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ATLETII NOȘTRI AU PORNIT
> ■>

DIN BLOC-STARTURI ÎN NOUL SEZON
(FINIȘUL, iN VARA LUI 19861)

Chiar dacă sezonul atletic de 
sală a debutat în acest an mai 
devreme ca altădată, „Cupa 30 
Decembrie** a adus Ia Bacău 
reprezentanți a 20 de județe, 
inccpind cu atleți pe ale căror 
cărți de vizită sînt trecute suc
cese in cele mai mari întreceri 
ale lumii șl terminind cu ju
niori care abia văd cu ochii 
minții performanța. I-a adus 
acolo pe toți dorința de a lua 
contact cu noua pistă circula
ră, pe care s-a consemnat sîm- 
bătă dimineața primul start al 
unei curse pe distanțe medii 
și lungi (în speță, 400 m fe
minin) desfășurate In țara noas
tră pe teren acoperit. Pe atle- 
ții consacrați — Doina Melinte, 
Anișoara Stanciu, Vali Ionescu, 
Cristieana Cojocaru-Matei, Ella 
Kovacs, Petre Drăgoiescu, So
rin Matei, familiarizați de a- 
cum cu concursurile indoor, II 
interesa să sesizeze caracteris
ticile pistei băcăuane în raport 
cu cele de pe alte meridiane, 
știut fiind faptul că peste două 
luni — atunci tind pregătirea 
lor, pentru viitorul sezon, a-

flată acum abia la început, va 
avea și suportul lucrului spe
cific — se va desfășura tot aici, 
la Bacău, campionatul național 
pe teren acoperit Pe ceilalți 
(majoritatea !), ti interesa pri- 
mtfl contact din activitatea lor 
cu o asemenea pistă circulară, 
experiența contînd mult într-o 
competiție indoor, în care tac
tica alergării pe distanțe mai 
lungi decît sprintul trebuie să 
țină cont de lungimea liniei 
drepte, de înclinația turnantei 
(ca șî ciclistul pe velodrom !), 
de elasticitatea sau duritatea 
pistei sintetice, și altele, ine
ditul, deci. Și, întrebînd-o pe 
campioana noastră olimpică 
Doina Melinte — venită cu e- 
moție să onoreze această pre
mieră în orașul unde s-a a- 
firmat și a cunoscut consacra
rea internațională — cum i se 
pare pista băcăuană în compa
rație cu cele din străinătate, pe 
care a concurat adeseori în

Paul SLÂVESCU

(Continuare în pag. 2—3)

LA BUCUREȘTI Șl 
TURNEELE DIVIZIEI

La București și Iași au înce- 
put ieri primele turnee (pe gru
pe valorice) ale campionatului

iași au Început 
„A" DE VOLEI (f) 

feminin de volei — Divizia „Aa. 
iată amănunte din prima zi a 
întrecerilor :

VICTORIE FRUMOASĂ A UNIVERSITĂȚII C. F. R. CRAIOVA
BUCUREȘTI. Meciul de debut 

al zilei — desfășurat în Sala de 
sport a Liceului industrial M.I.U. 
din Capitală — (care va găzdui 
timp' de 5 zile turneul rezervat 
echipelor din grupa valorică 
1—6) — s-a disputat între for
mațiile Farul Constanța și 
C.S.U. Galați. Deși au lăsat im
presia de multe ori că vor ciș- 
tiga partida (au condus cu 
1—0 și 2—1 ia seturi), gălățen- 
cele au ajuns la 2—2 și au pier
dut intr-un final care se părea 
că nu le va rezerva nici o sur
priză. (în setui 5, decisiv, C.S.U. 
a condus cu 8—3 șl 13—8’). Evi
dent, merite revin constănțence- 
lor, care „s-au agățat- cu ambi
ție de fiecare minge, indiferent 
de situațiile grele în care se gă
seau și au jucat foarte bine se
tul decisiv, remontînd neașteptat. 
Deci : Farul Constanța — C.S.U. 
Galați S—2 (—14, 12, —5, 12, 13), 
cu evidențieri pentru Ileana 
Geambașu, Marinela Neacșu, 
Viorica Geapana șl Doinița Di- 
mofte. De la învinse s-aii remar
cat Ileana Berdilă, Speranța Gâ- 
man, Gabriela Cojocaru. Foarte 
bun arbitrajul brigăzii M. Sta- 
mate — D. Rotaru (ambii din 
București).

A doua partidă. Universitatea 
C.F.R. Craiova — Flacăra roșie

București (locurile 1 și 2 în 
grupă), s-a încheiat în numai 
o oră, victoria revenind net 
crai oven celor cu 3—0 (11, 8, 5).
Echipa din Bănie (antrenor I. 
Constantinescu), o frumoasă sur
priză : poftă de joc, preluări șl 
atacuri bune, elasticitate, am
biție. Motiv pentru care remar
căm tînăra echipă (cea mai în 
„vîrstă** — Carmen Cuejdeanu, 23 
ani !) în întregime : Violeta
Dinu, Mirela Nistor, Carmen 
Cuejdeanu, Monica Sușman, Eu
genia Cotescu, Tanța Drăgoi. 
De nerecunoscut echipa Flacăra

Blocaj reușit al Spe
ranței Găman. (Fază din 
meciul C.S.U. Calați — 
Farul Constanța).

Foto : Iorgu BĂNICA
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Ieri, pe stadionul Dinamo

Miercuri 11 decembrie 1985 |

UN REUȘIT CUPLAJ
AL GENERAȚIILOR DEa INTERNAȚIONALI

Ieri după-amiază, pe stadionul Dinamo din Capitală, s-au 
intîlnit patru promoții de internaționali din fotbalul nostru. Pri
lej pentru ca, acum, la căderea cortinei peste anul fotbalistic 
1985, fiecare jucător să privească spre viitor, cu responsabilitățile 
sporite ale selecționării in diferitele loturi naționăle. ,,Colocviul" 
de ieri după-amiază reprezintă, in fapt, un punct de plecare. 
Cum s-au disputat cele două meciuri de ieri aflațt tn rîndurile 
următoare :

LOTUL „A“ — LOTUL OLIMPIC 3-2 (2-2)
Partida vedetă a cuplajului 

celor „patru generații" dispu
tată pe stadionul Dinamo (un 
cuvînt de laudă pentru clubul 
gazdă) a oferit o frumoasă în
cheiere de stagiune, cu o dis
pută spectaculoasă, de bun ni
vel tehnic și cu un ritm ne
așteptat de mulți dintre cei pes
te 7 000 de spectatori care au în
fruntat vremea rece și ceața 
(din păcate au existat șl cîțiva 
spectatori certați cu etica tri
bunei !). „Olimpicii" au început 
ambițios, mulți dorind să a- 
nunțe că vizează echipa mare, 
lotul „A“ a avut șl el orgoliul 
lui, mai ales Bălăci, care re
apărea după un timp îndelun
gat In prima reprezentativă. 
La combinațiile de mare tehni
citate Hagl — Bălăci, lotul o- 
limpic a replicat printr-un joc 
dinamic, cu o linie de mijloc 
foarte laborioasă și un „vîrf“, 
Damaschln I, în formă. De aici 
șl un „prim act" foarte fru
mos, disputat si aplaudat. Se
ria fazelor spectaculoase a în
ceput chiar în min. 2 (Bălăci 
— Hagi), In min. 6 Lung a in
tervenit salvator, pentru ca, în 
mln. 12, Hagi să reușească tot 
cu Bălăci o fază excelentă ne
materializată de Lăcătuș, dato
rită intervenției salutare a lui 
Mânu. Scorul îl deschid olim
picii în min. 20, tind Majaru 
centrează de pe stingă, iar CI
REAȘĂ înscrie din colțul drept 
al careului mare un gol care 
nu se va uita curind, printr-o

reluare dintr-o semi-foarfecă: 
0—1. Elevii lui M. Lucescu și 
M. Rădulescu accelerează și, 
în min. 26, se egalează, tot 
printr-un gol superb : Hagi ii 
deschide pe Bălăci, șut respins 
de apărătorii lotului olimpic, 
dar pînă la HAGI, pe dreapta, 
care șutează cn efect in trans
versală de unde mingea rico
șează în plasă : 1—1. Peste

1—2. Peste două minute vîrful 
ieșean scapă singur spre gol, 
însă Lung alege ultima solu
ție, placaj la 20 m. Egaîarea 
vine ta final de repriză, ta 
mln. 39, tind REDNIC înscrie 
din apropiere.

Schimbările masive făcute Ia 
pauză an scăzut, firesc, cota 
valorică a disputei, dar t-au
menținut interesul și spectacu
lozitatea. Damaschln I va avea 
trei bune ocazii (min. 48, 63 și 
73), Insă fie că se grăbește, fie 
că este oprit prin fault. Mateuț 
nu va nimeri ținta (min. 58), 
Balaur va prinde o „ghiulea* 
(min. 63) insă Moraru se do
vedește și el In zi bună, ca șl 
în min. 72 tind va rezolva, ie
șind la 30 m, o fază care pu
tea aduce egaîarea. Pentru că.

Hagi surprins intr-una din pătrunderile sale spectaculoase, prin
tre M. Mihail fi Cireașă. Foto : Iorgu BĂNICĂ

(Continuare în pag 2—3)

Modesto FERRARIMI

trei minute o nouă deschidere 
inteligentă a lui Hagi, însă Lă
cătuș întîrzie șl Pană scoate 
de pe linia porții. In min. 33, 
un non gol in poarta Iui Lung: 
Orae centrează perfect de pc 
stingă $1 DAMASCHIN I pla
sează un „cap" fără replică :

în min. 70, Hagi mai face o 
fază frumoasă, PIȚURCA „în
toarce** elegant balonul și-1 
propulsează sec la colț : 3—2.

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag 2—3)

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII
LA POPICE PE 1985

Mureșenii Elisabeta Albert și Gheorghe Silvestru
au clștigat titlurile cu rezultate valoroase

După campionatul național de box pe echipe
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STEAUA A PREGĂTIT CU ATENȚIE FINALA
SI... A CÎSTIGAT !

Gheorghe Preda (dreapta) l-a supus unui tir -susținut pe Paul
Golumbeanu, nevoit să se apere. Foto : Aurel D. NEAGU

Practic, o dată cu disputarea 
finalei campionatului de box 
pe echipe, activitatea pugilis- 
tică internă poate fi considera
tă încheiată tn acest an. Gala 
de duminică dimineața, din sa
la Rapid, a pus față în față 
pe eternele rivale la suprema
ție : Steaua șl Dinamo. în am
bele formații au evoluat cele 
mal bune elemente de care 
dispun la ora actuală ceîe două , 
secții dar, în ciuda acestui 
fapt, trebuie să spunem că nu 
am rămas prea îneîntați de cele 
văzute pe ringul giuleștean la 
sportivii din șoseaua Ștefan 
cel Mare, care nu s-au prea 
simțit tn apele lor în această 
gală cu o miză atît de impor
tantă. Au învins, după cum se 
știe, stellștii, cu 8—4, dar, așa 
cum am arătat și în cronica

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

Pe arenele din Cîmpina și 
Ploiești au continuat marți 
întrecerile decisive individua
le, feminine și masculine, la 
popice din cadrul „Daciadei" 
de performanță și campionatu
lui republican.

