
Proletari din toate țările, uniti-vă !

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLI - Nr. 11 211 | 4 PAGINI - 50 BANI | Sîmbotă 4 ianuarie 1986

Miine, pe teren propriu

START ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
Duminică, trei echipe feminine românești tie 

handbal — reprezentative de cluburi — iau startul 
într-o nouă ediție a cupelor europene, faza opti
milor de finală. Este o bună șansă de afirmare 
la nivel continental, pe care nu ne îndoim că hand
balistele noastre vor încerca să o fructifice la maxi
mum. Sorții au decis ca prima manșă să aducă 
partenerele de întrecere în sălile de sport ale echi
pelor românești, astfel că terenul propriu, evolu- 
a în fața propriilor suporteri, vor trebui folosite

pentru ca avansul (pe cit posibil) să fie cit mai 
substanțial în vederea meciurilor din deplasare, de 
duminica viitoare.

In „C.C.E.“, Știința Bacău întilnește forma
ția suedeză Polisens Stockholm, în „Cupa cupelor* 
TEROM Iași are ca adversară echipa austriacă Re
nault Landhaus Viena și, în sfîrșit. Chimistul Km. 
Vîlcea, în „Cupa I.H.F.*, evoluează în compania 
formației Liitzellinden, din R.F. Germania.

kLÂ M Gânduri pentru noul an, 1986

CU DRAG DE TARA Șl PARTID, 
CONTRIBUȚIE SPORITĂ LA CREȘTEREA 
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PRESTIGIULUI SPORTULUI ROMÂNESC
NOI ÎMPLINIRI PENTRU HANDBALUL NOSTRU

In „C. C. E.“: STIINTA BACAU -'1 11

POLISENS STOCKHOLM (Suedia)

In Sala sporturilor din Bacău 
a avea loc duminică, de la 

>ra 10, partida-tur din cadrul 
Cupei campionilor europeni" 
a handbal feminin, dintre 

Știința și Polisens Stockholm! 
După cum ne-a informat antre

norul Alexandru Mengoni, în 
vederea acestui meci important 
handbalistele băcăuane' s-au 
pregătit cu deosebită atenție.

După participarea la turneul 
de la Leipzig, unde au evoluat 
bine, s-au antrenat zilnic, au 

petrecut Revelionul împreună 
și au reluat pregătirea din pri
ma zi a noului an. Efectivul e 
complet, starea de spirit este 
bună, fetele așteptînd cu încre
dere meciul-tur cu campioana 
Suediei. Laurîca Luncă, Maria
na Tîrcă — aptă de joc —, Fi- 
lofteia Danilof, Elena Nițoiu și 
celelalte colege doresc să obți-

Mirceo COSTEA

(Continuare in pag. 2—3)

în anul pe care l-am încheiat 
am trăit momente de mare sa
tisfacție cind la Zaporoje pri
meam „Cupa Federației Inter
naționale de Handbal" pentru 
succesul nostru, al celor de la 
H. C. Minaur Baia Mare. Era 
de fapt încununarea eforturilor 

. conjugate ale tuturor — antre
nori, sportivi, tehnicieni — in
tr-un sezon competițional bo
gat în rezultate de valoare 
pentru sportul românesc.

Dubla victorie în debutul nos
tru în ediția 1985/1986 a ..Cu
pei cupelor" ne stimulează 
pentru o prezență la fel de 
bună în sezonul care urmează, 
dar principalele noastre gîn- 
duri, referindu-mă la handba
lul românesc în ansamblu, se 
îndreaptă spre participarea e- 
chipei României la Campiona
tul mondial programat la 

APORT SPORIT LA PRESTIGIUL 
SPORTIV AL ROMÂNIEI

sfirșitul lunii februarie în El
veția. Misiunea noastră va fi 
deosebit de grea. Stimulați de 
ideile cuprinse în Mesajul 
de Anul Nou al tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU adresat 
întregului nostru popor, do
rim din tot sufletul să sporim 
prestigiul handbalului româ
nesc în lume, și. desigur, să 
readucem titlul mondial la 
București, răsplătind astfel gri
ja partidului și statului pentru 
continua dezvoltare a sportului 
nostru. Pentru aceasta ne vom 
pregăti cu seriozitate, cu dă
ruire, anul 1986 putînd fi pen
tru handbalul nostru anul unor 
mari împliniri.

