEI»
SăptSmina viitoare, tn zilele de 

21 22 și 23 februarie, pe pati
noarul „23 August" din Capitală 
se va disputa „Cupa Federației" 
la hochei, o competiție devenită 
tradițională, aflată la cea de-a 
27-a ediție.

De fiecare dală, aoesle turnee 
au adus în fața publicului bucu- 
reștean echipe de valoare, consti
tuind — înirueit de fiecare dată 
au fost organizate înaintea ma
rilor competiții internaționale o- 
fidale la care au luat parte ho- 
ehelștii români — un foarte bun 
prilej de verificare a pregătiri
lor.

Șl de data aceasta sint aștepta
te echipe valoroase, ca de pil
dă formația sovietică Avtomobi- 
Ust Sverdlovsk, din prima ligă 
a campionatului unional 
mai are însă 
Chipă care a 
spectatorilor 
de valoroasă 
aentativa de _____ _ _
variei (clasată pe locul 4 1* Ulti
mul campionat mondial aî gru
pei „A", după U.R.S.S., Canada 
șl S.V.A.). judecând după recen
ta evoluție a juniorilor cehoslo
vaci In Capitală. Celelalte par
ticipante — reprezentativa de 
seniori a Bulgariei și, desigur, 
selecționata de seniori a Româ
niei.

In avanpremiera „Cupei Federa-

ției*. Avtomobillst Sverdlovsk¥__w ________. . : va
mai juca trei meciuri: duminică 
16 și luni 17 februarie, La Miercu
rea Ciuc, în prima zi cu selec
ționata județului Harghita, a doua 
zi, cu selecționata României (ti
neret), iar Ia 19 februarie, la 
Ghteorghenl. cu selecționata ora- 
șului.

• In municipiul Sf. Gheorghe 
s-a disputat al doilea turneu al 
campionatului republican de ju
niori I, grupa 2. Rezultatele: CSȘ 
Odorhei — 5—5 cu Petrolul Plo
iești, 9—1 cu CSȘ Tg. Secuiesc, 
3—3 ----  ~ ------ ' *
csș 
IMATEX 
Iești — 
cu CSȘ 
CSȘ Tg. 
Suceava; 
CSȘ Sf. 
Tg. Secuiesc, 
ceava; CSȘ Sf. Gheorghe — 
cu CSȘ Suceava. 19—1 cu 
Tg. Secuiesc; CSȘ Suceava — 
11—1 cu CSȘ Tg. Secuiesc.

Pe primul loc tn clasament, 
CSȘ Odorhei cu M p, urmată de 
Petrolul Ploiești 13 p, IMATEX 
ia p, csș sr. 
CSȘ Suceava 9 
culese 3 p.

cu CSȘ Suceava, 1—S
Sf. Gheorghe, 8—3 

Tg. Mureș; Petrolul 
3—9 CU IMATEX, 
Sf. Gheorghe, 9—1 
Secuiesc. 6—1 cu 
IMATEX — 1—13 

Gheorghe. 5—0 cu
4—3 CU CSȘ

cu 
cu 

Plo- 
3—19

cu
CSȘ 

cu 
CSȘ
Su

ll—1 
CSȘ

Gheorghe 10 p, 
p, CSȘ Tg. Se

PLEDOARIE PENTRU PUC Șl CROSA

__ ___ (care 
șl o super-llgă), e- 
mal evoluat ta teta 
bueureștenl. La fel 
se anunță și repre- 
tineret a Cehosîo-

D

STARTUL ECHIPELOR
DE LUPTE GRECH ROMANE

Echipele de lupte greco-romane, 
juniori șl speranțe, Încep la 1« 
februarie, campionatul ediției din 
acest an. Oradea : Crișul, C.S.M. 
Zalău, Metalul Reghin ; Bai? 
Mare : C.S. Satu Mare, Voința și 
SIMARED Bala Mare ; Timișoara: 
C.S. Arad, C.S.Ș. Lugoj, C.S.Ș. 1 
și C.F.R. Timișoara ; Reșița : 
C.S.Ș. Drobeta Tr. Severin, Mine
rul Motru, C.S.M. Reșița ; Tg. 
Jiu : Pistonul Slatina. C.S.Ș. 1 și 
Cimentul Tg. Jiu ; Craiova : E- 
lectromureș Tg. Mureș, Electro- 
putere, C.S.M. și Olimpia Cra
iova ; Slatina : Metalurgistul
Sadu, C.S.Ș. șl Aluminiu Slatina: 
Pitești : Muscelul Cîmpulung,
Daeâa si Viitorul Pitești ; Bucu
rești : Chimistul Hm. Vîlcea, CE- 
SAROM. Rapid șl Progresul Buc.; 
Constanța : C.S.Ș. Tulcea, I.M.U. 
șl C.S.Ș. Medgidia, C.S.Ș. 2 Con
stanta; Călărași: Progresul Brăila, 
Rapid Fetești, Oțelul Călărași ; 
București: C.AL. Giurgiu, C.S.Ș. 
Steaua, Construcția șl Meta
lul Buc. ; Brașov : Viitorul
Buc., 
CT.R.
nova ____ , _
rești, Industria __
București : Oțelul Cimplna, Car- 
pați Sinaia, Dinamo și Turbome
canica Buc. ; 
Bacău, Petrolul 
Rădăuți, C.S.Ș.
șanl : Nicolina Iași, C.S. șl C.S.Ș. 
Botoșani ; Galați : Unirea Foc
șani, Constructorul, CJS.Ș. șl E- 
nergia Galați.

Construcția 
Brașov :

roșu și C.S-g. 
Buzău : Pra- 
Victorla Flo- 

strmei Buzău ;

Buc. ;
Steagul 
Brașov ; 

Ploiești,

Suceava : C.S.Ș. 
Brăila, Metalul 

Suceava ; Boto-

g

g

S

Ieri au continuat ia bazinul 
Floreasca din Capitală întrece
rile din cadrul „Cupei Bucu
rești" la polo.

în derbyul zilei s-au întihiit 
echipele DINAMO și STEAUA. 
Scor: 7—5 (1—2, 2—1, 2—2,
2—0) pentru dinamoviști. Ti
nerii poloiști de la Steaua, con
duși de pe banca tehnică de Li- 
viu Pleșca, au opus o dîrză re
zistentă mai experimentaților 
lor adversari, dar pasele greși
te, care au dus la irosirea 
multor atacuri, ca si nevalorifi- 
carea superiorităților numerice 
de care au beneficiat, au dus în 
final la înfrîngere. Dinamoviștii, 
fără ci ți va titulari, au știut 
să-și fructifica ocaziile avute. 
Au marcat : Răducanu 2, V. 
Ungureanu 2, S. Popescu 2, Cr. 
Dan pentru Dinamo, respectiv 
D. Fruth 2, Staciue, Vamoș, Du- 
culcț. Bun arbitrajul cuplului 
V. Median — B. Băjenaru.

RAPID — LOTUL DE JU
NIORI MICI 16—7 (5—3, 3—2, 
4—1, 4—1). Rapidiștii, vrînd să 
facă uitată evoluția slabă din 
ziua precedentă, au cîștigat clar 
un meci pe care l-au dominat 
de la un capăt Ia altul. Cei mai 
eficace : Tufan 4, Arsene și 
Jianu cite 3 (R), respectiv R. 
Ungureanu și Toth cîte 2 (Lot).

PROGRESUL — C.S.U.-
T.M.U.C.B. 4—7 (2—1, 1—2, 0—1, 
1—3). O nouă frumoasă victorie 
a poloiștilor de la C.S.U. (reve
lația competiției). Golgeteri : 
Neagoe 2 (P), Olaru 3, C. Popa 
2 (C.S.U.).

Azi, de la ora 15,30 : Dinamo 
— C.S.U., înotul de juniori — 
Steaua, Rapid — Progresul.

Marian NEGOIȚÂ

AUTOFINANȚARE, BE
Municipiul Pitești, cu mo

dernele Iui baze sportive — 
realizări ale ultimilor două
zeci de ani — a intrat vi
guros in circuitul marilor 
competiții naționale și inter
naționale. în 1935, de exem
plu, in piscina din Pitești 
(specialiștii români si străini 
afirmă că osie una dintre 
cele mai moderne din Euro
pa) a avut loc „Trofeul Car- 
pați" la polo, precum și se
mifinala și finala „Cupei 
cupelor" susținute de Dinamo 
București. Piteștiul a găz
duit, de asemenea, concursul 
„Prietenia" Ia atletism, „Re
gata Pitești" la caiac-canoe, 
„Concursul armatelor prie
tene", Campionatele balcani
ce de volei (feminin).