CÎMPINA. Printre cele 16 
jucătoare calificate în turneul 
final s-au aflat aproape toate 
favoritele. După preliminarii, 
lideră devenise Elisabeta Albert 
cu 451 pd., Iar deținătoarea ti
tlului, o altă jucătoare mure- 
șeană, Doina Țăgean, se situa 
pe poziția a 7-a cu 420 pd, in 
urma experimentatelor Ana 
Petrescu (438), Margareta Căti- 
neanu (430) și altor pretendente 
la un loc pe podium. Confir- 
mîndu-și valoarea și în cea 
de-a doua manșă, Elisabeta 
Albert, eleva antrenoarei Mar
gareta Szemanyi, a obținut din 
nou un rezultat remarcabil — 
453 p — cucerind primul loc.

CLASAMENTUL : L Elisabeta 
Albert (Voința Tg. Mureș) 904 
p.d. pe manșe 451—453 — cam
pioană națională sl a „Daciadei", 
2. Margareta Cătlneanu (Gloria 
București) 876 (430—446), 3. Ele
na Chirilolu (Voința Galați) 862 
(426—436), 4. Doina Țăgean (E-
lectromureș Tg. Mureș) 856 (420— 
436), S. Ana Petrescu (Gloria 
Buo.) 856 (438—418), 6. Elisabeta 
Clobanu (Rapid Buc.) 854 (416—
438).

PLOIEȘTL întrecerile preli
minare — la care au evoluat 33 
de popicari — au întregit... se
ria surprizelor, din cursa pen
tru titlu (pentru care s-au ca
lificat 16 seniori) lipsind nume

de primă mărime, ca de pildă, 
Iuliu Bice (840 p în prelimi
narii), Iosif Tismănar (864), A- 
lexandru Cătineanu (863) și alți 
jucători fruntași. In schimb, 
au fost prezenți jucători mai 
puțin cunoscuți, cum sint Ște
fan Deac — 919, Costică Frigea 
— 914, Traian Țelnar — 886 șl 
alții, care au evoluat bine și 
in manșa decisivă, alături de 
candidații la primele locuri. 
Realizînd cifre de valoare in
ternațională Încă din calificări, 
Gheorghe Silvestru — 951, Ste- 
lian Boariu — 947 și Vasia Do- 
nos — 941 — componenți ai 
echipei naționale — ș-au an
gajat spectaculos, încă după 
primele bile, în lupta pentru 
titlu, delectînd cu lovituri pre
cise publicul din sală. Mure- 
șanul Gh. Silvestru (antrenor 
Ludovic Martina) a avut o zl 
in care a reușit rezultate de 
excepție șl, la cei 39 de ani ai 
săi, a clștigat pentru a doua 
oară consecutiv titlul (el a de
venit, cu două zile în urmă, și 
campion la perechi, împreună 
cu colegul său de ciub. Ilie 
Hosu).

CLASAMENTUL : 1. Gh Silves
tru (Electromureș Tg. Mureș) 
1939 p d (951—978) — rampion 
național șl al „Daciadei", 2. V. 
Dohos (Chlmpex Constanța) 1881 
(90—940). 1. St„ Boariu (Aurul 
Băla Mare) 1839 (947—892), 4.
Erifest Gergely (Aurul Bata Ma
re) 1829 (890—930), 5. C. Silves
tru (CS.R. Constanța) 1809 (899— 
910), Ș. L. Slklodi (Electromureș 
Tg. Mureș) 1781 (832—839).

Traian 1OANIȚESCU



PERFORMANȚE

O fată de 14 ani, fată de miner 
din Maramureș, a urcat spec
taculos in topurile anului (mon
dial și european) la înot. Ea, 
Stela Pura, este nu numai cea 
mai tinără din grupul, mai nu
meros ca orlcînd, de sportivi 
români prezenți în aceste ie
rarhii ale cronometrelor, dar și 
autoarea unor rezultate — com
petitive — de actualitate, cu 
rezonanță pentru viitor. Tot 
coborînd scara timpului, băi- 
măreanca poate urca pe po
diumul proximelor competiții 
internaționale de amploare...

Zilele trecute, în Cehoslova
cia, la Brno și Gottwaldov 
(unde înotătorii noștri au re
coltat numeroase victorii în 
întrecere cu reprezentanții mai 
multor țări cu tradiție), Stela 
a mers din record în record. 
La 200 m liber, a bătut cu mai 
bine de o secundă rezultatul 
din iunie al Ancăi Pătrășcoiu, 
acest 2:03,12 fiind un timp cu 
care putea intra în finala eu
ropeană de senioare, din au
gust, în vreme ce la junioare 
i-ar fi adus argintul ! Situație 
asemănătoare la 400 m (unde 
4:17,61 înseamnă realizarea de 
vîrf pe plan național la cate
goria sa de vîrstă), probă în 
care recordul de senioare al 
aceleiași Pătrășcoiu, 4:16,03, re
zistă încă, impunîndu-se însă 
un mic amănunt : Pura a cîș- 
tigat într-un an, peste 13 se-

La București și lași au început turneele Diviziei „A" de volei (f)

CHIMIA A ÎNTRECUT PE PENICILINA LA IAȘI!
IAȘI, 10 (prin telefon). Debut 

pasionant în turneul turului se
cund al grupei a U-a valorice, în 
care nici o echi-pâ nu se poate 
socoti scutită de emoții și nici 
una condamnată la retrogradare. 
De aici și disputele îndirjite, echi
librate, palpitante prin frecventele 
alternări de avantaje și dezavan
taje pe tabela de scor, pe parcur
sul majorității seturilor din prima 
zi.

Programul primei zile a adus 
o surpriză : Chimia Rm. Vîlcea a 
întrecut din nou (ca și în primul 
tur) pe Penicilina Iași în fief-ul 
acesteia. Ieșencele, parcă aflate 
încă sub șocul înfrîngerii trecute, 
au evoluat crispat, complexate, 
în timp ce Chimia — cu un sex
tet mai versat — a fost aproape 
tot timpul stăpînă pe situație și 
a cîștigat cu 3—1 (—10, 9, 16, 7). 
Mariîena Dubinciuc, Camelia Ilies
cu, Ioana Cotoranu, Natalia Du
ll că și celelalte, sigur dirijate de 
Doina Gheorghev, au fructificat

VICTORIE TRiriOASA A UNIVERSITARI C.F.R. CRAIOVA
(Urmare din pag. 1)

roșie — dezorientată, lipsită de 
ambiție și forță ! Fără greșeală 
arbitrajul brigăzii D. Vasile 
(București) — V. lonescu 
(Bacău).

Ultimul meci al zilei s-a dis
putat între formațiile Dinamo,

COMPETIȚII INTERNATIONALE
In sala Dinamo din Brașov, 

a avut loc o competiție inter
națională de lupte libere, la 
care au participat echipele de 
juniori Vorwarls Frankfurt pe 
Oder (RD. Germană), T.E.C.Z.A. 
Krasmik (Polonia), C.S.Ș. O- 
dorhei, Dinamo, Steagul roșu 
și C.S.Ș. din Brașov. In total, 
150 de concurența. In competi
ția pe echipe, primul loc a fost 
cucerit de Dinamo Brașov cu 
18 p, urmată de Steagul roșu 
Brașov 13 p și de C.S.Ș. O-
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
e Tragerea „MARILOR C1ȘTI- 

GLPui“ PRONOEXPRES de as
tăzi, miercuri 11 decembrie, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 15,50. 
Transmiterea numerelor cîștigă- 
toare se va face IN DIRECT — 
la radio, pe programul I, la ora 
16,05. Numerele extrase vor fi 
radiodifuzate, de asemenea, Ia 
ora 19 pe programul II, la ora 
23 pe programul I, precum și joi 
dimineața — reluarea lor — la 
ora 8,55, tot pe programul I.
• ASTA ZI șl MÎINE, ultimele 

zile pentru procurarea biletelor 
Ia tragerea obișnuită LOTO de 
vineri 13 decembrie. Procurați-vă 
din timp biletele cu numerele 
dv. preferate 1
• Așa cum am mai informat, 

duminică 15 decembrie se va 
desfășura ultima TRAGERE MUL

PENTRU ÎNOTĂTOAREA STELA PURA,
UN AN A ÎNSEMNAT... 27 DE SECUNDE

cunde... Dar saltul cel mai 
spectaculos a fost făcut de 
sportiva de la C.S.M.Ș. — ini
țiale, de-acum, binecunoscute 
în lumea înotului — la 800 m. 
De la 9:08,30 la jumătatea Iul 
decembrie anul trecut, la re
marcabil 8:41,23 în prima de
cadă a acestui decembrie, tre- 
cînd prin 8:53,03 — 8:49,3 — 
8:46,99, constanță la nivel ri
dicat! 27 de secunde într-un an, 
în „maratonul" clasic feminin 
al înotului ! Un rezultat ce ar 
fi însemnat în vară locul pa
tru la europenele senioarelor și 
i-ar fi dat dreptul să se bată 
pentru aurul continental al 
competiției speranțelor... La 
Brno — „Marele premiu'* pen
tru rezultatul de la 200 m. La 
Gottwaldov, alt „Mare premiu", 
pentru 800 m !

Aceste trimiteri la trecut (un 
trecut foarte apropiat) vor nu
mai să ofere cititorului imagi
nea exactă a performanțelor 
tinerei maramureșene. Gîndu- 
rile rămînînd, se înțelege, spre 
viitor. Performanțele actuale, 
la 14 ani, reprezintă ceva, dar 
și Stela, și, mai cu seamă, an
trenorul emerit Gheorghe Di- 
meca (cel care i-a asigurat 
spectaculosul progres, după a- 
cumulările din perioada în care 
ea a lucrat cu P. Deac, apoi cu 
I. Bachner) știu bine că apele 
nu stau în loc nici prin bazi
nele din alte țări. Și adversa
rele de mîine pot cîștiga — 
vor cîștiga cu siguranță ! — su
timi, zecimi, secunde Întregi 
pînă la Ora II a marilor com

această stare psihică precară a 
gazdelor, de la care doar Tatiana 
Popa, o bună bucată de vreme și 
Mariana Sturza și-au arătat din 
cînd în cînd adevăratele posibili
tăți. In schimb, coordonatoarea 
Gabriela Coman n-a dovedit de 
loc inspirație în dirijarea acțiuni
lor ofensive. De altfel Penicilina 
s-a detașat de emotivitate doar de 
la 3—10 în primul set cînd a și 
realizat 12 puncte consecutiv.

Partida următoare, Dacia Pi
tești — Rapid București a oferit 
și un spectacol bun, cu multe 
faze lungi, aplaudate de public. 
Echipa piteșteană de la care s-a 
remarcat în mod deosebit Felicia 
Popescu, secundată de Corina 
Holban și rezerva Florina Bogdă- 
neci, a obtinut victoria cu 3—1 
(—10, 10, 14, 10). Dar și Rapidul a 
făcut o partidă reușită și dacă 
prestația trăgătoarelor se ridica 
la nivelul celei a coordonatoarei 
Georgeta Popescu (care a depă
șit-o pe rivala ei Valentina Rădu- 

campioana țării, și C.S.M. Li
bertatea Sibiu. Fără Mirela Po- 
povicdiu în formație (suspendată), 
sibiencele au reușit... doar să 
joace cinci seturi. Scor final : 
Dinamo — C.SJVI. Libertatea Sibiu 
3—2 (—10, 5. —13, 8, 7).