MĂRICEL VOINEA
component al echipei repre

zentative de handbal a 
României

Ut

5

'i.

La 2 ianuarie, 
cind mulți dintre 
sportivi se mai o- 
dihneau in vede
rea abordării cu 
forfe proaspete a 
noului sezon corn- 
petițional, mem
brii reprezentati
vei masculine de 
handbal a tării 
noastre se aflau 
la primul antrena
ment din 1986, in 
sala „23 August" 
din Capitală. In 
fotografie Măricel 
Voinea aruncă la 
poartă.

Foto:
Aurel D. NEAGU

Mesajul de Anul Nou adre
sat întregului nostru po
por de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cel mai iubit șl 
stimat fiu al României, la star
tul celui de-al optulea cinci
nal, ne-a mobilizat puternic, 
ne-a stimulat în obținerea de 
noi și însemnate progrese în 
dezvoltarea societății românești, 
ne-a sporit încrederea în men
ținerea păcii. într-un aseme
nea context, sentimentele de 
satisfacție pentru aportul acti
vului sportiv al județului BLs- 
trița-Năsăud la frumoasele suc
cese ale anului încheiat sînt cu 
atît mai mari, mai ales In 
ceea ce privește integrarea e- 
xercițiilor fizice și sportului In 
preocupările de viață ale tine
rilor, ale oamenilor muncii de 
pe meleagurile noastre.

„Daciada", acest generos con
cept de viață si sport, inspirat

de gîndirea conducătorului nos
tru iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne oferă justificarea 
succeselor de pînă acum și ga
ranția progreselor viitoare.

Acționînd cu pasiune și en- 
tuziaan și in continuare, o 
dată cu primele zile ale anului 
1986, deopotrivă slujitori șl 
practicanți ai exercițiilor fizice 
și sportului, dorim să consoli
dăm aportul nostru la patri
moniul național de realizări, să 
participăm activ la sporirea 
prestigiului sportiv al Româ
niei cu mijloacele noastre spe
cifice, Să ne înfăptuim meni
rea la creșterea nivelului de 
viață al oamenilor muncii, țel 
fundamental al politicii parti
dului și statului nostru.

CONSTANTIN SANDUTA 
președintele C.J.E.F.S. 

Bistrița-Năsăud

VOINICII CARPATILOR SĂ TRIUMFE DIN NOU!

PRIMA MARE COMPETIHE INTERNAȚIONALA A
Trei sportive din România,

Șirul marilor competiții in
ternaționale ale tenisului de 
masă debutează, astăzi, în sala 
din Modling (Austria), cu pres
tigioasa întrecere „Europa Top 
12“ pentru juniori și junioare, 
importantă confruntare, aflată 
la a doua ediție. Organizată 
după sistemul celei de seniori 
și senioare, la actuala ediție se 
vor reuni cei mai buni 10 ju
niori și cele mai bune 10 ju
nioare, conform cu clasamentul 
computerului, cărora li se adau
gă și primii doi cădeți și pri
mele două cadete.

Confruntările de la Modling, 
care se vor încheia duminică, 
se anunță mult mai strînse ca 
precedentele, aceasta si ca ur
mare a faptului că la start se 
prezintă tineri sportivi care au 
obținut rezultate valoroase nu 
numai în întrecerile specifice 
vlrstei, ci șț ta cele ale senio

Carnet de vacantă

INVITATA PIONIERILOR DE LA
Mare animație la Școala nr.

99 din Berreni 1 S-a anunțat 
vizita unei pioniere care și-a 
dedicat o parte din timpul li
ber tenisului. Este o colegă de 
la o școală din cartier, de la 
„104“. Unii o cunosc, au și vă
zut-o la antrenamentele pe 
care foarte tînăra lor vizita
toare, pe nume Monica Năsta- 
se, le face în vecinătatea blo
cului în care locuiește...