„Baza materială de 
dispunem în prezent — 
spunea Gheorghe Crețu, 
ședințele C.J.E.F.S. Argeș — 
valorează peste 25 de mi
lioane de lei. Baza nautică 
Bâscov, complexul de la sta
dionul „1 Mai", complexul 
de atletism, Sala sporturilor, 
precum și numeroase alte 
baze și instalații sportive au 
necesitat înființarea unei 
unități specializate care să 
le administreze, să se ocupe 
de starea lor funcțională. 
Este ceea ce intră, în pre
zent, în atribuțiile întreprin
derii pentru administrarea 
bazelor sportive".

Am făcut cunoștință, pen-

care 
ne 

pre-

tai prima 
unitate 
du-ne la 
ultimului 
feminine 
Sala spor 
nă la refu 
zile ale î 
ne aflîndt 
noscător j 
lului — ai 
nie desăv: 
șor, fiecai 
podărită 
pere si 
Directorul 
Florea R. 
„Aplicind 
mentcior 
toare la î: 
a avuției 
trăm, ca 
toare la 
întocmit, 
trecut, un 
măsuri. ( 
treținere 
cu grijă - 
lizăm un

Pentru 
fie și mai 
dorința d 
mult In 
sportive, 
tești a lu 
o secție 
să răspui 
întreaga 
piste și

CIT MÂI MULJ! KILOMETRI RULAJ!
f Urinare din nag J)

Spectatorii oblșnuițl ai me
ciurilor de hochei pe gheață 
din Capitală Q cunosc, perso
nal sau din vedere, pe un 
împătimit al acestui sport, 
profesorul Ing. Joel Rușeanu. 
Nelipsit de aproape 30 de ani 
de la partidele de Divizia 
„A" sau internaționale, dar 
nerefuztad — atunci etnd tim
pul îl permite — nld specta
colul oferit de disputele ju
niorilor sau chiar 
ale copiilor, profe
sorul de mecanică 
de ta Liceul .Mi
hai Viteazul" din
București nu numai că 
uinul dintre Iubitorii pasio
nați și fideli ai sportului cu 
crosa și pucul, dar a devenit 
— de ani buni — un propa
gandist fervent al acestui di
namic joc. La orice partidă 
Ia care asistă. în preajma sa 
se află o sumedenie de elevi 
(majoritatea veniți ta patinoar 
pentru prima dată în urma 
prelegerilor făcute de „tova
rășul profesor") care ascultă 
explicațiile sale — competen
te — asupra regulamentului șl 
tacticii de joc, sau date des
pre jucători — pe care II cu
noaște foarte bine, multora 
filndu-le, tn trecut, dascăl (V. 
Huțanu, Tureanu, Justinian 
Ioniță, Costea, Pisăru, M. Po
pescu, Malihin, Popa).

Foarte frumoasă această 1- 
nlțlatlvă de a atrage cât mai 
mul ți tineri spre un sport a- 
llaâ — tn ciuda frumuseții 
sale — într-o scădere, cel pu
țin tn Capitală, a interesului 
spectatorilor, și este demnă 
de urmat, mal ales de cadre
le didactice de... specialitate. 
Oare profesorii de educație 
fizică nu ar putea face o mai 
mare propagandă In rândurile 

copiilor și tinerilor, 
ras» spre a îi atrage 
jy și ea practlcanți, 
fs| dar șl ca susțină

tori (așa cum — eu
plăcere ne amintim — s-a pe
trecut ta ediția inaugurală a 
C.M. de tineret gr. „C", des
fășurată in 19S3 pe gheața pa
tinoarului „23 August", cind 
tribunele au fost arhipline de 
grupuri de școlari conduse de 
dascălii lor). Fără îndoială, o 
mină de ajutor în această di
recție ar putea da șl federa
ția de specialitate, înlesnind 
accesul grupurilor organizate 
de elevi. De ce nu chiar In- 
ceplnd de la „Cupa F.R.H.", 
ale cărei jocuri vor fl — cu 
siguranță — adevărate „lec
ții" pentru tinerii spectatori 
(și, eventual, viitori... jucă
tori) I t

Andi VILARA

rești, apoi alta la Poiana Bra
șov. în acest an, profitând de 
vremea frumoasă de pe Litoral, 
antrenorii Constantin Ciocan și 
Ion Ardeicanu vor conduce de- 
săvîrșirea preparativeior la ni
velul mării, după care, pînă în 
apropierea participării La pri
mele competiții internaționale 
ale noului sezon — mai exact 
sfirșitul lunii martie —, cara
vana se va muta, pentru antre
namente, pe șoselele din muni
cipiul Ploiești. în aceste pregă
tiri (cite două sau chiar trei 
antrenamente zilnice, insumînd, 
pînă în final, mii de kilometri 
rulați în condiții diferite), an
trenorii lotului pun accentul în 
special pe munca specifică în 
probele în care cicliștii noștri

s-au dovedit deficitari în com
petiții internaționale — contra
timpul (individual și pe echipe) 
și cățărarea. în privința obiec
tivelor pentru 1986, avînd în 
vedere participarea deosebit de 
valoroasă, precum și tinerețea 
lotului nostru, ne-am propus 
clasarea pe locul VI in cea mai 
importantă competiție a anului, 
„Cursa Păcii", două clasări pe 
podium la campionatele balca
nice și locurile 1—3 în cea mai 
importantă competiție pe plan 
național, „Turul României". Ne 
punem, totodată, speranțe de
osebite în evoluția pistarzilor

noștri in 
toaxele cl 
tașe Ia I 
munca s< 
desfășura 
trenori 
bază de 
tițiile dii 
nea, vorr 
importan 
lui seme 
sachscn" 
teraneear 
giunilor” 
tuăm, de 
fruntaș, 
toți cicli 
lometri 
egali cu 
plutonul 
internați'

SPORTUL ȚINE PASUL i
ww (Urmare din na o 11

UN CONCURS REUȘIT, CU MULTE MECIURI ECHILIBRATE
(Urmare din nag. 1)

48 kg, D. Lungu (St. r. Bra
șov) — D. Zaharia (Steaua), 
în care primii au obținut vic
torii.

Iată primii trei clasați 
toate categoriile (seniori): 
KG : 1. R. Strubert 
Buc.). 2. C.
Galați), 3. I. 
KG : L " 
Buc.), 2.
Buc.). 1 
Tg. Jiu);
(Steagul roșu Brașov), X 
Zaharia (Steaua), 3. G. Suru
giu (Dacia Pitești); 62 KG: 1. 
E. Memet (Steaua), 2. M. Haiu- 
ra (Steaua), 3. M. Sandu (Fa
rul); 68 KG: L I. Mavlea (Di
namo), 2. Gh. Florea (Progre
sul Buc.), 3. I. Balcan (Alu
miniu Slatina); 74 KG: 1. A.

N.
C. 
I. 
57

la
48 

(Dinamo) 
Purghel (Dunărea 
Tase (Steaua) ; 52 
Onica (Dinamo) 
Chirită (Dinamo 
Miuti (Pandurii 

KG: L D. Lungu 
D.

Pătrașcu (Muscelul CîmpU- 
lung), 2. G. Dascălu (Steaua) 
3. I. Ținea (Muscelul Cîmpu- 
lung); 82 KG: X. C. Soare (A- 
luminiu Slatina), 2. G. Bivola- 
ru (Steaua), 3. N. Goarnă 
(C.S.M. Zalău); 90 KG. 1. M. 
Constantinescu (Steaua), 2. M. 
Trif (SIMARED Baia Mare), 
3. N. Coțolenco (C.S.M. Tul- 
cea); 100 KG: I, G. Cornea 
(I.M.U. Medgidia), 2. C. Brln- 
zea (Steaua), 3. P. Humițlescu 
(Steaua); 130 KG: 1. B. Mănă- 
îlă (Turbomecanica Buc.), 2. C. 
Mareș (Petrolul Ploiești), 3. A. 
Alionte (Metalul Buc.). Juniori 
— 48 KG : 1. C. Dodită (Letea 
Bacău), 2. I. Gheorghe (Stea
ua), 3. Gh. Moldovan (C. S. 
Satu Mare); 52 KG: L V. Că- 
pușan (C.F.R. Timișoara), 2. I. 
Mureșan (C.S.M. Zalău), 3. N. 
Negrișan (C.S.S. 2 Constanța);

1.
2.