Programul de azi (de la ora 
14) : Farul — C.S.M., Flacăra roșie 
—Dinamo, C.S.U. — Universitatea.

......

DE TUPTE LIDERE LA BRAȘOV
dorhei 12 p. Printre câștigătorii 
la „individuale", P. Dascălu 
(48 kg), A. Popescu (60 kg) șl 
II. Boîoga (81 kg) — toți de la 
C.S.Ș. Dinamo Brașov, M. 
Kothc (65 kg) de la Vorwarts 
și M. Kuna (87 kg) de la 
T.E C.Z.A.

O Tot la Brașov. într-o în
tâlnire amicală de lupte libere 
(echipe de seniori), Steagul 
roșu — S.T.K. Kardjali (Bul
garia) 2—8.

Carol GRUIA-coresp.

TIPLA LOTO din acest an, care 
atribuie importante cîștiguri în 
AUTOTURISME „DACIA 1300‘4, 
mari -sume de bani, precum și 
excursii în U.R.S.S. Se efectuea
ză 8 extrageri în două faze, cu 
un total de 72 numere. Extra
geri „legate*4, două cite două, cu 
cîștiguri pentru 3 numere din 
18 extrase. Variantele de 25 lei 
pot obține cîștiguri cumulate la 
ambele faze ale tragerii. Jucați 
din vreme numerele 'alese de dv. 
la această ultimă tragere din 
1985 !

O CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 DECEM
BRIE 1985. Cat. 1 (113 rezultate) : 
38 variante 25% a 5.1912 lei ; cat. 
2 (12 rezultate) : 20 variante 100% 
a 1.077 leâ și 1.019 variante 25% a 
269 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 256 
variante 100% a 165 led și 10.902 
variante 25% a 41 lei. 

petiții. Concluzia, limpede : 
mai repede, mereu mai repede 
pentru a spera, cu adevărat te
meinic, la medalii. Se poate, e 
Ioc de mai bine ? „Categoric !, 
exclamă Gh. Dimeca. Totul e 
să ținem ritmul. Obișnuită cu 
munca grea, dăruită, fără ra
bat, din timpul antrenamente
lor, Ia fel ca Noemi Lung, Ma- 
ricica Culică, Robert Pinter, 
Andreea Szigyarto — ea să-i 
amintesc doar pc unii dintre as
piranții la marile finale, la po
diumurile viitoarelor mari în
treceri —, Stela poate ajunge 
cit mai sus".

Geo RAEȚCHI
• PE LING A victoriile șl re

cordurile făcute cunoscute In 
numere anterioare ale ziarului, 
Înotătorii noștri au mai fost cre
ditați cu alte rezultate remarca
bile în concursurile din Ceho
slovacia. Astfel, J. Bart a sta
bilit un nou record național la 
1500 m, cu 15:53,47 (v.r. 15:56,02, 
E. Nan) și unul de juniori la 
200 mixt — 2:11,85, pentru pri
mul dintre ele fiind răsplătit cu 
„Marele premiu" la Gottwaldov, 
R. Pinter și-a îmbunătățit recor
dul de seniori la 400 liber 
(4:01,4), stablllndu-I acum la 
4:00,18. Alte rezultate : J. Bart 
4:40,23 la 400 mixt, Stela Pura 
2:15,67 ia 200 fluture — rec. 
14 ani, Nosmi Lung 2:20,43 la 
200 spate șl 4:53,55 la 400 mixt, 
Maricica Culică 1:05,13 la 100 flu
ture și 2:17,52 la 200 fluture, R. 
Pinter 57,91 la 100 fluture, D. 
Drăguleț 1:10,02 la 100 bras și 
2:30,42 la 200 bras.

lescu), poate că obținea un re
zultat pozitiv.

Ultima partidă a reuniunii a 
opus echipele Calculatorul Bucu
rești și Știința Bacău, prima 
practicînd un joc frumos, combi
nați v și cu atacuri în forță (Ele
na Negulescu și Carmen Pascu), 
iar cea de a doua dovedindu-se 
mai puți t îndemînatică în special 
în apărare. De la învinse, mai 
bună Carmen Titiliuc. Scor : 3—0 
(6, 10, 10) pentru bucureștence. 
Partidele au fost conduse de cu
plurile : D. Dobrescu — D. Del- 
cea, E. Udhdec — A. Dinicu, V. 
Tilcă — V. lonescu.

Mîine (n.r. azi) de la ora 13 
meciurile : Chimia Rm. Vîlcea — 
Calculatorul Buc., Rapid Buc. — 
Știința Bacău, Penicilina Iași — 
Dacia Pitești.

Aurelian BREBEANU

CAMPIONATUL DE
(Urmare din pag. 1)

meciului, victoria lor putea fi 
și mai clară.

Să vedem ce a determinat 
succesul pugiliștilor din Calea 
Plevnei. Antrenorii Dumitru 
Ion, Alee Năstac și Constantin 
Ciucă au analizat și cîntărit 
bine posibilitățile adversarilor 
lor și, în consecință, au luat 
măsurile ce se impuneau, gă
sind antidoturile potrivite pen
tru punctele forte ale dinamo- 
viștilor : campionii Constantin 
Tițoiu (muscă) și Florian Țîr- 
comnicu (ușoară). Reprezentant 
al steliștilor la categoria mus
că a apărut tînărul Nicolae 
Iancu (pregătit pînă de curînd 
la Voința de Stelian Bătănaș),

AILIJII NOȘTRI AU PORNIT DIN BLOC-STAilTUill IA NOUL SEZON
(Ijrniaie din pag 1)

ultimi ani, ea ne-a răspuns fă
ră echivoc : „La fel de bună, 
aptă pentru orice mare rezultat 
pe teren acoperit și care arată, 
de fapt, stadiul pregătirii din 
sezonul rece, în vederea mari
lor competiții ce urmează in 
aer liber".

Ce au relevat, prin această 
prismă, întrecerile de debut 
(timpuriu) ale sezonului indoor? 
In primul rînd, pofta de con
curs a majorității competito
rilor, ceea ce denotă că ase
menea intreceri nu numai că 
sint utile verificări ale diver
selor stadii de pregătire, ci se 
constituie in „supape" ale spor
tivilor in lungul proces de acu
mulări liivernale, dornici de 
confruntări prin concurs. Iată-i, 
ilustrind pe deplin aceasta, pe 
reputații atleți Văii lonescu 
(Rapid București) și Petre Dră- 
goiescu (Jiul Petroșani), alături

START 1N FINALA ȘAIÎISinOR HOCT
La Băile Herculane, în sala 

de la parterul complexului ho
telier „Minerva", au început 
întrecerile din cadrul finalei 
campionatului național Indivi
dual de șah. Prima rundă a 
furnizat următoarele rezultate: 
Mariana Nechifor — Marina 
Pogorevici 1—0 !, Margareta 
Mureșan — Margareta Teodo- 
rescu 1—0, Iudit Chiricuță — 
Dana Nuțu 0,5—0.5. Gabriela 
Olărașu — Edith Kozma 1—0,

SELECȚIE Șl AFIRMARE
O temă de dezbatere tot

deauna controversată, capabi
lă să stîmească zed de argu
mente „pro4* și „contra44, este 
desigur problema selecției în 
sport. Lucrul pare curios a- 
cum, cînd a sosit vremea teh
nicilor de calcul aduse la per
fecțiune, adoptate pe seară 
largă și în lumea sportului. 
Alegerea celor mai buni, în- 
tr-un concurs sportiv sau un 
întreg sistem competițional, se 
face pe baza unor criterii fi
xate cu precizie, elaborate ști
ințific, posibilitatea erorilor 
fiind foarte redusă. Și totuși, 
selecția sportivilor rămîne o 
problemă, uneori greu de re
zolvat.

Constatarea de mai sus se 
dovedește valabilă și în șah, 
„sportul minții44, acolo unde 
poate că prezența unor situa
ții controversate surprinde cel 
mai mult, știm prea bine, șa
hul are la dispoziție un sistem 
perfecționat de clasificare, a- 
cela al profesorului american 
A. Elo (oficializat în 1972, prin 
hotărirea Congresului F.I.D.E. 
de la Skoplje), un calcul mi
nuțios al valorilor, care stă la 
baza alcătuirii clasamentelor 
internaționale. Din păcate, 
„sistemul Elo“ este foarte a- 
desea expus unor critici jus
tificate și specialișții în ma
terie caută acum sâ-i amelio
reze mecanismele. Este și el 
tributar relativității, mai lim
pede spus : EIo-ul unui jucător 
depinde în mare măsură de 
„cit joacă* și „cu cine joacă" 
acesta.

Așa stînd lucrurile, ni se 
pare foarte lăudabilă străda
nia de care dă dovadă în ul
tima vreme Federația română 
de șah, în a elabora criterii 
cît mai judicioase pentru pro
movarea și selecția sportivilor 
săi, cu scopul primordial de 
a asigura echipelor reprezen
tative cadre de jucători bine 
pregătiți, competitivi pe plan 
internațional. De curînd, Co
legiul central al antrenorilor 
(condus de prof. univ. D. Dri- 
mer) a stabilit un sistem com
plex de norme, pe baza unor 
formule matematice stabilite 
prin procedee de calcul elec
tronic, care va forma de aici 
încolo criteriul principal de 
selecție al jucătorilor și jucă

BOX PE ECHIPE
care a realizat marea surpri
ză, învingîndu-1 pe campionul 
țării, aducînd astfel echipei 
sale un avantaj puțin scontat. 
La fel s-a întîmplat și în me
ciul „ușorilor", în care stelistul 
Viorel Mihăilă l-a învins, fără 
drept de apel, pe campionul 
Florian Țîrcomnicu. Surpriza 
din această partidă nu este to
tuși așa de mare, deoarece la 
turneul final al campionatelor 
individuale de la Galați, dina- 
movistul a cîștigat destul de 
greu meciul din semifinale, sus
ținut în fața stelistului. De 
data aceasta Mihăilă și-a luat 
o binemeritată revanșă, după 
o întrecere de toată frumuse
țea. Aceste două succese au 
fost atuuri decisive ale steliș
tilor, atuuri care au atîrnat 

de tinerele alergătoare Viorica 
Ghican (Voința Tg. Jiu) și Io- 
landa Oanță (Rapid). Și dacă 
primii n-au avut de înfruntat 
adversari mai redutabili decît 
propriile ambiții, in probele de 
lungime și, respectiv, 800 și 
1500 m, fondista olteană și 
sprintera feroviară au consti
tuit surprizele reuniunilor, în- 
trecînd „favoritele hîrtiel", Ma
riana Stănescu („Poli" Timișoa
ra), Elena Fidatov (Delta Tul- 
cea), Margareta Keszeg (C.S.M. 
Suceava), și, respectiv, Ella 
Kovacs (Minerul Deva) și Co
rina Roșioru (C.S.Ș. 2 Galați), 
toate componente ale lotului 
reprezentativ.