Monica este invitata pionie
rilor din clasa a III-a. Mai e- 
xact, ai clasei TH B. Aproxi-

„Europa Top 12“ pentru juniori

rilor. Printre candidații la câș
tigarea trofeului se numără 
Csila Batorfi (Ungaria — locul 
9 în Europa și 29 în lume în 
„topul" senioarelor), Renata Ka- 
salova (Cehoslovacia — 4 în 
clasamentul junioarelor), Katja 
Nollen (R.F.G. — locul 5 Ia 
junioare), Daniela Davîdkova 
(U.R.S.S.), like Băhning (R.F.G.), 
J. M. Saive (Belgia), V. Marin- 
kevici (U.R.S.S.), Z. Primorac 
(Iugoslavia), M. Grman (Ceho
slovacia) ș.a.

Avînd în vedere valoarea ju
cătoarelor noastre, tenisul de 
masă românesc va fi reprezen
tat de Kinga Lohr (locul 6 în 
clasamentul junioarelor), dar și 
de primele două cadete ale 
Europei, Otilia Bădescu (triplă 
campioană europeană la Haga, 
locul 26 în ierarhia senioarelor 
și 56 în lume) și Emilia Ciosu 
(două medalii de aur și una de 
argint Ia ultima ediție a C.E.).

„99"
mativ 40 de copii, fete și bă
ieți. Numai că la ora sosirii 
vizitatoarei lor, cei din a III-a 
B mai aveau printre ei aproa
pe încă... un efectiv de clasă, 
copii din celelalte clase a III-a 
și chiar mai mici, Silvia Giur
giu, de pildă, este în a Il-a C.

Cea mai emoționată la această 
Inedită întîlnire a fost, de de
parte, invitata copiilor de la

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

TENISULUI DE MASĂ
la start

Așadar, un „trio" valoros 
care poate obține frumoase 
succese în această confruntare 
a „speranțelor" și în care, să 
nu uităm, fetele noastre sînt 
cele mai mici concurente. Re
zultatele obținute pînă acum la 
alte întreceri Ie îndreptățesc pe 
foarte tinerele noastre repre
zentante să spere, totuși, la 
ocuparea unui loc fruntaș, așa 
cum au făcut-o și în urmă cu 
un an, la San Marino.

RETROSPECTIVE -
PERSPECTIVE - na

TALENTUL SPORTIVILOR NU POATE FI 
FĂRĂ MUNCA Șl PASIUNEA ANTRENORILOR

Ca oricare alt sport, boxul 
presupune cu necesitate o bună 
Însușire a mijloacelor tehnice 
(de apărare și atac), în caz 
contrar el rămînînd o luptă 
primitivă, la care nu dorim 
niciodată să asistăm, și care 
nu va avea sorți de izbindă 
pe un ring de gală. Unde se 
poate învăța A.B.C.-ul pugi
listic, dacă nu în sălile de 
box, sub îndrumarea unor an
trenori competenți ? Se știe că 
foarte mulți dintre tineri sînt 
atrași de acest sport al cura
jului. Ei vin în număr destul 
de mare în sălile de box cu 
speranța de a deveni campioni. 
O parte dintre ei dovedesc un 
talent deosebit pentru acest 
sport șt mai este necesară doar 
priceperea antrenorului pentru 
ca visul tînărutai sportiv să

Sînt fericit că mă număr 
printre „tricolorii" care, in 
1985, și-au îndeplinit marea do
rință a consacrării la una din 
competițiile oficiale internațio
nale de amploare. Visul meu 
a fost ca, după cele cîteva me
dalii de argint, să urc pe pri
ma treaptă a podiumului de o- 
noare, la campionatele europe
ne sau la cele mondiale de lupte 
greco-romane. Pentru aceasta 
am muncit mai mult ca ori
când. Așa cum făcuseră, de-a 
lungul anilor, colegii mai vechi 
sau mai noi. ale căror nume, 
înscrise în „cartea de aur" a 
sportului românesc. îmi apă
reau, stăruitor, înaintea fie
cărei mari competiții, făcând să 
crească mai puternic ta mine 
dorința victorieL 

Boxul In patru... reprize (III)

devină realitate. Dar nu ne-am 
propus ta aceste rânduri să 
dezbatem problema talentului 
și non-talentului, d si ne ex
primăm cîteva păreri ta legă
tură cu munca dascălului de 
box, omul de care depinde, în 
ultimă Instanță, reușita sau 
nereușita tînărului pugilist.