3.
62

57 KG: 
Zalău), 
Pitești). 
Bacău);
tă (C.S.S. Timișoara), 
Grigore (C.S.M. Reșița).
Bălașa (C.S. Arad); 68
1. V. Manole (Letea Bacău), 2. 
I. Stăncescu (C.S.S. Constan
ta) ; 74 KG: 1. D. Șerban 
(C.S.M. Reșița), 2. M. Olteanu 
(C.S.S. Timișoara); 82 KG: 1. 
A. Bacanov (Delta Tulcea), 2. 
V. Ghila (SIMARED B. Mare), 
3. V. Pătrașcu (Dacia Pitești); 
130 KG: 1. M. Crăciun (I.M.U. 
Medgidia), 2. V. Chitic (Unirea 
Focșani); la categoriile 90 și 
100 kg nu s-au disputat între
ceri.

în zilele de 15 și 16 februa
rie. tot in sala Dinamo, se vor 
desfășura întrecerile similare 
de lupte libere.

D. Clapa (C.S.M.
P. Antone (Dacia 
C. Husaru (Letea 
KG: 1. V. Sloichi- 

2. V.
X V. 

KG:

apropiere — un teren pentru 
tenis și alte jocuri snortive. în 
clădirea vestiarelor se antrenau 
judoka.

— Avem peste 6-3 de judoka, 
ne spune antrenorul Coste! 
Bratosin. Grupe de copii, de 
juniori, tineret și seniori.

„CUPA DINAMO" 
LA SCHI Șl BIATLON

Azi, pe traseele din Va
lea Rîșnoăvei, din apropie
rea Predealului, unii dintre 
oei mai buni fondiști ai tă
rii își vor disputa „Cupa 
Dinamo" la schi.

între 14 și 16 
tot la Predeal, 
Se vor întreoe 
„Cupa Dinamo", 
sportivilor români, 
prezenți și biatloniști__
Cehoslovacia și R. D. Ger
mană.

februarie, 
biafloniștii 
și ei în 
în afara 

vor fi 
din

Spre ș 
văzut 
name, 
trenoaie 
reată a 
nai de j 
In anul 
asociație 
frumoas 
pat loci 
(urilor 
1983, ia: 
lea — :
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Ionel vi 
pion na 
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ce dau 
tru că î 
pe cam;

Am ui 
nerilor 
(17 ani) 
a ști sa 
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ani) „pi

Șl IN ACEASTĂ PERIOADA, CURA BALNEARA
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

Agențiile și filialele oficiilor județene de turism și ale 
I.T.H.R. București oferă în această lună, februarie, locuri 
pentru cură balneară, odihnă, minivacanțe sau excursii în 
stațiunile Felix, Herculane, Geoagiu, Moneasa, Sovata, Șln- 
georz Băi. Vatra Dornei, Slănic Moldova, Lacu Sărat, 'Că- 
limănești-Căciulata, Olănești, Govora. Eforie Nord, Man
galia și altele.

Se acordă reduceri de 20—40% la tarifele 
masă si 25% la transportul pe C.F.R.

Durata perioadei de ședere și data plecării
fi stabilite de solicitant!.

Cazarea, masa și procedurile medicale se 
gulă. tn complexe balneare moderne, cu un 
confort.

Personal medical cu înaltă calificare asigură efectuarea 
unor tratamente balneare de mare eficiență, bazate pe fac
torii naturali de cură existent! In stațiuni.

In toate stațiunile ae organizează manifestări cultural- 
artistice atractive ti excursii la obiectivele turistice din 
imnrelurimi.

Biletele se pot procura de la toate unitățile de turism și

de cazare și

In stațiune pot

asigură, de re- 
ridicat grad de

|
Biletele se pot procura de la toate ur 

comitetele sindicatelor din întreprinderi.__ _g. vwmieteie smaicateior am mirepnnaen.

CLASAMENTELE DIVIZIEI ȘCOLARE Șl DE JUNIORI
LA BASCHET DUPĂ AL DOILEA TUR

După desfășurarea celui 
al doilea tur, 
viziei școlare 
baschet se 
MASCULIN, 
C.S.Ș. Mediaș 
Craiova 24 p.
Jiu 23 p. 4.
21 p, 5. C.S.Ș. Brașovia 21 p, 
6. C.S.Ș. Deva 20 p, 7. C.S.Ș. 
Tg. Mureș 17 p, 8. Lie. ind. nr. 
1 I.U.R.T. Lugoj 16 p; SERIA 
a n-a: 1. C.S.Ș. Timișoara 19 
p. 2. C.S.Ș. Viitorul Universi
tatea Cluj-Napoca 19 p, 3. 
C.S.Ș. Arad 14 p, 4. C.S.Ș. Si
biu 13 p. 5. C.S.Ș. Satu Mare 
13 p, 6. Lie. „Petru Maior" 
Gherla 12 p ; SERIA a HI-a s 
L C.S.Ș. 4 I.C.E.D. București

de 
clasamentele Di- 
și de juniori Ia 
prezintă astfel: 
SERIA I — 1.

31 p, 2. C.S.Ș. 
3. C.S.Ș. Tg. 

C.S.Ș. Tîrgovișle

23 p, 2. C.S.Ș. Steaua Bucu
rești 23 p. 3. Lie. matem.-fi- 
zică Constanta 18 p, 4. C.S.Ș. 
Ploiești 17 p. 5. Lie. matem.- 
fizică Pitești 17 p, 6. C.S.Ș. 
Găești 16 p, 7. Automatica A- 
lexandria 12 p; SERIA a IV-*s
1. C.S.Ș. 1 Constanta 28 p. 2. 
Dinamo București 25 p, 3. Ra
pid București 23 p, 4. C.S.Ș.
1 Galati 20 p, 5. C.S.Ș. Unirea 
Politehnica Iași 20 p, 6. C.S.Ș.
2 București 19 p: — 
SERIA I : T. C.S.Ș. Viitorul 
niversitatea Cluj-Napoca 28
2. C.S.Ș. Brașovia 24 p. 
Olimpia București 21 p, 
C.S.S. Sf. Gheorghe 21 p, 
C.S Ș. Mediaș 21 p, ~' 
1 Oradea 18 p. 7. C.S.Ș. Cîm-

FEMININ,
U-
P.
S.
4.
5,

, 6. C.S.Ș.

piua 18 p. 8. C.S.Ș. Gheorgheni 
17 p; SERIA a ll-a: L Crișul 
C.S.Ș. 2 Oradea 20 p, X C.S.Ș. 
Timișoara 16 p, 3. C.S.Ș. Co
merțul Tg. Mureș 15 p, 4. 
C.S.Ș Sibiu 14 p, 5. C.S.Ș. Sa
tu Mare 14 p, 6. C.S.Ș. Arad 
11 p; SERIA a IH-a: 1. C.S.Ș. 
Chimistul Rm. Vîlcea 28 p, 2. 
C.S.Ș. 1 Constanța 26 p, 3. 
Progresul București 22 p, 4. 
C.S.Ș. Craiova 20 p, 5. C.S.Ș. 
Tînărul petrolist Tîrgoviște 19 
p, 6. C.S.Ș. Ploiești 19 p, 7. 
CJS.Ș. Călărași 17 p, 8. Rapid 
București 16 p; SERIA a IV-a:

“ ■ ‘ X
26
4.
5.

Bacău 20 p, 6. C.S.Ș.
C.S.Ș. Focșani 
Unirea Iași

1. C.S.Ș.
C.S.Ș. -
P, 3.
C.S.Ș.
C.S.Ș. 
Galați 
18 p.
16 p.

Al treilea tur 
a încenut (sub formă de etape 
săptămlnale) la 9 februarie.

Botoșani 26 p, 
2 Voința București 
C.S.Ș. Tulcea 22 p, 
4 București 22 p.