Bincințelcs că la această oră 
nu se pot face estimări valo
rice, atleții abia pornind din 
bloc-starturi, ceea ce s-a văzut 
evident la concursul de Ia Ba
cău. Au fost multe curse spec
taculoase („premiul de frumu
sețe" — cca de 800 m mascu
lin), echilibrate (la 3000 m mas

Emilia Chiș — Elisabeta Poli- 
hroniade 0—1, Gertrude 
Baumstark — Mădălina Stroe 
1—0, Nadejda Mitescu — Vio
rica lonescu 0—1, Ligia Jic- 
man — Angela Cabariu 0,5— 
0,5, Mălina Nicoară — Gabrie
la Olteanu 0,5—0,5, Eugenia 
Ghindă — Luminița Radu 1—0, 
Cristina Stanca — Smaranda 
Boicu 0—1, Mariana Ioniță — 
Liliana Șușnea 1—0.

toarelor de vîrf, în vederea 
includerii lor în loturile națio
nale și pentru participări Ia 
turnee peste hotare. Normele 
fixate au drept fundament re
zultatele din concursuri, acor- 
dînd puncte și bonificații pen
tru performanțe înalte, scă- 
zîndu-le în caz de contraper- 
formanță. A fost depusă o 
muncă apreciabilă de către 
specialiștii noștri pentru a 
asigura obiectivitatea necesară 
tuturor acestor criterii.

Intențiile au fost bune, sco
pul urmărit de asemenea. 
Șansele de reușită depind, a- 
cum, în bună măsură, de re
ceptivitatea de care vor da 
dovadă cei direct vizați, șa
hiști și șahiste. Efortul lor 
susținuț va face ca toate re
sursele creatoare de care dis
pun să fie pe deplin valorifi
cate.

Adică, să dăm ecuațiilor de 
laborator cît mai multe rezol
vări concrete, pe terenul ac
tivității practice, în beneficiul 
șahului românesc.

Radu VOIA
P.S. Cu vreo 30 de ani în 

urmă, semnatarul acestor rîn- 
duri susținea cu căldură, în 
paginile revistei noastre de 
specialitate, introducerea „sis
temului elvețian44 în marile 
competiții. De atunci, acesta 
a fost adoptat în majoritatea 
țărilor lumii, dovedindu-se un 
instrument de progres în șah. 
Pe baza lui au promovat în 
eșalonul fruntaș mondial nu
meroase talente de excepție, 
printre care și reprezentativi 
șahiști români, cum sînt as
tăzi Florin Gheorghiu și Mi
hai Șubă. Desigur, „elveția
nul44 nu trebuie privit ca o so
luție miraculoasă, capabilă să 
rezolve toate problemele se
lecției și afirmării în această 
disciplină, iar dacă el este 
perfect adecvat unei finale de 
campionat național rămîne o 
problemă deschisă. Oricum, 
orice încercare de stimulare a 
luptei sportive, de activizare 
a sa, cum se dovedește a fi 
și această-formulă de desfășu
rare a concursurilor, nu poate 
decît să aibă audiență în rîn- 
dul iubitorilor adevărați ai 
șahului.
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foarte greu în balanța victo
riei, înclinînd-o în favoarea lor.

Nu trebuie trecute cu vederea 
nici victoriile realizate de Du
mitru Șehiopu (semimuscă), 
Relu Nistcr (cocoș), Vasile Flo
rian (mijlocie) și Gheorghe Pre
da (grea) — toți deținători ai 
titlurilor de campioni naționali, 
care și-au onorat așa cum se 
cuvine cărțile de vizită. Lor 
li se pot adăuga, pentru pres
tații remarcabile, și numele lui 
Dănuț Nicolae (semiușoară) și 
Dumitru Șenciuc (semigrea), 
cu victorii prețioase în con
tul echipei Steaua. Dar trebu
ie precizat că și sportivii care 
au pierdut au lăsat o bună im
presie și aici îi avem în ve
dere pe Costin Stancu, Mircea 
Pasmagiu — pe care îl vrem 
mai curajos, Cristian Dumitru 
— un pugilist cu posibilități 
reale de progres, Teodor Pîrjol 
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culin, primii doi clasați, S. Ze- 
vedei și V. Bârbu, au înregis
trat același timp), cu out-si- 
deri care s-au impus clar (Paul 
Pop, de la C.S.Ș.A. Cluj-Napo- 
ca, l-a întrecut pe campionul 
hurdlerilor, dinamovistul Liviu 
Giurgian). Pină la campionatele 
naționale pe teren acoperit mai 
este timp, iar atunci, în fe
bruarie, cu toții ne vom gindi 
deja Ia sezonul în aer liber, 
cînd vom avea măsura riguros 
exactă (așa e în atletism !) a 
eforturilor depuse în timpul 
sezonului rece.
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REVELION LA
I.T.H.R. București oferă amatorilor 1< 

Revelionului în stațiunea Govora. Cazan 
I, masa — la restaurant.

•Plecarea se va face în ziua de 29 doi 
traseul București — Pitești Rm. Vil ce 
mul excursiei figurează și vizite la obi< 
tecturale de la Horezu, Măldărești și Co 
loc în ziua de 2 ianuarie, prin Curtea

Prețul excursiei : 1115 lei.
înscrieri la toate agențiile I.T.H.R. Bl



PLINĂ ACTIVITATE I
>t in meciurile de la Galați

Trandafir, 
rezultate : 
Lotul de 
0—0)

E. Csata

î
L.

E. Both, S. Dinu, M. 
bune. Iată ultimele
Viitorul Gheorgheni — 
tineret 5—2 (3—1, 2—1, 
Gergely 3, S. Andras,
(V), Burada, Baroti (Lot); IM AS A 
— Lotul de juniori 3—8
(1—3, 2—2, 0—3) ; Nuțescu 2,
Ielciu (IMASA), Csiki, Geru, Spi
ridon, Augustin, Nuțu, Voican, A. 
Szvitlak, Dragomir (Lot) ; Dună
rea Galați — Metalul Rădăuți 9—2 
(5—1, 2—1, 2—0) : BerdUă 3, Ju
mătate 2, Bujoreanu, Mocanu, 
Radu, Zaharia (D), Chisciuc 2 
(M) ; Viitorul — Lotul de juniori 
5—2 (0—0, 1—1, 4—1) : L. Ger
gely 2, Zslgmond, Tibor, E. Csata 
(V), Z. Antal, Spiridon (Lot) ; 
Lotul de tineret — Metalul 13—2 
(4—0, 3—1, 6—1) : Burada 3, 
Szvitlak 2, Cs. Antal, Er6s, 
Csata, Alexe, Baroti, Csiki, I. 
Popovici, Hrițcu (Lot), Coca, 
Bandas (M) ; Dunărea — IMASA 
4—2 (0—0, 3-2, 1—0) : 
Jumătate, Zaharia (D) 
Sandor (IMASA) 
păstrează 
ment.

I
I
I
I

I.
L. I

IFulga 2,
Divoiu, Z. 

Dunărea îșl 
loc în clasa- Iprimul

T. SIRIOPOL — coresp.

Ii turneul de la Ploiești
>lo- 
pe- 
în 

.rat 
xo- 
Pa-

2, 
taie 
P); 
reș 
0) ; 
ib ; 
Pe-

s.va 
—0»

2,

GaborTarcsi, Kando,Jakab 2,_____ , ______ _ _____
(T), Curelușă 2 (CSM). CSU Con
strucții — Petrolul Brașov 15—3 
(2—0, $—1, 4—2) : Jinga 4, Paras- 
chivoiu 4, Vasichievid 2, Neagu, 
Martin, Bisu, Ruse, Nibu (CSU), 
Secariu 2, Nisipeanu (P). Petrolul 
Ploiești — Electromureș 4—4 
(0—1, 3—3, 1—0) : Hunceac 3, Spă- 
taru (P), Marton, Pavel, Enghdh- 
nat, T6ke (E). De remarcat că 
Petrolul a egalat după ce a fost 
condusă cu 4—0 ! Partidele au 
fost conduse bine de arbitrii M. 
Presneanu, C. Covaliu, G. Lupu, 
J. Becze, M. Dinu, G. Mureșanu.

Ov. bAlteanu — coresp.

I
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DE BASCHET (
S In clasamentul „Trofeului 

SPORTUL" — pentru eficacitate, I 
Gabriel Șarlă (Academia Militară I 
Mecanica Fină) s-a detașat dato- ■ 
rltă celor 74 de puncte marcate 
în Sala sporturilor din lași, tota- | 
lizînd acum 239 p. îl urmează în | 
clasament : 2. M. Chlrilă (CJS.U. ■ 
Balanța Sibiu) 269 p, 3. FI. Ermu- 
rache (Steaua) 259 p, 4. V. Zdrcn- I 
gbea (Academia Militară) 248 p, I 
5. Gh. Ghiță (Rapid) 228 p, 6. D. * 
Nicuiescu (Dinamo București) 221 _ 
p, 7. M. Barna (,,U“ Cluj-Napoca) | 
219 p, 8. A. Popovici (Rapid) 213 
p, 9. V. Băiceanu (Farul) 209 p, 19. . 
G. Cazanovschl (C.S.U. Galați) I 
207 p.

O Rezultate din Divizia ,,B" — 
tineret : MASCULIN : ICIM Bra- ■ 
șov — Carpați București 84—«B I 
(44—28), Automatica București — I 
Carpați București 65—72 (34—38), 
Sodistul CSȘ Rm. Vilcea — Auto- ■ 
matica CSȘ Mediaș 70—95 (32—61), I 
Carpați București — Olimpia CSȘ I 
Arad 88—82 (50—59), ICIM Brașov
— IMUAS Baia Mare 80—81 (41— |
43), oțel Inox Tîrgoviște — Auto- I 
matica București 87—74 (46—36), ■
Metalotebnlca CSȘ Tg. Mureș — 
CSU Brașov 85—79 (48—39), CSU I 
Brașov — Oțel Inox Tîrgoviște I 
78—72 (37—38), Olimpia Arad — ■
Sodistul Rm. VQcea 68—52 (31—23); 
FEMININ : CSȘ Viitorul Unlver- I 
sitatea II Cluj-Napoca — Vlcto- I 
ria CSȘ Botoșani 80—36 (38—16), ■ 
Autobuzul CSȘ Focșani — Pro
gresul II București 57—45 (33—23), I 
Textila CSȘ Gheorgheni — Con- I 
structorul CSȘ Galați 82—36 (47— ■ 
14), Victoria Botoșani — Con
structorul Galați 89—70 (42—27), I
Progresul II — Metalul CSȘ Sa- I 
lonta 78—46 (35—22), Metalul Sa- 
lonta — Voința Brașov 57—79 
(20—44), Robotul IPEP CSȘ Bacău I
— Voința CSȘ Sf. Gheorghe 78— I
60 (43—35), Constructorul TAGCM 
Lie. ind. 8 Craiova — Voința CSȘ . 
Sf. Gheorghe 91—60 (47—42). I

(Corespondenți : V. Popovici, E. | 
Teirău, I. Ghișa, O. Berbecaru, 
C. Gruia, C. Albu, M. Avanu, G. ■ 
Carol, D. Diaconescu, O. Guțu, N. I 
Tokacck).