Am avut cu ani în urmă 
antrenori de a căror valoare 
ne dăm cu adevărat seama 
abia acum, cind boxul nostru 
nu se află la nivelul cerințe
lor și mai ales a condițiilor 
de care dispune. Ne gîndim 
la Constantin Nour, Marcu 
Spakov, Ion Chiriac, Gheorghe 
Bobinaru, Petre Mihai, Cristian 
Panaitescu, Petre Pop, Ion Sto- 
ianovici, Ti ti Dumitrescu si nu 
i-am numit pe toți. Prezența 
lor ta colțul ringului era o

Au fost, la început de pri
măvară „europenele" de la 
Leipzig. Le-am așteptat cu În
credere datorită pregătirii fă
cută ia lot și la clubul „Steaua", 
cu Încredere ta propriile for
țe. Dar... tot „argint" 1 Mi-am 
zis că. poate, este prea devre
me. Trebuia să muncesc și mal 
mult 1

Au venit, apoi, la începutul 
toamnei, „mondialele" de 1* 
Kolbotn, din Norvegia. Sim
țeam că acum puteam să in
tru pe salteaua de concurs nu 
numai cu dorința, ci și cu pre-

ȘTEFAN NEGRIȘAN 
campion mondial de lupte

greco-romane

(Continuare ta pag. 2—3)

PUS IN VALOARE
garanție a valorii sportivilor pe 
care ti asistau. Dar toți aceștia 
și-au încheiat cariera, predînd 
ștafeta unei generații tinere de 
antrenori. Trebuie să spunem 
din capul locului că foarte 
mulți dintre actualii tehnicieni 
nu mai muncesc eu pasiunea 
și dragostea pe care au do
vedit-o predecesorii lor. Dacă, 
de exemplu, fostul antrenor 
brăilean Gh. Bobinaru putea 
fi fntîlnit pe terenurile de joa
că ale copiilor, în diverse col
țuri ale orașului, privindu-i oro 
în șir și încercînd să le des
copere calitățile pentru ca 
apoi să-i convingă să vină la 
sala de box, azi. marea ma
joritate a tinerilor antrenori 
se mulțumesc să stea ta sală

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare ta pag. 3—3)



CONTRIBUȚIE sporita la creșterea prestigiului sportului romanesc
LA TURNEUL DE LA PARIS

performante de valoare mondiala sporirea potențialului olimpic
Anul 1986. cel de-al doilea al 

acestui ciclu olimpic, reprezintă 
și pentru Clubul sportiv al 
armatei „Steaua" anul unor 
mari examene internaționale, 
avînd în vedere, pe de o parte, 
prezenta in continuare a echi
pelor noastre în „Cupele 
campionilor europeni", la fot
bal. 1 
„Cupa 
pe de 
marea 
sînt și 
tativelor 
cipline sportive.

Bilanțul anului 
fructuos, dar în același 
ne obligă foarte mult.

încercînd să aplicăm în 
tinuare elementele pozitive din 
procesul de instruire și educa
ție al anului 1985 și, în același 
tîmp. să eliminăm minusurile 
manifestate, care au dus la ne- 
realizarea unot obiective, în
tregul colectiv de sportivi, 
antrenori și tehnicieni doreș
te în 1986 să ducă mai departe 
ștafeta marilor succese.

Dezideratul de bază râmîne 
realizarea performanțelor de 
valoare mondială. îndeplinirea 
obiectivelor pe plan intern 
constituind etape Intermedia
re pentru obținerea celor dintîi.

Paralei cu ridicarea ștache-

handbal și scrimă, în 
cupelor" la volei, iar 
altă parte faptul că 

majoritate 
componenți 

tării la

a sportivilor 
ai reprezen- 
diferite dis-

1985 este 
timp

con-

marea 
și grija 
sportivi 
exprime

tei exigenței pentru 
performanță se află 
pentru formarea unor 
ale căror evoluții să 
înaltul lor patriotism.