18 p, 7.
8. C.S.Ș.

al competiției
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CONDUCĂTORULUI DE JOC

Subiecte (mereu) actuale aleagă 
al ro- 

asis- 
ale lui

căile prin care 
ridicat spre treapta 
astăzi a reprezen- 

rolurilor

pentru numirea, în 
conducător de Joc, a

tactic" 
Timișoara 

mult ti lip- 
sperînd ea 

cit mai re-

perioada junioratului, eu- 
și chiar asumarea unui 
pentru ea acest eonducă- 

de joc să fie creat prin

de mult ar evolua 
posturilor intr-o ecbi- 

indiferent de o 
pluri-specializare

ÎN CĂUTAREA
Orieît 

profilul 
Dă de fotbal, 
indiscutabilă 
a jucătorului de astăzi, rolul
conducătorului de joc — adap
tat și el, firește, la cerințele 
fotbalului modern — nu poate 
fi anulat. Dovezi ? Le putem 
lua din situațiile actuale ale 
unor formații de club sau re
prezentative, aflate sub influ
enta pozitivă a unor excelenți 
titulari ai postului. Și cu si
guranță că nu ne aflăm în 
fața unei întâmplări, consta
tând că tocmai echipele care 
dispun de unul sau mai mulți 
conducători de joc de o ridi
cată clasă sint și autoarele 
unor performanțe remarcabile. 
Să amintim de echipa Franței, 
revelația ultimelor sezoane. 
Nu se poate să nu legăm și
rul suited or ei de victorii din 
C.E. 1984 de existența jucăto
rului ei de excepție numit 
Platini. Actualul titular al Ju- 
ventusului Joacă în unspreee- 
cele „cocoșului galic" nu nu
mai rolul principalului realiza
tor. ci si ne acela de dirijor 
al selecționatei In teren, Îm
plinind rolul complex solicitat 
astăzi de marea performantă. 
Nu-l mai puțin adevărat că, 
în echipa Franței, Platini se 
bucură de concursul unor ju
cători cu un asemănător con
sum... cerebral: Giresse Si Ți
gana. O altă echipă națională 
care s-a impus, aceea a Da
nemarcei, beneficiază si ea de 
un „metronom" cu deosebite 
virtuți pentru această misiune, 
tânărul Laudrun. care nu-l ni
meni altul decît „secundul", la 
Juventus, al lui Platini. în 
grupul formațiilor de club ne 
întâlnim cu aceeași deloc în
tâmplătoare coincidență: exis
tența unor jucători-lideri

asigură executarea strategiei 
construită de antrenor și pusă 
In practică 
îndrumarea 
de joc. Am
— Laudrup 
există un 
lona. un _ ____
Kiev, un Dalglish la Liverpool 
(devenit între timp antrenorul- 
jucător al cunoscutului club 
englez) etc.

In fotbalul nostru regula se 
confirmă, bineînțeles. S-a spus 
Si s-a scris de atîtea ori că

de jucători sub 
acestor conducători 
amintit de Platini 
la Juventus, mai 

Schuster la Barce- 
Blohin la Dinamo

una dintre 
Stesua s-a 
de joc de 
tal-o și armonizarea 
celor doi „strategi” ai lotului: 
Stoica și Bolăni, care aplică 
perfect misiunea (defensivă 
sau ofensivă) a „dirijorilor" in 
teren. Perioada in care Dinamo 
a beneficiat de aportul plenar 
al unui jucător dotat pentru 
rolul de conducător do Joc, 
Mulțescu, corespunde sezoane
lor de mare succes, pe plan 
intern $i internațional, ale 
„roș-albilor". Putem despărți, 
de asemenea, existenta perma
nentă a Sportului studențesc 
tn grupul performerelor noas
tre. de rolul jucat tot mai bine 
de Hagi și de Coras tn orien
tarea tactică a echipei? Sau 
eă echipa din Hunedoara poa
te fl liniștită, tn privința re- 

probîeme a 
joc, de vreme 
Mateuț »1 I.

zolvării grelei 
conducătorului de 
ee beneficiază de 
Peteu, fotbaliști eu certe cali
tăți pentru rol?

Dar avem ți destule cazuri 
in care antrenorii întâmpină

dificultăți 
rolul de 
unor elemente capabile să fa
că față delicatei (și decisivei) 
misiuni. Universitatea Craiova 
străbate o perioadă de căutări 
nu numai în privința recon
strucției întregii formații, el și 
In direcția titularizării lideru
lui tactic, sarcină în care a 
evoluat, cu atâta, succes, Balacl. 
Nici la F.C. Argeș succesiunea 
lui Dobrin nu s-a rezolvai to
talmente, deși Iovănescu și-a 
asumat un timp, și cu bune 
rezultate, rolul fostului inter
național piteștean. Probabil ca 
din „noul val" să se 
cel mai bun interpret 
lului. La Gloria Buzău 
tăm la bunele evoluții 
Șumulanschi, pus în valoare, 
în a doua parte a carierei lui. 
de favorabilul „desen 
al echipei. „Poli" 
simte și ea cît de 
sește Dembrovschî, 
Rotariu să umple 
pede acest gol. în vreme ce 
la „U“ Cluj-Napoca apare tot 
mal evidentă (și mai necesară) 
renrofilarea lui Cîmpeanu II 
în rolul de „regizor". în gene
ral însă, majoritatea formați
ilor de prima divizie nu dis- 
pun de conducători de joc în 
adevăratul înțeles al euvîntu- 
JnL Fotbaliști eu personalitate, 
veritabili maeștri al tehnicii, 
tacticieni recunoscut!, acești 
„reprezentant! ai antrenorului", 
cam au fost numiți, presupun 
o lungă și atentă preocupare 
a antrenorului, căutări oare să 
ajute Ia descoperirea lor facă 
din 
r*j 
risc 
tor 
forțele tuturor.

Eftimie IONESCU

ELE DIN PRODUCȚIE ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

NUMAI MANIERA OFENSIVĂ
POATE REVITALIZA CAMPIONATUL"
Meniu cu constantin O(ct, antrcnorut echipei f. €. ou

Constantin Oțet, antrenorul 
de astăzi al echipei F.C. Olt, 
la cei 45 de ani ai săi, a cu
noscut și... grandoare, și deca
dentă. Perioada afirmării s-a 
petrecut Ia Craiova, echipă cu 
care a cunoscut atîtea satisfac- 
ții, „dubla" (titlul de campi
oană și cîștigarea Cupei Româ
niei, în vara anului 1983) și, 
totodată, frumoasa performanță 
a .Universității, cînd a ajuns 
în semifinala Cupei U.E.F.A., 
pe care a disputat-o cu Ben- 
tica Lisabona. Dar tocmai a- 
tunci, cînd nimeni nu se aș
tepta, el a trebuit să pără
sească conducerea tehnică a 
echipei din „Bănie", luînd dru- 
mtfl formației din „Dealul Co- 
poului", la Politehnica Iași, 
„transplantul" cu noua lui e- 
chipă cunoscînd fenomenul de 
respingere după putină vreme.

— Cînd și-a încercat tânărul 
absolvent al I.E.F.S.-uIui, pen
tru prima oară, șansa in me
seria de antrenor ?

•— La 24 de ani, adică în 
1964, la divizionara „C“ Meta
lul Turnu Severin. A fost o 
perioadă de rodaj care mi-a 
fost extrem de folositoare. Am 
învățat multe.

— Și după Severin ?
— A urmat Universitatea, e- 

chipă de care mă leagă oele 
mai frumoase amintiri. Am ve
nit la Craiova în 1968, ca se
cund al lui Ștefan Coidum, a- 
poi al hii 
ONemenco 
1982 am 
principal, 
și bine

, am 
itre-
An- 
lau- 

ațio- 
jurat 
do a 
Jtate 
ocu- 
îpor- 

din 
Fo- 
’85. 

irian 
cam- 
june,

De 
Pcn- 
îvins

ii ti- 
Foica 
:ntru 
tru...

(10 
ega

leze pe Ioana Nicola", Iar Ma
rian Ionel — „pentru mine, dar 
și pentru ca Metalul să aibă 
un campion național"...

Asociația sportivă are și o 
secție de box, care-și trimite 
concurenți la aproape toate 
competițiile județene și republi
cane. Are și o secție de șah 
(inițiator Gh. Guzu) pentru că 
„la o întreprindere unde se lu
crează mult cu capul nu poate 
lipsi... sportul minții".