HVIZIA „B" DE VOLEI I
Di- Tg. Mureș 3—0, 1T București E- ■ 
■au lectra — CSM Lugoj 3—0, Olim- I 
[N, pia Oradea — Politehnica Timi- |
— șoara 0—3, Maratex B. Mare —

cit Explormin Caransebeș 3—2, FI. ■ 
Iul roșie II București — GIGCL Bra- I
fU- șov 0—3 ; MASCULIN, Seria I : I
— AS A Buzău — Vulcan București I

sh- 3—1, Viitorul Bacău — Spartacus
»n- Brăila 3—0, Gloria Tulcea — IT ■ 
P. București Electra 3—9, CSU Ga- I 

2 ; lăți — IATSA Dacia Pitești 3—1, I
— Prahova Ploiești — SARO Tîrgo- 1

ta- viște 2—3, CSM Delta Tulcea — 
ca Calculatorul II București 3—0 ; I

Seria a Il-a : Voința Alba Iulie I 
*“1 — Explorări Știința II B. Mare I

3—2, CSM Caransebeș — Rapid I 
București 3—1, PECO Ploiești — ■ 
IOR București 3—2, Tractorul II 
Brașov — Oltul Rm. Vîlcea 3—1, I 
Voința Zalău — Metalul Hune- I 
doara 3—0, ASA Sibiu — Oțelul I 
Dr. P. Groza 3—2. (Corespondenți: ■ 
N. Mateescu, M. Avanu, V. Popo
vici, Gh. Lazăr, I. Ghișa, N. I 
Magda, A. Crișan, Vasili ca Toa- I 
der. Fl. Jecheanu, I. Ionescu, P. I 
Comșa, C. Popa, C. Druia, I. | 
Domuța, O. Bălteanu, I. Tănă- 
sescu, I. Pocol T. Sirio pol, N. ■

— Arhire, I. Iancu).

LOTUL DE TINERET

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’86
In deschiderea „cuplajului lo

turilor reprezentative" de pe 
stadionul Dinamo s-au întilnit 
Selecționata U.E.F.A. ’86 și e- 
chipa de tineret. Prima repriză 
a fost dominată tactic de ju
niori. Ei s-au apărat bine, au 
făcut deseori presing și au con
traatacat pe spațiile largi lăsate 
de fundașii lotului do tineret. 
Au jucat așa cum vor trebui să 
joace și ultimul meci din grupa 

Duel aerian la poarta juniorilor

preliminară a Campionatului 
european A. De altfel, „11 “-le 
pregătit de Gh. Staicu și C. 
Frățilă a și deschis relativ re
pede scorul, în min. 12, când 
Nuță a scăpat singur spre poar
tă și a fost faultat în careu de 
Stîngaciu. Tot el a executat pe- 
naltyul, nu înainte insă ca por
tarul Stîngaciu să fie eliminat 
pentru injurii. în poartă a in
trat Zlotea, care a apărat, dar, 
mișcindu-se, lovitura de pedeap
să a fost repetată și NUTA a 
înscris. Pină spre sfîrșitul re
prizei tot juniorii au avut ocazii 
mari, ratate însă de Nuță (mân. 
21) și Pojar (min. 30), în urma 
unor faze foarte rapide. In min. 
40, „tineretul” a egalat prin 
SOARE, care a ieșit frumos din- 
tr-o „grămadă" și a avansat li
ber spre poartă.

După pauză, surprinzător, lo
tul de tineret a apărut din nou 
cu Stîngaciu între buturi 1 S-a 
considerat oare că și-a ispășit 
pedeapsa stind prea mult pe 
tușă ? N-am înțeles compromi
sul făcut de antrenori. Schim
bând complet echipa, „tineretul", 
cu forțe proaspete, a reușit să 
înscrie două goluri spectaculoa
se, mai ales al doilea, prin a- 
celași foarte tehnic jucător, 
BOZEȘAN II. care a marcat in 
min. 51 și 55. în continuare, 
marile ocazii de gol le-au avut 
însă tot juniorii, ei raitînd prin

INTRE VESTIAR
• Intervenția crainicului sta

dionului Steaua (in „prologul* 
partidei cu Universitatea Cra
iova), care a cuprins șl o 
caldă prezentare a formației 
oaspete, a avut ca efect ro
potele de aplauze ale tribu
nelor. Era o „corijare* față de 
atitudinea unora dintre spec
tatori care îl primiseră pe ju
cătorii craioveni nu tocmai 
politicos ! • Belodedici a pri
mit și în jocul cu Universi
tatea Craiova simbolicul pre
miu al spectaculozității. Atit 
elegantele lui deposedări, cit 
șl inspiratele apariții in atac 
ale tînărulul „libero" al Stelei 
au fost (pe bună dreptate) 
mult gustate de public • Trei 
„Popești", la un moment dat, 
in „unsprezecele" craiovean : 
Adrian, Octavian, Gică. o ve
ritabilă... colecție ! • Atenție 
la stăpinirea nervilor I Boloni, 
Tilihoi, Pițurcă șl alții au a- 
vut ieșirii care, in cazul unor 
arbitraje mai drastice, se pot 
solda cu urmări deloc plăcute 
(mai cu seamă in partidele 
internaționale I). Șl este păcat 
ca un gest necontrolat să gre
veze asupra întregii echipe 1 
• „In jocul de astăzi, avem 
avantajul unui „mijloc" mai 
bun", aprecia antrenorul Cor- 
vlnului, Ion V. Ionescu. Avan
taj care — adăugăm noi — 
finalmente n-a existat, devre
me ce, în marea majoritate a 
timpului, hunedorenll au lup
tat pe „baricade", in preajma 
porții iul lonlță • Doi dintre 
cel mai buni jucători ai Cor- 
vinului, Gabor șl Klein, au 
sfîrșit, duminică, pe banca re
zervelor. Motivul ? Primul a 
făcut o întindere musculară, 
fiind înlocuit Ia repriză, iar 
cel de al doilea a stat In teren, 
timp de 75 de minute, sub o 
febră de 39 de grade! • Spre 
finalul meciului de la Oradea, 
antrenorii echipei locale au 
hotărît să efectueze o schim
bare în formație, în locul lui 
Mtireșan urmind a intra Cigan. 
Numai că, deși acesta din ur
mă își făcuse încălzirea și aș
tepta la marginea terenului

3-1 (1-1)
D. Sava (min. 67), D. Petrescu 
(min. 76) și Nuță (min. 81).

Arbitrul V. Alexandru a con
dus cu greșeli formațiile :

LOTUL DE TINERET : Stân- 
gaciu (min. 12 Zlotea ; min. 46 
Stîngaciu) — Mihali (min. 35 
Bănuțâ), Cirstea (min. 46 Bai- 
cea), Mirea. Weisenbacher (min. 
46 Topolinschi) — Ursu (min. 46 
Sabou). Cristea — care trebuia 
eliminat in min. 18 pentru fault 

grosolan — (min. 46 Pistol), 
Botezau (min. 46 Bozeșan II) — 
Bobaru (min. 37 Badea), Soare 
(min. 46 Teodorescu), Muntean 
(imin. 46 Țîră).

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’86: 
Hristea (min. 46 Șerban) — D. 
Petrescu, Sedecaru (min. 65 
Giurgiu ; min. 80 Stancu), Rădu- 
caniu, Pojar — Oloșutean. G. 
Popescu, D. Sava, Pistol (min. 
46 Bobaru) — Cr. Sava, Nuță.

LD.
• Tot ieri. Selecționata de 

juniori U.E.F.A. *87 — Auto
buzul 0—0.

LOTUL ,,A“ — LOTUL
(Urmare din pag. 1)

Egalarea putea veni în min. 
77 (șut foarte tare Balint scos 
de Moraru), în min. 79, cînd 
Rednic l-a faultat pe Damas- 
chln I în careu însă arbitrul 
n-a acordat penalty-ul care se 
cuvenea sau în min. 88, cînd 
Belodedici a parat șutul lui 
Balint. Dincolo de rezultat, ră- 
mîne însă utilitatea acestui 
meci ! Arbitrul M. Constanti- 
nescu (București) a condus cu 
greșeli formațiile: LOTUL „A“: 
Lung (min. 46 Moraru) — Io-

să Intre în joc, Mureșan a re
fuzat să părăsească terenul. 
După o scurtă așteptare, arbi
trul a dat din nou drumul la 
joc. Se crease astfel o situație 
neplăcută și, cum Cigan con
tinua să aștepte, în dreptul li
niei de centru, Intrarea in te
ren, căpitanul echipei orădene, 
L Marin, a decis voluntar să-1 
cedeze el locul coechipierului 
său, schimbarea efectuîndu-se 
in minutul 87. Dacă gestul lui 
L Marin merită aplaudat, așa 
cum publicul orădean a ii fă
cut-o la ieșirea acestuia din 
teren, refuzul Iul Mureșan 
constituie o abatere destul de 
gravă de la disciplină șl tre
buie sancționată ca atare.
• „Cită... viață are în el Is- 
pir !* — exclama un spectator 
al meciului A.S.A. Tg. Mureș 
— Rapid. Intr-adevăr, Isplr a 
jucat cu o precizie remarca
bilă, stopînd toate încercările 
de pătrundere ale înaintașilor 
feroviari. In plus, în absența 
unul conducător de joc auten
tic (de care duce lipsă forma
ția mureșeană) el și-a asumat 
și acest rol, pe care l-a înde
plinit perfect • Portarul Naște 
a apărat la echipa de speran
țe. „Enigma" ne-a dezlegat-o 
Cornel Cacovean — președinte 
al A.S.A. Tg. Mureș : „Avem 
în lot trei portari de valoare 
apropiată — pe Varo, Naște și 
Vodă. Considerăm că proce
dăm bine folosind principiul 
rotației, fiecare apărînd cu 
rîndul cînd in poarta primei 
echipe, cind la speranțe. Ca 
să folosesc o comparație ce
lebră, dacă cu ani în urmă 
la C.C.A. apărau pe rind Voi- 
nescu și Toma, de ce n-am 
face și noi acum • Mica 
galerie a echipei Rapid, care 
și-a însoțit echipa favorită la 
Tg. Mureș, n-a tăcut o clipă, 
încurajindu-și necontenit for
mația favorită; chiar șl după ce 
Botezan a deschis scorul. Cu 
alte cuvinte, o galerie exem
plară, pe care am dori-o în
totdeauna la fel de inimoasă !
• Cînd F.C. Olt și Sportul stu
dențesc îșl făceau „încălzirea", 
lîngă poarta lui Zariosu, re
zemat de bară, stătea un 
vil", cu mina în ghips.
era altul decit portarul Spe- 
riatu, care a suferit o frac-

CENTRUL OLIMPIC ARGEȘEAN 
Șl TOPUL TALENTELOR LUI

Am vizitat, cu puțin timp in 
urmă, unul dintre centrele o- 
limpice .Tricolorul", cel din Ba
cău, și am avut frumoasa sur
priză de a constata marea se
riozitate dovedită în organizarea 
noii unități de la care fotbalul 
băcăuan (și nu doar el) așteaptă 
rezultate tot mai bune.

Recent am poposit la Pitești. Șl 
aici se află un centru „Trico
lorul". L-au solicitat orașul, fo
rurile sportive piteștene, cei ce 
iubesc cu adevărat acest sport, 
In localitatea primului club de 
fotbal din țară. In ce stadiu se 
află unitatea 7

Să-1 ascultăm mai întîl pe Dan 
Silvășan, cel care, împreună cu 
Mihai Georgescu, se ocupă de 
pregătirile acestui lot. „Am por
nit cu 29 de jucători, majori
tatea aflați mai demult împreu
nă, de la 19 ani, la C.S.Ș. „A- 
ripi". Sînt copii foarte buni, de 
certă perspectivă. Am adus ciți- 
va și din împrejurimi : 3 de la 
Curtea de Argeș (Diaconescu, 
Olaru, Olteanu), unul de la Tig- 
veni (Stoica), altul de Ia Să
pata (Dumitru). Selecția va con
tinua și vom cerne mereu pină 
cînd vom face din .Tricolorul* 
cu adevărat un centru terito
rial olimpic. Avem încă multe 
greutăți, inerente pentru orice 
început, dar am primit sprijin 
și avem foarte multe promi
siuni pentru 1986".