Traducând în viață mobiliza
toarele chemări adresate națiunii 
noastre de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. cu prilejul Anului 
Nou, dorim ca, alături de re
prezentanții tuturor ‘ cluburilor 
și asociațiilor sportive, în anul 
1986. să înscriem noi file de 
aur în istoria sportului româ
nesc.

NICOLAE GAVRILA 
președintele Clubului sportiv 

al armatei „Steaua"

în anul 1985. însuflețiți de 
marile evenimente cu amplă 
semnificație politică și Istorică, 
dominate de Împlinirea a 20 
de ani de cînd în fruntea parti
dului a fost ales tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, spor
tivii dinamoviști S-au străduit 
să realizeze succese prin care 
să contribuie la afirmarea 
sportului românesc. Acestea 
sînt concretizate in 10 medalii 
la campionatele mondiale, 9 
medalii la Universiadă, 8 me
dalii la campionate europene, 
81 de medalii la campionate 
balcanice, 12 medalii la con
cursurile „Prietenia". La a- 
cestea se adaugă 154 de titluri 
de campioni ai țării și 25 
recorduri republicane.

VOINICII CARPAȚILOR SA TRIUMFE DIN NOU !
(Vrmaj-e din pag. 1)

gătirea care să îndreptățească 
această încercare de a cuceri 
titlul suprem. Am reușit ! Pen
tru prima oară, după aproape 
zece ani de speranțe, am de
venit campion al lumii. Ca Ște
fan Rusu. Constantin Alexan
dru, Gheorghe Berceanu, Ion 
Cernea și Simion Popescu — 
acum antrenori la lotul repre
zentativ —, Nicu Gingă și a- 
tîția alți mari performeri ro
mâni din sportul luptelor gre- 
co-romane. Mobilizat și de ge-

BOXUL IN PATRU...
(Urmare din oag 1)

și să aștepte pe eventualii copii 
care ar dori să facă box. Dacă 
!n primul caz era vorba 
adevărat de o 
norul văzîndu-1 
sprinten, curajos, puternic 
apt pentru acest sport, în 
laltă situație, selecția este 
solut întimplătoare. Așa 
explică faptul, că vedem 
ring boxeri fără alură de

cu 
selecție, antre- 

pe copilul

cea- 
ab- 

se 
pe 

__ „ _____  ___  ____ bo
xeri, tineri care în toiul luptei 
în loc de ripostă preferă pa
ravanul mănușilor. Așa se ex
plică faptul că avem antrenori 
care de ani și ani de zile nu 
au reușit să scoată din sala 
lor nici măcar un campion de 
juniori. De multe ori ne-am 
gîndit că visul acestor tehni
cieni este acela de a ieși la... 
pensie fără nici o performan
tă ? !

Cu atît mai de neînțeles este 
această situație, cu cit, mai 
ales în ultimii ani, baza ma
terială a acestui sport, atît de 
popular in țara noastră, s-a 
îmbogățit continuu. Astăzi an
trenorii și sportivii au la dis
poziție numeroase săli de box 
bine dotate. Și iarăși revenim 
spre exemplificare la reputatul 

Bobinaru, care pe vremea 
era antrenor la PAL Brăi- 

.Cutovii" ln- 
încălzită 

„godin". Și pen-

Gh. 
cînd 
la își pregătea „L 
tr-o modestă săliță, 
iarna de un ,
tru a ne menține în perime
trul orașului brăilean, unde azi 
avem un club de specialitate 
(Box Club Brăila), trebuie să 
spunem că această unitate de 
performanță, care dispune poa
te de cea mai frumoasă și bine 
dotată sală de box din tară, 
este departe de a fi dat ran
damentul așteptat. Ce le lip-

MIERCURI 
8 IANUARIE 1986 

TRAGEREA 
EXTRAORDINARA 

PRONOEXPRES 
A NOULUI AN !

Oricine joacă poa
te cîștiga :
• AUTOTURIS

ME „DACIA 1300“
• MARI CÎȘTI- 

GURI ÎN BANI (de 
valori fixe și va
riabile)

• EXCURSII ÎN 
R.D. GERMANĂ

Se efectuează 10
extrageri cu un
total de 60 nu-
mere.