Am părăsit Buzăul spre seară. 
Se juca ultimul meci din tra
diționala „Cupă la minifotbal". 
Din cele 22 de echipe partici
pante, cea a I.U.T. se situase 
pe locul II. încă un succes în 
bogatul palmares sportiv al în- 
treprinderii-fanion a industriei 
buzoiene, unde — așa cum spu
nea președintele asociației, Ni- 
colae Curteanu — sportul luptă 
pentru a ține pasul cu succe
sele din producție.

F.C. ARGEȘ — VICTORIA 
BUCUREȘTI 1—2 (1—1). Au 
marcat : Săndoi, Ignat si Glonț. 
F.C. ARGEȘ : Cristian — Voi- 
cu, Stancu, Pîrvu, Eduard — 
Ștefan, Badea, Guda, Ignat — 
Togan, Jurcă. Au mai jucat: 
Stuparu, Achim, Toma. VIC
TORIA : Nițu — Mânu, L Ma
rin, Mirea, P. Petre — Mitracu, 
Săndoi, Custov — Glonț, Lala, 
Nica. Au mai jucat: Hoțea, 
Ursu, Tirchinici, Aelenei.

Golurile formației învingătoare 
au fost marcate de Mașcu (min. 
59) și Arif (min. 76).

(P. COMȘA-coresp.).

Cernăianu. al Iui 
și, in sfirșit, In 
devenit antrenor 

Pe vremea aceea, 
ar fi ca și astăzi 

să se procedeze așa, secundul 
se ocupa și de pregătirea for
mației de tineret-rezerve. Am 
lucrat, practic, cu două gene
rații de jucători si pot afirma 
că n-am muncit in van. De la 
tineret am promovat la prima 
echipă pe Bălan. Dașcu, Boșo- 
teanu. Oprea, Niculescu, Ne- 
grilă, pentru ca, mai târziu, al 
doilea... eșalon valoros să 
pășească pe firmamentul Divi
ziei „A*. Printre ei, Pițurcă, 
Geolgău, Țicleanu, Irimescu, 
jucători care, cu timpul, au 
făcut și, sint sigur, vor mai 
face parte din lotul reprezen
tativ.

— Ce i 
Constantin 
pe care o 
în returul

— Avem 
de jucători 
dul meu. Nieolae Ivan, ne punem 
mari speranțe și care pot re
veni Ia valoarea care i-a con
sacrat. Mă refer, în primul 
rînd, la Bălăci, Crișan, Turcu, 
Donose, nucleul, să-i zicem, al

veteranilor. îi urmează Efti- 
mie și Minea. Iar plutonul se 
încheie cu Pena. Mihali, Matei, 
Ionașcu, care, prin calitățile 
lor, pot demonstra că sint ca
pabili să atragă și atenția se
lecționerilor. în aceeași ordine 
de idei, mulți l-au considerat 
pe Bălăci un jucător terminat. 
Dar Bălăci este un jucător cane 
trăiește a doua tinerețe. Așa 
cum s-a pregătit în această 
iarnă, el demonstrează că n-a 
renunțat nici o clipă la ideea 
că mai poate fi util încă muilți 
ani echipei naționale. O va a- 
răta în jocurile de campionat 
el fiind, garantez, liderul e- 
chlpei noastre. ÎI va urma Cri- 
șan, alt jucător valoros care 
mai are un cuvînt de 
fotbalul nostru.

— Cum consideri eă 
ridicată cola valorică 
(donatului ?

— Mulți dintre noi.

spus In

poate fi 
a cărn

/

F.C.M. DELTA TULCEA 
GRANITUL BABADAG 

Divizionara „B“ 
un meci cu 

verificare si omo- 
compania echipei

2—0 (0—0). 
a susținut 
caracter de 
genizare în
Granitul Babadag, pe care a în
trecut-o cu scorul de 2—0 (0—0).

AJIONALE DE ATLETISM TEREN ACOPERIT
*

e un 
in- 

mai 
dies- 
do-ar 
itură 
com- 

de- 
arece 

iar 
u ne

strălucit grație 
popice sau la d- 

vre- 
dar

așteaptă antrenorul 
i Oțet de la echipa 

pregătește, F.C. Olt, 
campionatului î 
o echipă cu un lot 

I în care eu și secun-

antreno
rii, am greșit, obișnuindu-i pe 
jucători să joace mai mult în 
propria jumătate de teren. A 
venit timpul să-i învățăm să 
pună mare preț pe atac. Aven 
prea puțini jucători-realizatorî. 
Numai fotbalul ofensiv va 
reuși să revitalizeze campiona
tul intern... decimat de goana 
după puncte, de salvatoarea 
remiză în deplasare, care mul
țumește pe toată lumea, pînă 
Ia meciul următor.

— Șl o dorință personală ?
— Una singură. Stabilitatea 

noastră, a antrenorilor. Desele 
înlocuiri de la un sezon la al
tul, lipsa de continuitate la 
aceeași echină nu pot da re
zultate. Performanta cere răb
dare. Ea se poate obține în- 
tr-un timp record doar întâm
plător.

Gheomhe NERTEA

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR //

li o
zice 

apio- 
oărut 
i noi 
nțite. 
1 de 
per- 
mă- 

mpe- 
ca 

Btoe- 
toa- 

vintă 
rețti,

dub care a 
activității la . . 
clism, are de mai multă 
me o secție la atletism, 
care, din diferite motive, 
avut o activitate foarte 
destă în ultima vreme (noul 
președinte al Voinței, L. 
Szoes, el însuși fost atlet, este 
decis să activizeze această sec
ție la nivelul cerințelor actu
ale). îi sprijină bunele intenții 
reputații antrenori Gheorghe 
Teșu și Gheorghe Răducănes- 
cu. In sfîrșit, dar nu in cele 
din urmă, nou creata secție a 
I.M.G.B. a si realizat prin e- 
forturile lui Radu Brăgută (lo
cul secund la 1500 m) primul 
succes notabil. Este bine că 
o astfel de unitate, cu o mare 
pondere economică, și-a pro
pus să sprijine și atletismul. 
Exemplul său ar putea fi. e- 
venttmî. molipsitor!...
• Turnanta foarte strînsă a 

noii săli băcăuane nu este în 
avantajul alergătorilor și de 
aceea este suficientă o cit de

mo-

mică neatenție pentru a se 
produce busculade și pentru a 
călca — neregulamentar — In 
interiorul spațiului. în afară 
de faptul că în primul rînd 
alergătorii trebuie să fie mult 
mai atenti în timpul desfășu
rării curselor, poate că ar tre
bui 
ca 
serii să 
orice caz. bordura interioară a 
pistei, pe turnante, va trebui 
bine delimitată și marcată 
printr-o frînghie sau o pan
glică, ridicată la 8—10 cm dea
supra solului.

•' Acum dacă tot avem o 
sală foarte bună pentru atle
tism. există o anume catego
rie de sportivi care nu va 
trebui prea multă vreme uita
tă. Este vorba' de mărșăluitori 
— băieți și fete — care s-ar 
putea întrece în diverse curse, 
eventual pe 3 km, 
dintre reuniuni. Ar 
prilej de pregătire 
re si pentru acești

— pină la obișnuință! — 
numărul celor admiși în 

fie micșorat și, în

CEAHLĂUL P. NEAMȚ
• Antrenor: Dumitru Dumltriu.

• Noutăți în lot: Chertio (de la
Relonul Săvinești), Ioan (de la 
Viitorul Gheorghenl), Cădere, 
Moldoveanu, Buhuță, Hanganu 
(toți promovați de la echipa de 
Juniori). 0 Au plecat: Lazăr,
Catană șl Filip — toți la Relonul 
Săvinești. 0 Pregătirile au înce
put la 10 ianuarie, la Piatra 
Neamț; între 25 ianuarie și S fe
bruarie, antrenamentele au avut 
loc la Slânicul Moldovei. 0 A 
susținut meciuri amicale cu Vic
toria București 1—l. Textila Bu- 
huși 0—0; va mai susține un joc 
de verificare cu C.S. Tlrgoviște 
Si va participa, probabil, la un 
turneu la Pașcani, unde vor lua 
parte Petrolul Ploiești, C.S. Tîr- 
goviște și echipa locală C.F.R.
• Echipa se aCă la —2 în „cla
samentul adevărului”. • Dumitru 
Dumltriu, antrenorul echipei: „Ne 
aflăm tntr-o situație deloc ușoară 
și programul returului ne deza
vantajează, deoarece, din primele 
4 partide, 4 le vom susține în 
deplasare. Sper, totuși, că pre
gătirile din această perioadă vor 
da roade în campionat șl la ter
minarea întrecerii vom fi pe un 
loc ferit de emoții”, 0 Cei mai 
buni Jucători tn turul campiona
tului : Ivanov. Covrig, Vamanu. 
© Golgeterul echipei: AmargMoa- 
lei, eu 4 goluri.