In ziua sosirii noastre la Pi
tești, .Tricolorul* a avut meci 
oficial cu Petrolul In campio
natul republican. .Copiii au pier
dut Ia limită, din U m“, ne 
spunea arbitrul sătmărean L. Să- 
Iăjan, prezent ocazional la meci, 
.dar au Jucat foarte bine și nu 

OLIMPIC 3-2 (2-2)
van (min. 46 Rednic), Ștefă- 
nescu (min. 46 Belodedici), Ior- 
guiescu (min. 46 Andone), Băr- 
bulescu (min. 46 Topolinschi) 
— Rednic (min. 46 Țicleanu), 
Boloni (min. 46 Majaru), Klein 
(m‘n. 46 Mateuț), Bălăci (min. 
46 Augustin) — Lăcătuș (min. 
46 Pițurcă), Hagi. LOTUL O- 
LIMPIC : Mânu — M. Mihail, 
Movilă (min. 46 Rada), Cireașă 
(min. 46 Popicu), Eduard (min. 
46 Cireașă) — Balint, Pană 
(min. 46 Balaur), Majaru (min. 
46 Bozeșan I), Orac — Damas- 
chln I, C. Cojocaru (min. 46 
Vaișcovici).

tură la un deget. Duminică, 
la absența lui s-au adăugat și 
cele ale lui Iorgulescu (două 
cartonașe galbene) și Coraș 
(Indisponibil). Trei absențe 
notabile I • Bucureștenii erau 
supărați că, de la 2—8, au a- 
juns la 2—2 și se gîndeau eă 
la Hunedoara, de la 3—1. au 
pierdut meciul cu 3—4. Intr-a
devăr, de neînțeles aceste că
deri (ca și în prelungirile cu 
Oțelul, in Cupă) pentru o' e- 
cblpă cu experiența șl valorile 
Sportului studențesc • Nu e 
mai puțin adevărat, că F.C. Olt 
a avut, după pauză, vreo 35 
de minute de fotbal foarte 
bun, dublat de o ambiție e- 
xemplară. In ciuda faptului că 
Bălăci a jucat excelent în pri
ma repriză, pină la pauză e- 
chipa a părut inhibată, iar 
neatenția din apărare a dus la 
primirea, neașteptat de ușor, 
a două goluri • Inspirate mo
dificările făcute de antrenorul 
C. oțet : M. Popescu — In lo
cul lui Eftimie, care nu îșl 
găsea locul (dar a executat 
impecabil penaltyul) șl Pena 
— pe postul lui Leța. Golul 
lui Pena — preluare pe piept, 
voleu, bară, gol — merita un 
premiu de frumusețe. Cel mai 
fericit la egalare era puștiul 
Dan Marin, un băiat din Scor- 
nicești, harnic și frumos, cel 
care, după orele de școală, a 
găsit la clubul de fotbal căl
dura unei a doua familii. 
• Timp splendid, duminică, 
la Ploiești (+19 grade, ca In 
luna mal !), ceea ce a atras 
în tribune foarte mulți spec
tatori. Organizatorii, atențl, au 
trecut, imediat, la organizarea 
partidei de „speranțe* tot pe 
stadionul Petrolul, în „deschi
derea" programului. Iar elevii 
prof. N. Lindenberg (9 dintre 
el erau juniori) s-au compor
tat la înălțime, cîștlgînd, după 
un joc frumos, prlntr-un gol 
marcat tot de un junior, Albu, 
și clasîndu-se la jumătatea 
campionatului pe locul 3*0 
bună prestație a reușit, dumi
nică, și tinârul junior Nuță, 
component al echipei naționale 
de juniori. El a și transformat 
penaltyul din min. 24, deschl- 
zînd scorul. Mal rar ca un ju
nior, deci jucător cu mal pu
țină experiență. să-șl asume 

meritau să părăsească terenul 
învinși. Numai diferența de 
vîrstă a decis". Iată, așadar, o 
opinie neutră, care vine să con
firme ceea ce, la rîndul Iul, ne 
spunea și Mihai Georgescu, ce
lălalt antrenor, cînd i-am soli
citat .topul" primelor cinci ta
lente ale centrului : „E cam di
ficil de ales. Să-i numim, totuși, 
pe : 1. B. ciungu (libero), 2. I. 
Moise (fundaș central), 3. I. 
Petcu (extremă), 4. G. Dumitru 
(mijlocaș), 5. C. Fuerlu (mijlo
caș). Acești jucători vor urca 
rapid treptele fotbalului, li cu
nosc bine, veți vedea...".

Despre „Tricolorul" piteștean 
ne-a vorbit, însă, șl Gh. Crețu, 
președintele C.J.E.F.S., preci- 
zînd, printre altele, că această 
unitate va fi independentă de 
F. C. Argeș și C.S.Ș. Aripi, că 
așa e mai bine, șl că, încă din 
primăvara lui ’88, se va trece la 
amenajarea, în cartierul Cralo- 
vel (Parcul Gh. Doja), a unei 
baze proprii, a unui sediu de 
club. Consiliul popular județean 
a acordat sprijinul său, ca șl 
inspectoratul școlar (toți elevii 
fac parte din aceeași clasă, a 9-a, 
la Liceul industrial nr. 1, direc
tor, prof. S. Cojocaru).

La Pitești s-a înțeles foarte re
pede ceea ce se vrea a fi „Tri
colorul". S-a pornit cu rîvnă la 
drum și avem convingerea fermă 
că rezultatele — adică promo
varea altor veritabile talente — 
nu vor întîrzia să apară. „Ar
geșul" va avea, în acest sens, 
un... debit și mai bogat.

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI © ȘTIRI
© F.R. FOTBAL, împreună cu 

Centrul de perfecționare a cadre
lor, organizează, in perioada 16— 
21 decembrie, la Centrul de per
fecționare „23 August" din Capi
tală, cursul de perfecționare cu 
antrenorii care activează în ca
drul centrelor de copii și juniori. 
Prezența antrenorilor se va face 
luni 16 decembrie, la ora 9.

• MASURI DISCIPLINARE LA 
ARMATURA ZALAU. In urma 
ședinței de analiză a turului cam
pionatului s-a hotărît suspendarea 
pe timp nelimitat a jucătorilor 
Boca, Feher și Darie, care se fac 
vinovați de dezinteres în procesul 
de pregătire și de numeroase aba
teri disciplinare. (N. DANCltl — 
coresp.).

la 3—9 portarul ti- 
Molse a făcut la Ie
pe teren, în pauză, 
nepoliticos, oferind 
sale arbitrului. Adi-

responsabilitatea unei astfel 
de execuții, pe care, deseori, 
Chiar șl jucători cu îndelunga
tă activitate pe gazon o refuză
• Știați că 8 dintre jucătorii 
care, duminică, au îmbrăcat 
tricoul Petrolului sînt crescuți, 
de la juniori, în cadrul clu
bului I Este vorba de Jipa, 
Butufel, Ștefan, Mocanu, Crîn- 
gașu, Grigore, Nuță șl I. Gușă. 
Frumoasă performanță! • îna
intea meciului de la Pitești, 
președintele lui F.C. Argeș, 
C. Cîrstea, ne spunea: „Aș 
dori să joace bine echipa. Ea 
poate ! Altfel, ne cam pără
sesc spectatorii, care au înce
put să spună că noi evoluăm 
bine doar in deplasare". (Do
rință îndeplinită). • Supărat 
pe arbitrul Cr. Teodorescu, ca
re acordase două lovituri de 
la 11 m, 
mișorean 
șirea dc 
un gest 
mănușile 
că, să apere el ! • Mica ga
lerie timișoreană a... invins-o 
fără drept de apel pe cea pl- 
teșteană. A cîntat, a scandat 
numele jucătorilor cu reușite, 
a Încurajat permanent. In 
min. ...95, cînd timișorenii Ie
șeau învinși, negri de supăra
re de pe teren, galeria lor îi 
aclama și-i aplauda. Frumos ! 
Ceea ce nu putem spune des
pre mulți spectatori piteșteni 
care, atunci cînd era 3—0 pen
tru „Poli", îl huiduiau 
tr-una pe fotbaliștii
• înaintea partidei cu 
ria București, Radu 
președintele clubului 
ne spunea amărît : „1 
află in scădere de tonus. Cele 
două înfrîngeri de pe teren 
propriu, cu Steaua și Dinamo, 
au descumpănit-o serios și, de 
la plus patru Ia adevăr, am 
ajuns Ia zero. Altfel s-ar ti 
întîmplat lucrurile dacă me
ciul cu Steaua se juca la tim
pul potrivit"

în- 
locall. 
Vlcto- 
Oprea, 
Gloria, 

.Ecblpa se

SI GAZON>



contrApcrlormanța fie la L'Aquila,

TINERII AU DATORIA SA REVITALIZEZE
RUGBYUL NOSTRU I

rugby atîrnă ade- 
de păr. Ai tăi nu
2—3 situații darl-

„Un med de 
sea de un fir 
marchează din 
sime ; o fac, In schimb, adversa
rii. uneori din faze întîmplătoare, 
nu construite st rezultatul se În
toarce cu 180 de grade”. Aprecie
rile aparțin unul reputat specia
list. antrenorul francez ” ~
Crespo, acum la cîrma

Francls 
______________ _____ echipei 
Tunisiei, vecinul nostru de tri
bună de pe stadionul Tommaso 
Fattori din L’Aquila. Cititorii noș
tri vor fi înțeles lesne că ele se 
referă la întîlnirea Italia — Ro
mânia. soldată cu o (prea) grea 
Intrtngere : 19—S. exprimată prin 
s eseuri Ia zero (!) șl cîte o lo
vitură de pedeapsă de fiecare 
parte.