Biletele de 25
lei participă la
toate extragerile. 
PROCURAȚI DIN 
TIMP BILETELE 
CU NUMERELE 
PREFERATE!

de

neroasele idei cuprinse în Me
sajul de Anul Nou al tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
cel mai iubit fiu al poporului, 
mărturisesc că aștept mai mult 
de la anul 1986 ! Ce frumoasă 
ar fi medalia de aur (tot... pri
ma !) la campionatele europe
ne de la Atena ! Ce frumos ar 
fi dacă m'-aș putea apăra, la 
Budapesta, titlul mondial! însă, 
și mai frumos va fi ca ECHIPA 
ROMÂNIEI să se înapoie
ze de la aceste mari competi
ții cu mai multe titluri șl me
dalii. Ceea ce ne dorim cu toții, 
sportivi și antrenori.

Puternic mobilizat de chemă
rile cuprinse în Mesajul adre
sat națiunii de Iubitul nostru 
conducător cu prilejul Anului 
Nou, clubul sportiv Dinamo Iși 
propune să își dezvolte poten
țialul valoric și competitiv, să 
sporească rezultatele și perfor
manțele de nivel mondial, să 
contribuie în mal mare măsură 
la reprezentarea cu demnitate 
a sportului din țara noastră în 
competițiile internaționale de 
amploare. Dintre obiectivele 
preconizate menționăm : cuce
rirea a 10—12 medalii la cam
pionate mondiale, 14 medalii la 
campionate europene, 46 de 
medalii la campionate balca
nice, 23 de medalii la concur
surile „Prietenia", prezența a 
248 de sportivi în loturile na
ționale, cîștigarea 
luri de campioni 
și stabilirea a 31 
republicane.

Clubul sportiv 
propune să acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru crește
rea potențialului olimpic, pen
tru mărirea numărului de ra
muri sportive și de sportivi 
care să candideze la cîștigarea 
de medalii și puncte, pentru 
a îndeplini integral angaja
mentul asumat în vederea O- 
limpiadei din

PARIS, 3 (Agerpres). — Or
ganizatorii 
fional de 
programat 
ianuarie, 
competiție r__________
tivi din 18 țări : Austria, Bul
garia, Canada, Cuba, Coreea de 
Sud, Egipt, S.U.A., Franja, Ma
rea Britanie, Ungaria, Italia, 
Japonia, Polonia, R.D. Germa
nă, R.F. Germania, România, 
U.R.S.S. șj Iugoslavia.

turneului intema- 
judo de la Paris, 

în zilele de 11 și 12 
au anunțat că la 
vor fl prezențl spor-

CARNET DE VACANȚĂ
(Urmare din pag. 1)
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NICOLAE
președintele

a 156 de tit- 
ai României 
de recorduri

Dinamo își

1988.

PETRICEANU 
clubului sportiv

Dinamo București

REPRIZE (III)
Club ?sește celor de la Box

Orașul Brăila nu a dus nicio
dată lipsă de tineri care iubesc 
boxul ; sală (și nu este singura 
din oraș) după cum am văzut 
există. Este clar că Box Clu
bul duce lipsă de antrenori 
pricepuți, cu dragoste față de 
meserie, care să muncească cu 
pasiune. Este cu atît mai evi
dent acest lucru cu cît în 
modesta sală de la Voința, si
tuată nu departe de impozanta 
sală a Box Clubului, antreno
rul Gheorghe Baltă, tehnician 
pasionat de munca sa, a dăruit 
boxului nostru un campion 
mondial de tineret — Marce- 
lică Tudoriu, în timp ce clu
bul de specialitate se zbate de 
cîfiva ani într-un anonimat 
aproape total. Antrenorii 
Zeibel, P. Ganea, mai 
rind C. Dafinoiu și 
care s-au perindat pe 
Club, nu și-au putut 
pînă acum mai nimic 
în palmares...