TRACTORUL BRAȘOV
• Antrenori: Stan Gabriel

(principal) șl Minai Ivăncescu 
(secund). • Noutăți in lot: Jere 
(de la Precizia Săcele), Olănea- 
nu (de la Torpedo Zărnești). • 
A plecat: Boieriu la Precizia Sâ
câie. • Pregătirile au Început la 
6 ianuarie, la Brașov, apoi au 
continuat la Căciulata, In perioa
da 13—23 ianuarie. 0 Echipa se 
află la —1 tn 
vărului”. 0 A 
verificare cu 
cea 0—1, Inter 
durii Tg. Jiu

„clasamentul ade- 
susținut jocuri de 
Chimia Rm. VH- 
Vaslui 2—1, Pan- 

___  4—1, C.F.R. Paș
cani 3—0; participă la competi
ția dotată cu „Cupa Silviu Plo- 
eșteanu” și va mai Juca cu In
ter Vaslui, C.F.R. Pașcani și, pro
babil, eu Chimia Rm. Vîlcea, Nl- 
tramonia Făgăraș, Petrolul Plo
iești și S.C. Bacău. • Petre Du
mitrescu, președintele clubului t 
„Dorim ca în retur echipa să 
joace cu mai mult curaj in par
tidele ce le va susține în depla
sare. Avem ui> examen dificil, 
pe propriul teren, cu Flacăra 
Aut. Moreni, dar sperăm să fie 
trecut cu bine. In finial, ne pro
punem să ne clasăm pe locurile 
4 sau F". 0 Cei mai buni Ju
cători tn turul campionatului : 
Crăciun, Marcăș, Gherghe. o 
Golgeterii echipei: Marcăș, Hin- 
tea și Hîrsan, toti cu cile 3 go
luri.

MUREȘUL DEVA
• Antrenori: Petre Dăscăliță 

(principal) și Mircea Marian (se
cund). • Noutăți tn Iot: Sălă- 
gean (de la Oțelul Reghin), Bă- 
da (de la Mecanica Orăștle), 
Albu (de la Minerul Teliuc), Boc 
și Rebegilă 'ambii de la Minerul 
Certej) Bozan, Vînătoru, Czild, 
Ctrstoiu șl Jimbețean (toți pro
movați de la centrul de juniori).
• A plecat: M. Ștcfănescu (la 
C.S.M. Reșița), 0 Echipa se află 
la —a în „clasamentul adevăru
lui”. • Antrenamentele au în
ceput la 10 ianuarie și au conti
nuat numai Tn localitate. • Fi
nă acum a susținut trei meciuri 
de verificare, toate cîștigate: 2—0 
cu CFâ,.
șl 2—i cu C.S.M Reșița. Mai are 
PTevăzute următoarele jocuri de 
verificare: cu Carpați Mîrșa, Chi
mica Tîmăveni (ambele tur-re- 
tur), Electroputere Craiova, Mi
nerul Certei si C.F.R. Simeria.
• Nieolae Sranciu, vicepreședin
tele clubului: „Privim returul cu 
încredere. Avem un cuplu nou 
de antrenori tineri, dornici de a 
aduce acel așteptat reviriment in 
jocul echipei. Ne-am propus să 
încheiem campionatul pe locul S 
in clasament. Este un obiectiv 
care poate fi atins”. • Cei mai 
buni Jucători în turul campiona
tului : Bala, Tirchinici șl Vidican.
• Golgeterii echipei : Ștefănescu 
șl Tirchinici, cu cîte 3 goluri.

Simeria, 2—1 cu Jiul

MIUIHISTRAJIA DE STAT LOTa PRONOSPOBT INFORMEAZĂ

în pauzele 
fi un bun 

ți verifica- 
sportivi.

CTȘTIGUR1LE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 FEBRUA
RIE: cat. I: (13 rezultate) 7 va
riante 25”/o a 44.302 lei; cat. II: 
(12 rezultate) 5 variante 100% a 
4.645 lei și 386 variante 25% a 
1.161 lei; cat. in: (11 rezultate) 
182 variante 100% a 530 lei și 
5.406 variante 25%« a 132 lei.

Cîștigurile de La categoria 1 au 
fost obținute de Hotoran Tlberiu- 
Dănuț din Arad, Dima Marin din 
Galați, Gheozghes Ion din Iași, 
Luianov Veselin din Timișoara, 
Lemne Marius-Petruț, Grigore

Marin șl Minciuna Gheorghe din 
București.
• Vineri 14 februarie va avea 

loc tragerea obișnuită LOTO, 
ded încă două zile la dispozi
ția participanților pentru procu
rarea biletelor.
• Tragerea specială Prono- 

expres de astăzi, 12 februarie, va 
avea loo tn București, tn sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 16. Trans
miterea numerelor cîștigătoare se 
va face TN DIRECT — la ra
dio, pe programul I, la ara ÎS,15.

Numerele extrase vor II radio
difuzate, de asemenea, la ora 19, 
pe programul II. la ora 23, pe 
programul I precum ți mîlne, 
Joi — reluarea lor —, la ora 8,55, 
tot pe programul I.
• Pentru i cătorii la Prono

sport. publicăm programul con
cursului de duminică 16 februa
rie: 1 Como — Milan; 2. Inter — 
Barl; 3. Juventus — Torino; 4 
Lecce - Atalanta; 5. Napoli — 
Fiorentina- 8 Pisa — Vdinese ; 
5. Roma — Avellino; 3. Sampdo- 
ria — Verona; 9. Arezzo — La
zio; 10. BolcCTna — Lanerossl; 11. 
Palermo — Genoa; 12. Pescara — 
Cesena; IS Catania — Ascoll.



NICU VLAD, DECLARAT 

CEL MAI BUN 

HALTEROFIL
AL LUMII LA „100 kg"

PARIS, 11 (Agerpres). — Secre
tariatul Federației internaționale 
de haltere (F.I.H.) a dat publi
cității clasamentele celor mal 
buni halterofili din lume, pe ca
tegorii de greutate, ierarhii al
cătuite prin luarea în calcul a 
rezultatelor înregistrate de-a lun
gul întregului an 1985,

Printre cei mai buni sportivi 
din lume la această disciplină s-a 
aflat și halterofilul român NICU 
VLAD — dublu campion euro
pean, vicecampion mondial, si
tuat pe locul 3 la „Cupa Mondia
lă" —, care este clasat de către 
F.I.H. pe primul loc la categoria 
100 kg cu 420 kg Ia totalul celor 
două stiluri (190 kg plus 230 kg), 
fiind urmat de sovieticul Balaev 
— 417,5 kg și de Andor Sâni 
(Ungaria) — 415 kg.Alți patru halterofili români 
figurează între primii 10 din lu
me: Andrei Socaci (categ. 75 kg) 
pe locul 3, Dorei Mateeș (categ. 
60 kg), pe locul 7, Gheorghe 
Maftei (categ. 56 kg) și Petre Be- 
cheru (categ. 82,500 kg) locul 9.

Iată sportivii aflațl pe primul 
loo la celelalte categorii: 52 kg: 
Marinov (Bulgaria); 56 kg: Mir- 
zoian (U.R.S.S.); 60 kg: Șalama- 
nov (Bulgaria); 67 kg: Beton
(R.D. Germană); 75 kg: Varba- 
nov (Bulgaria) ; 82.5 kg: Varda
nian (U.R.S.S.); 90 kg: Hrapatîl 
(U.R.S.S.); 110 kg: Borlsev
(U.R.S.S.); +110 kg: Krastev
(Bulgaria)

SPORTIVII ROMÂNI VOR PARTICIPA
LA 27 DE CAMPIONATE EUROPENE

In anul 1986 se vor disputa 
27 de campionate europene, 
pentru 18 discipline, competi
ții la care vor fi prezenți și 
sportivi români. Două dintre 
aceste întreceri pentru desem
narea campionilor continentali 
vor avea loc în țara noastră, 
la rugby-juniori, în perioada 
24—31 martie, si la modelism 
seniori. între 9 și 14 septem
brie.