Sigur, o înfrîngere atît de cate
gorică suportă greu explicații. Șl 
totuși, ele există. Șl ne vom îngă
dui să revenim asupra unor faze 
care, considerăm, au constituit 
„cheia meciului". Să reluăm, de- 
rulînd filmul meciului, cîteva din
tre situațiile decisive : 1) Mln. 17, 
la scorul de o—0, realizăm o ac
țiune bună, înlănțuită: L. Con
stantin — Gluglea — aglomerare
— Paraschiv deschidere spre Ion, 
se lansează atacul pe treisferturi. 
cu fundașul Marin Intercalat, ca- 
re-1 dă o pasă excelentă, pe aripă 
Iul Copil, dar acesta scapă îna
inte, la numai 2—3 metri de butul 
italienilor, o minge „de aur" ; î) 
Min. 87. la scorul de 3—9. după o 
gramadă cîștigată, Răducanu se 
ridică cu balonul, minge la Pa
raschiv, care pasează pe „partea 
închisă" lui Voinov, acesta intră 
ca o... ghiulea, face o cursă de 
20 de metri, aglomerează bine si 
produce o grămadă spontană, 
după care Paraschiv îi oferă o 
minge Ideală tul Tofan — cu trei 
oameni liberi ne dreapta sa, dar 
acesta, în loc să paseze, alege cea 
cea mal proastă soluție cu pu
tință. îneereînd să intre ..prin 
zid", pentru a înscrie el, $1 atacul 
eșuează ridicol : 3) Min. 68 (sînt 
cele mai bune momente ale echi
pei noastre l). după o grămadă la 
5 m de buturile adverse. Paras
chiv „întră" dar transmite balo
nul lut Voinov nrintr-o pasă ne
fericită. $i astfel se Irosește șl 
cea de a treia ocazie imensă. Mal 
trebuie să punem în contul echl- 
nei noastre șl un alt moment 
bun. anterior (min. 58). cînd 
Moraru, atacînd cu elan, produce 
un ..mol" la contactul cu rugbys- 
til Italieni Paraschiv rocuoerează 
mingea dar — în loc să deschisă
— fuge lateral cu balonul tn 
brațe... reculînd 20 de metri, pînă 
în margine ! Cam acestea au fost 
situațiile favorabile, desigur nrea 
puține din partea unei echipe 
care (ne baza unor rezultate an
terioare) este cotată printre pri
mata 10 d’n lume...

Să repetăm ceea ce am scris șl 
în cronica meciului, si anume că 
italienii (ci* un admirabil condu
cător de joc, am numit „uver
tura* Bettarello, și un înaintaș de 
clasă, căpitanul echipei Innocenti) 
ne-au marcat cele 3 eseuri pe 
fondul unor gafe Imense de apă
rare șl în „prelungirile" celor 
două reprize (min. 42 șl 81). 
Toate aceste explicații nu schim
bă însă prea mult datele proble
mei : raerbyștn noștri au jucat 
slab, fără Inspirație, fără forță,

fără obișnuitul „angajament ro
mânesc". Deși în avancronica me
dului manifestam un oarecare 
optimism, socotind că rugbyul 
nostru are (sau cel puțin avea 
înaintea tntnnlril de la L’Aqulla) 
o clasă peste cel italian, expri
mam șl unde rezerve, relevînd 
cîteva dintre „punctele nevral
gice* ale echipei. K1 bine, din 
păcate, ele s-au dovedit toate 
prezent- ta teren. Sâ le trecem 
din nou ta revistă, anallzînd jo
cul celor 16 tricolori care au evo
luat tn capitala provinciei Abruz
zo, începtad cu Unia I. „Capul 
de grămadă”, asupra căruia a- 
veam unele rețineri, cu Petru de
butant șl Moț anonim, nu a co
respuns, cedtnd in țața presiunii 
adverse, mal cu seamă după re- 
aeddentarea lui Bucan (a acuzat 
dureri lombare) ieșit, practic, din 
joc prin mln. 65. Linia a n-a, cu 
L. Constantin, mai puțin activ ca 
de obicei, și Gălan, „moale”, nu 
s-a Impus, iar In margine cel doi 
citați, cărora 11 s-au adăugat 
Răducanu (nr. 8) șl Giuglca (6), 
toți între 1,90 șl J ( 1), au pierdut 
prea multe baloane. în teren s-au 
văzut doar de Z—3 ori Răducanu 
șl Constantin și o dată Gluglea. 
Ceva mai aproape de ceea ce se 
aștepta — Moraru, prezent In cî
teva faze de atac șl apărare. Pa
raschiv. căpitanul echipei, fără a 
Juca Slab, nu a mal fost acel rug- 
byst capabS să Întoarcă el sin
gur un rezultat, acțlontnd uneori 
lent, fără explozlvilatc. Ion șl 
Podărescu, pe rtnd la ,,deschi
dere". nu și-au justificat tn nld 
un fel selecția : primul a gafat 
grav, oferind „pe tavă” două e- 
seuri italienilor. Centrii Lungo șl 
Tofan au părut lipsiți de lmaal- 
națle, în timp ce debutantul Voi
nov, pe aripă, a făcut o partidă 
mulțumitoare, deși a greșit șl el 
în cîteva rîndurl. Copil (speriat) 
a pierdut un eseu sigur. Al. Ma
rin, fundașul, a „prins” bine, a 
atacat eu aplomb, dlnd o pasă 
Ideală de eseu. Din păcate, a fost 
serios accidentat tncă din primele 
minute— .cravată” (după .marc") 
fără ca arbitrul să sancționeze, 
iar în min. 46, cu stare precomo- 
țlonală, a părăsit terenul.

Subliniind tinerețea echipei, an
trenorul federal Vateriu Irimescu 
remarca „lipsa de omogenitate 
tehnică și a spiritului de echipă”. 
Cauzele 1 Schimbările Importante 
motivate de numeroase acciden
tări — Murariu, C. Florea, David 
(toți de la Steaua, abia revenită 
dintr-un turneu In Anglia !)> 
Constantin (Iași), Tepurlcă, Do- 
mocoș (Timișoara), Capmare 
(Buzău). Năstase (își satisface 
stagiul militar). Ignat (Sibiu) — 
neprezentat la convocare etc. Dar 
selecția t în afara celor cu nr. 
16, titularizați din motivele ară
tate. exprimăm (repetat) o sin
gură obiecție, In privința postu
lui de taloner. Dacă s-a renunțat 
la tinărul Tufă (care a debutat 
in medul eu U.R.S.S.), nu Înțele
gem de ee nu s-a apelat direct la 
cel mal bun taloner din tară, 
Mircea Munteanu, preferlndu-1-se 
„rezerva” sa de la Steaua 1

Tinerii au datoria de onoare să 
revitallzeze rugbyul nostru !

Dimitrie CALLIMACHI

ÎN C. M. FEMININ DE HANDBAL 
!SSc9 de m

ROMÂNIA - ELVEȚIA 18-17

Victorie categorică la
AURICH, 10 (prin telefon). 

In Sporthalle din Aurich (RFG) 
s-a disputat partida de hand
bal dintre reprezentativele fe
minine ale României și Elveți-

Balcaniada de seniori
grupaei, din cadrul C.M. 

valorică „B“. La capătul unei 
evoluții în care handbalistele 
noastre au dat doar parțial sa
tisfacție, ele ratînd exasperant

In meci amical de baschet internațional

STEAUA SOFIA

GRUPA „8"

Marț! după-amlază, cîteva sute 
de iubitori ai baschetului au luat 
loa in tribunele sălii Floreasca, 
pentru a asista Ia partida amicală 
internațională dintre campioana 
țării noastre. Steaua, șl f.S.K.A. 
Sofia. Meciul a fost plăcut și a 
constituit o utilă verificare pen
tru ambele formații. Oaspeții noș
tri, cu o echipă omogenă, cu ci- 
teva individualități demne de re
marcat, componențl al reprezen
tativei din țara vecină (Amiorkov, 
Țenov, Arabadjiskl, Barciovskl), 
au ciștigat pe merit, după o par
tidă interesantă, cu multe faza 
frumoase realizate de ambele for
mații. Steaua, cu doar 8 jucători 
valizi, a Încercat să țină pasul 
eu valoroasa sa parteneră, dar 
superioritatea de sub panouri • 
deda echlp» cișttgătoare, care a 
fost T-S.K.A. Sofia. Scor final, 
93—87 (47—44). Au marcat : Er-
murache 25. Cernat 30. Căpușan 1, 
Opșltaru 9, Netolițchi 3, Brănlș- 
teanu 7 șl V. Ion 12 pentru 
Steaua, respectiv Iliev 18, Bar- 
ciovskl l, Ghergof 8, Arabadjinskl 
4, Slavov 13, Tenov 24, Amiorkov

Au condus meciul arbitrii 
tecnaționali L Antonescu șl 
Dlmancea. Azi, de la ora 16,30, 
are loc partida revanșă. (P. Iv.)

in- 
M.

de mult din situații clare, echi
pa României a întrecut Elveția 
cu 18—11 (10—9). Pentru repre
zentativa noastră au înscris : 
Gheorghe 6, Lunca 3, Danilot
3. Marian 2, Tache 2, Laszlo 2. 
Pentru formația Elveției 
mai multe goluri au fost 
scrise de Keller — 7. Au ar
bitrat M. Agnarelli și A. Prail- 
let (Belgia). Miercuri, la Del
menhorst, formația României o 
va intilni pe cea a Bulgariei.

• LA .....................--
SENIORI, care se desfășoară în 
orașul bulgar Burgas, repre
zentativa masculină de handbal 
a țării noastre a dispus cu 
32—19 (17—6) de cea a Greci
ei. Cele mai multe goluri au 
fost înscrise de M. Voinea 6. 
Stingă 6, Folker 5, Grabovschi
4. In alt meci : Iugoslavia — 
Bulgaria 27—22 (12—13).

cele 
in

BALCANIADA DE

Șl DACĂ SPINKS RENUNȚĂ IAR ?
Atunci cînd personalitatea extrem de puternică a lui 

Michael Spinks a întrunit speranțele privind unificarea ce
lor trei titluri de la cat. semigrea (W.B.C., I.B.F. și W.B.A.), 
Iubitorii boxului au crezut că. în sfîrșit, o dată atins țelul 
campionului, se va pune puțină ordine ta hățișul de centuri 
ale lumii : există, acum, aproape... 60 de campioni mon
diali en-titre, la vreo 22 de categorii de greutate. Lucrurile 
n-au stat, Insă. așa. Spinks a fost obligat să renunțe la 
titlul de la „semigrea” pentru a-1 păstra pe cel de la 
„grea”, iar cele trei organizații au procedat urgent la orga
nizarea cîte unei... finale pentru recucerirea titlurilor : 
Williamson — Mohammad (W.B.C.) Johnston — Steward 
(W.B.A.) și Mustafa — Kucar (I.B.F.) ! Michael Spinks 
a anunțat simbăta trecută că dorește, iarăși, să reunifice 
toate cele trei centuri, pentru a nu mai fi... trei cei mai 
buni boxeri ai lumii, la categoria supremă de greutate. 
Toate bune și frumoase, claritatea — și în box — rămî- 
nind mereu un țel.

Ce se va întîmpla, însă, dacă, ajungtad din nou unic 
camplan, Spinks va renunța din motive de vîrstă să zi
cem sau va fi învins 1 Ou siguranță că, profitînd de dis
pariția unei valori pugilistice autentioe, cele trei organi
zații profesioniste se vor repezi din nou să-și organizeze, 
fiecare, finala proprie. Din rațiuni lesne de înțeles : cu 
cit mal multe meciuri „supreme”, cu atît mai multe avan
taje. Altfel dccît sportive...

Radu TIMOFTE

Italia (la 
(la Ciudad

Masivul italian Michael Mair, 
un adevărat bolid pe pista de 
la Val d’Isire, in prima cobo

rîre a anului !
Telefoto : A.P.-AGERPRES

PE GHEATA SI PE ZAPADA■1
PASUL DE PATINAJ VA DECIDE SOARTA „CUPEI MONDIALE” 

FOND 1LA... SCHI
Le-a revenit canadienilor cin

stea de a organiza, anul acesta, 
concursul inaugurai al „Cupei 
Mondiale" ia schi fond : pistele 
de la Labrador City (1 000 km 
nord de Montreal !) au prilejuit 
lui Gunde Svan, „suedezul zbu
rător" — supranumit astfel după 
senzaționalele 
precedentele 
„maratonului" 
și 1984 — prima victorie din 
tualui sezon. El a parcurs 
15 km ai cursei (tehnică clasi
că) în 47:11,1, fiind urmat de 
Michelsplass (Norvegia) la 13 s 
și de sovieticul Smirnov, la 23 s. 
e întrecerea feminină pe 5 km 
(tehnică liberă) a revenit finlan
dezei Matikainen, în 16:29, ur
mată de sovietica Romanova, la 
22 s și conaționala învingătoarei, 
Savolainen, la 25 s.