Situația nu se prezintă mai 
roz nici la Box Clubul vecin, 
cel din Galați. Cu excepția 
veteranului Georgică Donici, 
campion incontestabil mai mulți 
ani, antrenorii găiățeni s-au 
menținut și ei în sfera medio
crității. Faptul că în acest an 
au reușit să rețină la Galați 
două titluri de campioni ai 
țării (Ionel Panaite și Geor
gică Donici) este nesemnifica
tiv, deoarece, nu e un secret 
pentru nimeni, aceste două 
succese au fost realizate de 
sportivi aflați la apusul carie
rei. De ce mai dispune în pre
zent boxul gălățean s-a văzut 
atît la campionatele naționale 
individuale, cît mai ales în 
campionatul pe echipe, la care 
cu greu au putut prezenta o

TRAGEBfft IXIRAORBINARA

PRONOEXPRES

A. 
de cu- 
ceilalți, 
la Box 
înscrie 
valoros

formație completă... Antrenorul 
coordonator Octavian Tabără 
și ceilalți tehnicieni, care s-au 
mai perindat pe la Box Club, 
au avut timp îndelungat o jus
tificare a activității lor doar 
în performanțele lui Georgică 
Donici, acum, probabil, și a 
lui Ionel Panaite...

Nu ne-am propus, desigur, o 
analiză exhaustivă a secțiilor 
de box din țară, oprindu-ne 
doar la cîteva dintre cele mai 
reprezentative, cu o mare tra
diție în pugilatul nostru. Din
tre acestea nu poate lipsi Bucu- 
reștiul. Din cei circa 400 de 
antrenori cîți activează în în
treaga țară, vreo 40 (deci 10%) 
se învîrt în jurul ringurilor 
din Capitală. La prima vedere 
expresia ar putea părea, desi
gur, dură. Precizăm, însă, că 
în sfera ei nu am vrut să-i 
cuprindem chiar pe toți 40, și 
la București existînd 
care muncesc

antrenori 
cu seriozitate. 

Per total. însă, bilanțul muncii 
lor este nesatisfăcător. Cum 
ne-am putea explica altfel că 
printre medaliații noștri la 
C.M. de tineret (și au fost 7 !) 
nu se află nici măcar un elev 
de-al lor ? Cum ne-am expli
ca, de asemenea, faptul că în 
campionatul național pe echi
pe al juniorilor, reprezentativa 
Capitalei a fost învinsă 
echipa Doljului, aceasta 
urmă cucerind astfel titlul de 
campioană ? Iată doar două 
exemple care, trebuie să re
cunoaștem dezvăluie o stare de 
fapt deloc îmbucurătoare și 
care atestă, fără putință de tă
gadă, că nici antrenorii din
București nn-și fac datoria așa 
cum ar trebui. Nici la cele
două mari cluburi, Dinamo șl 
Steaua, secțiile de box nu au

de 
din

forța și randamentul pe mă
sura condițiilor si prestigiului-* 
lor. Faptul că ambele secții nu 
pot alcătui formații complete, 
așa cum s-a întîmplat la re
centa finală a campionatului 
național pe echipe — seniori 
este semnificativ. Modest este 
și randamentul lor la juniori.

Spațiul nu ne permite să ne 
referim și la alte secții din 
tară. Situația este, însă, în 
multe locuri, asemănătoare. 
Antrenorii, principalul factor 
al revitalizării boxului nostru, 
nu-și fac datoria așa cum ar 
trebui. Cei mai mulți dintre ei 
au devenit un fel de... avocați 
ai profesiei, vorbind mult și 
muncind, practic, extrem de 
puțin. Un fenomen îngrijorător 
se extinde în rîndurile lor : 
foarte multi se... chinuesc să 
demonstreze (dar argumentele 
lor sînt șubrede) că „nu mai 
vin copiii la box" ; fiecare se 
consideră atotștiutor, „teoreti- 
zînd" la nesfîrșit despre box, 
dar trudind destul de puțin în 
sală, cu sportivii ; mai toți se 
simt nedreptățiți că nu au fost 
chemați la loturile reprezenta
tive, deși această pretenție nu 
ar putea-o justifica, practic, 
prin nici o realizare deosebită ; 
mai nici unui nu încearcă să-și 
îmbogățească cunoștințele pro
fesionale, studiind materiale de 
specialitate, încercînd să 
ce este bun din experiența 
tor colegi ai lor...