Dintre celelalte campionate 
ale Europei programate anul 
acesta se remarcă Întrecerile 
de atletism pentru seniori (in 
sală. în zilele de 23 și 24 fe
bruarie în Spania, iar în aer 
liber, in perioada 26—31 iulie, 
în R.F. Germania, la Stuttgart), 
haltere seniori (R. D. Germană, 
— 5—13 mai), judo seniori 
(Iugoslavia — 7—11 mai), te
nis de masă seniori (5—15 a-

prilie. în Cehoslovacia), lupte 
(Grecia — 14—20 aprilie), pre
cum si cele de juniori Ia gim
nastică (1—5 mai, în R.F. Ger
mania), înot (21—27 iulie, în 
aceeași tară), și tir (în luna 
iulie, în Ungaria).

Tot anul acesta, in toamnă, 
va începe o nouă ediție a cam
pionatului european de fotbal 
(grupele preliminare), iar rug- 
byștii vor susține în cadrul 
competiției continentale me
ciuri în compania formațiilor 
Portugaliei, Franței, Tunisiei, 
U.R.S.S. și Italiei.

ATLEȚII ÎN CONCURSURI DE SALĂ

Karin Enke-Kania (R.D.G.), una dintre cele mai mari patinatoare

CAMPIONATUL MONDIAL
DE HANDBAL GRUPA tlC“

LISABONA. în ziua a patra 
a Campionatului mondial mas
culin de handbal — Grupa „C“— 
au fost înregistrate rezultatele: 
Portugalia — Austria 18—18, 
Franța — Luxemburg 26—14, 
Belgia — Grecia 24—12, Israel — 
Insulele Feroe 39—20, Olanda — 
Turcia 24—19.

Clasamente: seria I i 1. Franța
6 p, 2. Portugalia 5 p, 3. Aus
tria 5 p, 4. Luxemburg 0 p, 6, 
Marea Britanie 0 p ; seria a 
II-a : 1. Olanda 8 p, 2. Israel
7 p, 3. Turcia 5 p, 4. Belgia 4 
p, 5. Insulele Feroe 0 p, 6. Gre
cia 0 p

• SOFIA, (Agerpres). — 
Proba feminina de 1500 m din 
cadrul concursului internațio
nal desfășurat In sală la Sofia 
a fost cîștigatâ de Nikolina Ste- 
reva (Bulgaria), cu timpul de 
4:16,62, urmată de 
Maria Rodcenkova 
(U.R.S.S.) —4:19,59 
și Luminița Zaițuc 
(România) 4:23,64.

• O întreagă 
„poveste" cu re
centul record mon
dial al lui Billy 
Olson (în fotogra
fie) la săritura cu 
prăjina. Sîmbătă, 
în concursul de la 
East Rutherford 
(New Jersey) arbi
trii probei au ridi
cat ștacheta la „19 
picioare, 5 degete 
Si jumătate", adică 
în limbajul nostru 
la 5,93 m. Olson a 
trecut din prima 
încercare, dar in 
timpul săriturii el 
a atins ștacheta 
care s-a mișcat se
rios, s-a „zbenguit" 
acolo sus, dar n-a 
căzut, ci a ră
mas pe tacheți. în această situa
ție, potrivit regulamentului, ar
bitrii au reverificat înălțimea 
ștachetei și, spre surprinderea 
lor, au constatat că ea se află 
la „19 picioare, 5 degete si trei 
sferturi”, ceea ce înseamnă 5,94 
m si aceasta a fost performanța 
anunțată ca nou record al lu
mii, în competiții de sală. Dar

cum era evident că fapte c nu 
erau așa, la intervenția delega- 
ților Federației americane de 
atletism, s-a decis ca perfor
manța să nu mai fie 5,94 m. ci 
doar 5,93 m, așa cum se stabi

lise inițial la măsurătoarea fă
cută încă înaintea încercărfi 
lui Olson. Vineri, la New York 
se vor înfrunta direct Billy 
Olson și Serghei Bubka.

• în cadrul unui concurs des
fășurat la Viena, Thomas Scon- 
lebe (R.D.G.) a parcurs 400 m 
In 45,41 — nou record mondial.

Mi, iii rcilcctor: campionatul Cehoslovaciei

ale lumii, in timpul cursei (cîștigate) de 5000 metri din cadrul ul
timei edi 'li a Campionatelor mondiale, de la II aga 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

JOCUL Df-A „IERTAREA"
Forul atletic american n-a renunțat încă la ideea ca Renaldo 

Nehemiah (singurul alergător care a parcurs 110 mg în mai 
puțin de 13,0 s) și Willie Gault (campion mondial cu ștafeta 
de 4X100 m, în 1983) să fie reamatorizați șl, ca atare, să fie 
admiși să concureze la diferitele competiții atletice, poate 
chiar la Jocurile Olimpice din 1968. Dar mal înainte ca forul 
atletic internațional să fi apucat, eventual, să mai ia în dis
cuție „cazul* lor, cel doi valoroși sportivi își continuă activi
tatea în... formațiile de fotbal american (desigur, profesioniste) 
„San Francisco 49-ers“ șl, respectiv, „Chicago Bears*, ultima, 
recenta cîștigătoare a „super bowl“-ului.

întrebat asupra acestei chestiuni, Primo Nebiolo, aflat în vi
zită de inspecție la Indianapolis, gazda de anul viitor a primei 
ediții a campionatelor mondiale pe teren acoperit, a declarat 
categoric că cei doi atleți vor rămîne, pe mai departe, sus
pendați, pînă ce regulile C.I.O. nu vor fi revizuite. „Această 
problemă, lung timp discutată, revine, iată, la masa discuțiilor, 
iar C.I.O. va crea o comisie specială să o studieze, și care va 
vedea ce posibilități există pentru elucidarea situației. Dorim 
să găsim cea mai bună soluție*, a declarat președintele I.A.A.F., 
el însuși membru al acestei comisii. Numai că, așa cum am 
arătat, Nehemiah și Gault prin activitatea lor încalcă flagrant 
reglementările forului olimpic, valabile pentru indiferent ce 
sportiv, din orice colț al lumii.

Să mai arătăm că și alți doi atleți de valoare, Michael Carter 
(medaliat cu argint la aruncarea greutății la J.O. ’84) și Ron 
Brown (membru al echipei campioane olimpice ’84, la 4X100 m) 
sînt și el jucători profesioniști de fotbal, la „San Francisco 
49-ers* și la „Los Angeles Rams*. Ca mîine se va cere, poate, 
și reamatorizarea acestora.

Romeo VILARA

TELEX«TELEX«TELEX»TELEX
CICLISM • Cea Je-a opta e- 

dlțle a competiției internaționale 
„Drumul soarelui", s-a încheiat 
la Granada cu victoria rutierului 
olandez Steven Rooks, urmat In 
clasamentul final de vest-germa- 
nul Peter Hilse — la 6 s și spa
niolii' Inak: Gaston — la 20 s. 
Ultima etapă a cursei, disputată 
contracronometru individual pe 
.distanța de 6.800 km, a revenit 
lui Hl'se cu timpul de 8:56.

HOCHEI PE GHEAȚA • Ami
cal la Stockholm: Suedia — 
U.R.S.S. 4—7.

PATINAJ VITEZA • La Inns
bruck, în cadrul „Cupei Mondia
le" masculin, sportivul austriac 
Eminger a cîștlgat proba de 5000 
m cr timpul de 7:12,83. L-au ur
mat compatriotul său Hadschleff 
— 7:14 45 și olandezul Henk Nlj- dam — 7:17,40.

ȘAH • La Malmoe, In turneul 
candidatelor la titlul mondial fe
minin, după 6 runde in fruntea 
clasamentului se află marea ma

estri sovietică Marta Litinskaia 
cu 5,5 p, urmată de Elena Ah- 
mîlovskaia 4,5 p, Lidia Semenova 
— 3,5 p. Nana Aleksandria — ? 
p (1), Irina Levitina 2,5 p (1), 
Pia Cramling și Wo Mințiang cite 
1,5 p, Agneszka Brustman 1 p.