Ierarhia masculină 
brador City nu face 
confirme anticipările : Svan (23 
de ani) ră nine marele favorit al 
sezonului, recomandat atît de 
cele două supremații din sezoa- 
nele precedente cit, mai ales, de 
corectitudinea și rapiditatea cu 
care și-a însușit șî „pasul de pa
tinaj", noua tehnică aplicată ex
perimental in acest sezon. (Atît 
la bărbați cît șl la femei, cam 
jumătate dintre toate cursele din 
„Cupa Mondială" vor fî alergate 
în tehnică clasică, cealaltă Ju
mătate în pas liber, ceea ce Tn- 
searhnă tocmai... pasul de pati
naj !). Norvegienii, descoperitorii 
„pasului", cu o echipă deja con
sacrată, și sportivii sovietici, cu 
una mult întinerită (vor mal fi 
prezenți, totuși, Devetiarov și

veșnic tînăra Smetanina) vor ur
mări contracararea atuurilor “ 
derului suedez. Dar reușita 
cercării lor va depinde în 
mai mare măsură, conform

SCHI ALPIN : CIT VOR
sale 

două 
mondial.

succese 
ediții 

în

ia 
ale 

1983 
ac- 
cei

47:11,1,

de ia La- 
decît să

11- 
în- 
cea 

opi-

DURA
Val 
dis-

Deplasați, în Franța la 
d’Isdre, schiorii alpini și-au 
putat prima coborîre a sezonur 
lui. Italianul Michael Mair (ga
barit impresionant : 1,95 m, 102 
kg !) a învins (2:01,32), la cei 
23 de ani al săf pe toți specia
liștii autorizați (elvețianul Muller 
— locul 4 ; austriacul Steiner — 
7 ; elvețianul Alpiger, dublu cîș- 
tigător, în vară, la Las Lenas — 
12 etc). în poziție bună s-a a- 
flat însă unul dintre favorițli la 
titlul de cîștigător al „Cupei 
Mondiale", luxemburghezul Marc 
GirardelU (care parcurge cu pași 
uriași drumul de la specializa
rea în probele tehnice spre mul- 
tilateralizare), clasat pe locul 2, 
la 31 de sutimi de ~
locul 3 — Wirnsberger 
2:01.99.

Fetele au rămas în 
Sestriere, pe zăpadă 
pentru primul super-uriaș al se
zonului. Cîștigînd, Marina Kiehl 
(R.F.G.) n-a oferit o surpriză ; 
ea a mai învins și altădată, fiind 
una dintre „stelele* cu cotă în 
creștere ale circuitului alb femi
nin. în schimb, colega sa Mi- 
chaela Gerg (locul 2, la 22 su
timi) și, mai .cu seamă. Iugosla
va 
cu 
70 
Și 
de „ 
(locui 4)

Mair. Pe 
(Austria)

Italia, la 
artificială,

Mateja Svet (17 ani, pornită 
număr de start 51. locul 3, la 
de sutimi !) au oferit ..sarea 
piperul" concursului. „Piesele 
greutate" Debbie Armstrong 

Erika Hess (13), Sil-

niei unanime, de acomodarea cit 
mai rapidă la noile tehnici de a- 
lunecare. Interesant este să ve
dem dacă norvegienii, adepți ai 
specializării pe diferite tehnici, 
sau sovieticii, mizînd pe cartea 
multilateralității, vor avea cîștig 
de cauză în... primăvară.

SURPRIZELE DE ÎNCEPUT ?
via Eder (15), Tamara McKinney 
(19), plus Waliser, Tellen și Eh- 
rat — abandonate, nu se pot lău
da că au călcat cu dreptul...

Duminică in proba de s’alom 
a fetelor, austriaca Roswitha 
Steiner (1:30,02) le-a devansat pe 
elvețienoele Erika Hess (1:30,22) 
și Brigitte Oerll (1:30,32), oferind 
tncă una dintre noutățile tn ma
terie de învingători mai 
așteptați...

Dar, ca șl la masculin, 
mul caravanei albe se află 
bla la primii pași !
• Slalomul uriaș masculin de 

la Val Thorens (Franța), con- 
tînd pentru lanțul de concursuri 
F.I.S., a fost ciștigat de Jlm 
Read (S.U.A.). In 1:47,76. urmat 
de Kuralt, Robiei șl Zan, toți din 
Iugoslavia !

puțin

ATLETISM • Maratonul de la 
Ciudad de Mexico (20 000 de con- 
curenți) a fost ciștigat de me- 

parcurs 
distanța de 42,195 km în 2 h 22:40. 
• Canadianul Peter Bulter s-a 
clasat primul în maratonul 
la Sacramento (S.U.A.).
2 h 10:56, urmat de danezul Alan 
Zachairesen 2 h 11:40. Cursa 
minină a fost cîștigată de 
Ditz (S.U.A.) — 2 h 31:36.

CĂLĂRIE • Concursul 
Bordeaux s-a încheiat cu

xicanul Canelo, care a

de 
în

fe-
Nancy

de la 
proba

Șl ACUM, TRAGEREA LA SORȚI
Se apropie ziua tragerii la sorți 

pentru alcătuirea celor 6 grupe 
ale turneului final al C.M. Ea va 
avea loc la 15 decembrie, la Ciu
dad de Mexico. După cum se 
știe, au fost stabiliți cei șase capi 
de serie, precum șl locurile de 
desfășurare a jocurilor din prima 

7 — GRUPA A “ -
: Mexic ______
; C : Franța (la 
Brazilia (la Guada- 
R.F. Germania (la 

F î Polonia (la Mon-
mal

etapă 
Puebla) ; B 
de Mexico) 
Leon) ; D : 
lajara) ; E : 
Queretaro) ; 
tar re y). Fiecare grupă va 
avea în componență, în afara e- 
cipelor de mal sus, încă trei for
mații. în acest scop, se vor com
pleta în urma tragerii la sorți, 
cele șase grupe. Aceste urne cu
prind următoarele selecționate : 
1. Argentina, Uruguay, Paraguay, 
“ _ Por-

de 
PRETUTINDENI 
me- 

optl- 
,.Cupei 
Madrid 

1—5

Anglia, U.R.S.S., Spania. 2. ' 
tagalia, Bulgaria, Irlanda

DE
• Astăzi sînt programate 

durile din manșa a doua a 
milor de finală ale 
UEFA”. Formația Real 
(care a pierdut tn tur cu 
meciul cu Borussia Mânchen- 
gladbach) va fi lipsită de trei ti
tulari — suspendați : Rafael Gor
dillo, Hugo Sanchez și Miguel 
Chendo. Vor mal absenta, de a- 
semenea, pentru cumul de carto
nașe galbene, Icardi (A.C. Milan), 
Rul Jordao (Sporting Lisabona), 
Sikorski (Legla Varșovia) și 
Jorge Burruchaga (F.C. Nantes).
• Federația de fotbal din Țara 

Galilor a hotărît să renunțe la 
funcția de selecționer al echipei 
reprezentative Urmează să fie 
numit un antrenor, ee va pregăti 
formația doar tn perioadele in 
care aceasta are meciuri. Contrac
tul actualului director tehnic al 
selecționatei galeze, Mike En
gland. va expira tn Iulie 1986.
• Abdelin Merry (cunoscut sub 

numele de Krimau) activează tn 
Franța de multi ani. Jucătorul de 
naționalitate marocană a jucat la 
Bastla. Lille. Toulouse. Metz. 
Strasbourg șl Le Hâvre. sustlntnd

Nord, Ungaria, Scoția șl Belgia. 
3. Maroc, Algeria, Irak, Coreea 
de Sud, Canada șl Danemarca. 
După cum se vede, această ultimă 
urnă include echipe mai puțin 
octete (Danemarca a fost situată 
aici pentru că se află la prima 
ei calificare...), tocmai pentru ca 
aceste reprezentative să fie re
partizate tn diferite grupe.

Cine va efectua tragerea la 
sorți t Un copil tn virată de * 
ani — Luis Javler Barosso. Nu 
este lipsit de Interes că. la „edi
ția mexicană” din 1970, această 
operațiune a fost făcută de o fe
tiță (pe atunci), Monica Maria 
Canedo, care nu este alta dectt._ 
mama micuțului Luls Javler.

F.I.F.A. șl Comitetul de organi
zare au hotărît ca tragerea Ia 
sorți să fie efectuată In sala de 
festivități a ..Auditoriului Națio
nal”.

23ă de meciuri în prima divizie 
franceză și marcînd în acest in
terval de timp aproape 100 de go
luri. Avtnd vîrsta de 30 de ani. 
el speră să Joace în reprezentativa 
țării sale în turneul final al C.M.
• în curtnd federația de fotbal 

din Cehoslovacia își va aniversa 
cel de al 85-lea an de existență. 
Au fost decenii cu frumoase suc
cese. In 1934 și 1962. Cehoslovacia 
a fost finalistă în turneul C.M„ 
vicecampioană olimpică în 1964 șl 
1980, a doua clasată în turneul 
final al C.E. din 1976. Și echipele 
de club s-au remarcat în decursul 
anilor. Slovan Bratislava a cîști- 
gat ..Cupa cupelor" în 1969. dar 
și alte formații au devenit renu
mite — Slavia. Sparta și Dukla 
din Fraga, Spartak Tmava. Banik 
Ostrava —, ca de altfel și unii jucă
tori de excepție : Planicka. Puc, 
Nejedely, Zenisek (înainte d« eli
berare) apoi Schroif, Masonust, 
Pluskal, Viktor, Panenka, Nehoda 
șl mulțl alții.
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• TELEX • TELEX • 
de obstacole. Pe primele locuri 
s-au clasat John Whitaker, (Ma
rea Britanîe) — 34:42,0, Jtirgen 
Kenn (R. F. Germania) — 36,43,0 
șl Pierre Durand — 
36:54,0.

HANDBAL • La 
lia), se desfășoară 
mondial al juniorilor. Iată rezul
tatele din grupele preliminarii 
(etapa a 3-a) „A" : Suedia —
R. D. Germană 24—21 ; Elveția —

(Franța)

Ancona (Ita- 
campionatul

E-Polonia 25—21 ; „B“ : Italia — 
gipt 22—19 ; R. F. Germania 
Islanda 18—15 ; „C“ : U.R.S.S. 
Cehoslovacia 26—21 ; Japonia 
Nigeria 25—24 ; „D“ : Iugoslavia
— Danemarca 22—21 ; Spania — 
Coreea de 
clasate pe 
dia. R. F. 
Iugoslavia) 
mi finale,

TENIS DS MASA • în „Cupa 
ligii europene" : Finlanda — An
glia 3—4. j

Sud 33—28. Echipele 
primele locuri (Sue- 

Germania. U.R.S.S. șt 
sînt calificate în se-
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