TENIS • In finala turneului 
internațional de la Nairobi, con
cura din cadrul Circuitului A.T.P., 
jucătorul vest-german Peter El ter 
l-a învins cu 6—2, 7—6 pe ame
ricanul Marcel Freeman. • Din 
primul tur al turneului de la 
Boca West: Tim Gullkson —
Gflnthardt 7—6. 7—6; Slozil — 
Benhabilles 6—3, 6—3; Keretici — 
Ostoja 7—6, 6—4, la masculin; 
Bunge — Longo 6—0, 6—1; Buda- 
rova — Diaz 6—1, 6—2; Maxsi- 
kova — Walsch 6—1, 6—0; Gadu- 
sek — Jausovec 6—1, 6—0, la fe
minin.

TENIS DE MASA • Meci in
ternațional amical, la Praga : 
Cehoslovacia — Japonia 10—1/

AFIRMAREA UMERILOR ESTE AȘTEPTATĂ ÎN RETUR
» Echipa din Vitkovice o lideră nescontată, dar merituoasă
Turul campionatului cehoslovac 

s-a încheiat cu o mare surpriză. 
Lideră neașteptată este echipa 
din Vitkovice, care pînă acum 
s-a afirmat mai puțin în prima 
ligă. Antrenorul formației, fostul 
portar internațional Kopecki
(care a jucat în a-
nii postbelici și la 
București), afirma 
în mod sincer: „Nu 
pot spune că sînt 
Ia cîrma unei echi
pe mari, dar ocu
păm locul I datori
tă faptului că ma
rile candidate la 
titlu — In frunte cu 
cele din Praga, 
Sparta, campioană 
în ediția trecută, 
Slavia, Dukla, deți
nătoarea Cupei, Bo
hemians — au fost 
mal slabe decît 
noi...* • „Cartea de 
vizită a turului din 
campionatul nostru 
— scrie Stanislav 
Hlavacek, redactor 
de specialitate la 
ziarul „Sport* Bra
tislava — a fost 
destul de întuneca
tă. Unele cauze e- 
xistă: pregătirile
multor jucători pen
tru competițiile ofi
ciale au privat nu
meroase echipe de 
prezența lor în for
mațiile de club. Pe

sport cehoslovacă, arbitrajele 
indulgente au determinat o pres
tație mediocră a unor formații. 
„Cavalerii fluierului* au acordat 
foarte multe cartonașe galbene 
(395 !), dar prea puține roșii 
(15 I). • La o statistică a valo-

CLASAMENTUL „LA ZI“

1. VITKOVICB 15 8 6 1 21 13 22
2. Sparta Praga 15 9 2 4 39 10 20
3. Slavia Praga 15 8 3 4 13 11 1»
4. Olomouc 15 6 4 5 28 18 18
5. Bohemians 15 6 4 5 30-24 18
6. Dunajska 15 6 4 5 14 22 18
7. Dukla Praga 15 5 5 5 28 21 IS
8. Cheb 15 7 1 7 27 24 18
9. Tatran Preșov 15 6 3 6 14 19 IS

10. Zilina 15 5 4 6 17 27 14
11. Spartak Trnava 15 4 5 6 11 15 13
12. Kosice 15 5 3 7 18 24 13
13. Banska Bys. 15 4 5 6 16 22 13
14. Banik Ostrava 15 5 2 8 16 16 12
15. Budejovlce 15 5 2 8 17 25 12
18. Inter Bratts. 15 3 3 9 10-28 8

Cel mai bun înaintaș al echipei Vitkovice, 
Toth (în stingă), în duel cu fundașul Lisanik 

(Dunajska Streda)

de altă parte, lipsa 
de curaj a unor an
trenori de a-șl îm
prospăta loturile cu 
jucători tineri, talentați a constituit
o mare greșeală*. • Deci, Vitko
vice pe primul loc. dar in mod 
meritat: a folosit un lot tînăr, 
fără prea mul ți consacra ți, dar 
cu dorința de a se afirma. A 
aplicat o tactică combativă, a 
mizat pe contraatacuri rapide și 
a beneficiat de o apărare bine 
pusă la punct. • Formațiile de 
pe următoarele locuri au 
deseori, blazate, iu când
„nervul* pe care-1 arătau altă
dată. Ne referim la echipele din 
Praga arătate mai sus. ® Re
prezentanta Bratislavei, Inter, s-a 
comportat foarte slab. fiind 
acum pe punctul de a retrogra
da. Astfel, după ce a „căzut* 
renumita formație Slovan, Bra
tislava este în pragul de a ră
mîne, pentru prima oară în is
toria campionatelor, fără repre
zentantă în primul eșalon! • După 
cum s-a afirmat în presa de

rilor, numai 42 
s-ar fi ridicat la 
respunzător pe plan 
Ziarul „Sport* Bratislava publi
că o echipă ideală a campiona
tului, majoritatea jucătorilor fi
ind tineri, aproape necunoscuți, 
dar foarte talentați, care o dată 
cu începerea returului (9 martie) 
vor trebui mai mult luați în ve
dere chiar de către echipele lor. 
Iat-o: Opalek (Trnava) — Knier 
(Zilina), Chomanek (Sparta), On- 
dra (Bohemians), Hașek (Sparta) 
— Dina (Banska Bystrica), Ber
ger (Sparta), Takac (Slavia) — 
Siva (Cheb), Kula (Ostrava), 
Lauda (Olomouc). (De notat însă 
că printre aceștia nu se 
nici un jucător de la 
Vitkovice !) în afară de echipa 
ideală mai sînt și alții (foarte 
mulți tineri) cu reale perspecti
ve. Revirimentul afirmării lor 
este așteptat o dată cu în cepe-

de jucători 
un nivel co- 
inter național.

află 
lidera

rea returului. • în fine, iată șl 
primii în clasamentul golgeteri- 
lor: Lauda (Olomouc) 11 g; Skn- 
hrany (Cheb) 10 g, Griga (Spar
ta) 8 g etc.

Ion OCHSENFELD

ȘTIRI • REZULTATE
• Comisia de disciplină a 

U.E.F.A. a aplicat unele amenzi 
și a sancționat cîțiva jucători in 
urma unor abateri săvîrșite în 
meciurile din cupele europene 
inter-duburi: Hajduk Split: 6000 
de franci elvețieni (pentru arun
carea unor petarde de către spec
tatori, în partida cu Dniepr) ; 
Real Madrid — 2 500 (pentru a- 
oelași motiv, In meciul cu Bo
russia Monchengladbach), dar șl 
echipa vest-germană (în meciul 
de acasă cu Real), pentru com
portarea nesportivă a spectatori
lor, va trebui să achite suma de 
750 franci; Honved Budapesta — 
1000 de franci (pentru unele aba
teri în jocul cu Shamrock Ro
vers). Au fost suspendați cîțiva 
jucători: Gordillo (Real Madrid) 
— 3 etape. Bubnov (Spartak Mos
cova) — 2 etape, Jordan (Spor
ting Lisabona) — o etapă. $ Me
ciuri amicale: F.C. Karl Mane 
Stadt a susținut la Budapesta 
două jocuri cu Csepel. Echipa 
din R.D.G. a cîștlgat prima parti
dă cu 1—0, pierzînd-o pe a doua 
cu 0—4. ® După 20 de etape în 
campionatul Turciei conduce 
Galatasaray cu 30 p, urmată de 
Beșiktaș — 29 p (un joc mai pu
țin) șl Fenerbahce - 25 p. 8 
Recent, cîștlgătorul premiului cel 
mare la concursul de pronosticuri 
sportive din Grecia a fost... un 
copil de 8 ani Yannis Pappous, 
un admirator al cunoscutei echi
pe de fotbal Panathinatkos ! Fi
ul unul tipograf din Atena, mi
cul Yannis a indicat toate cele 
12 rezultate exacte ale concursu
lui. Pentru cele 63 drahme ju
cate Yannis a cîștigat 3 067 655 
drahme fiind, evident, cel mai 
tînăr cîștigător al concursului în 
cel 25 de an! de existență ai a- 
cestuia. Ur reprezentant a decla
rat, însă că micuțul cîștigător 
își va putea ridica premiul doar 
la împlinirea vârstei de 14 ani 
sau va putea ceda suma, cu 
acte, părinților săi.