Este timpul, considerăm, 
forurile în drept să îa măsuri 
urgente pentru curmarea aces
tei situații, deoarece de munca 
antrenorilor și numai de ea 
depinde ridicarea sportivilor 
valoroși de care boxul nostru 
are atîta nevoie pentru a pu
tea face fată marilor competi
ții internaționale ale anului 
1986, printre care și Campio
natele mondiale ale seniorilor.

„99". Aceasta cu toate că Mo
nica este elevă în clasa a Vl-a 
și a mai trecut prin emoții a- 
semănătoare. Unde ? La Timi
șoara, cînd a jucat în „Cupa 
Electrica", apoi la Arad și O- 
radea. cu prilejul altor Între
ceri pentru junioare mici. In 
toate orașele în care a concu
rat, ea a simțit nevoia să se 
întâlnească cu copiii, să le lm 
părtășească din bucuriile spor 
tului, ale tenisului care i-t 
disciplinat activitatea. Cum 
întrebarea pusă de I.oredan: 
Sîrbu a primit un răspuns 
direct : ..Prețuind fiecare zi 
fiecare oră. Diminețile, pînă la 
micul dejun, pregătire fizică 
generală. Apoi. lecții, pînă Ia 
ora 9,30. De la 10 Ia 12, antre
nament ia mine, la club. Ia 
T.C.B. cu profesorul Gheorghe 
Ghiian. Ore de școală, între 14 
și 17.30. Acasă din nou un ușor 
antrenament de pregătire fi
zică ; iar seara, lecțiile pentru 
a doua zi..."

Cu un asemenea program, 
respectat cu strictețe, Monica 
a ajunsă să se situeze printre 
speranțele prof. Ghitan nu 
numai la „Cupa Electrica" de 
care am amintit, ci și la „Cupa 
Politehnica", în „Cupa Steaua", 
la concursurile de selecție. în
tr-o dispută foarte strînsă cu 
partenerele si adversarele ei, 
Eleonora Stoica din Pitești și 
Irinel Spîrlea de la Dinamo 
București.

Mădălina Radu, Cristina Ni- 
cuiiță, Elisabcta lonifă și A- 
lexandru Vlăsceanu doresc să 
afle și ce năzuiește Monica. în 
viitorul apropiat. în concursu
rile și competițiile de tenis ale 
anului 1986 .. Răspunsul este la 
fel de pnmpt : „Să rămin în 
atenția clubului meu și a fe
derației, ca una din jucătoare
le muncitoare, serioase, ambi
țioase să se afirme de la un 
concurs Ia altul..."

Mal sînt întrebări ? 
a Feliciei Sandu, care 
știe cum împletește 
sportul cu învățătura, 
nou un răspuns fără 
„Am numai note de
sus. Cele mai mari, la 
matică și română, Ia 
străine. Asta, pentru că 
să candidez — si în acest an
școlar — Ia un Ioc pe podium, 
Ia învățătură..."

Copiii 
dificați. 
sportul, 
să ajungă

Da, cea 
vrea să 
Monica 
Și din 

ezitare : 
la

ia 
al-

ca

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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A NOULUI AN

se atrtbahe cfțtiouri fn

’ANI.AUTOTURISME.EXCURS:.'

MARȚI 7 IANUARIE 1986 — ULTIMA ZI DE PARTI
CIPARE 1

INCA 3 ZILE LA DISPOZIȚIA 
PARTICIP ANȚILOR PENTRU
PRqCURARFA BILETELOR LA 
TRADIȚIONALA TRAGERE EX
TRAORDINARA — 
A NOULU) AN, 
RIE 1936 !

Agențiile Loto-Pronosport se 
găsesc în plină vlnzare a bilete
lor la tragerea extraordinară 
Pronoexpres a Noului An din 8 
ianuarie. în cadrul celor 10 ex
trageri. în trei faze, eu un total 
de 60 numere, partipipanțllor 11 
se oferă — după marele succes 
al tragerii extraordinare Loto a 
Revelionului din 1 ianuarie —, 
încă un prilej de a putea intra 
în posesia unor importante ’ ' 
guri la această a doua 
tragere de Început de an.

Autoturisme „DACIA 
excursii în R.D. Germană, 
cum și mari sume de bani de 
valori fixe șl variabile, acestea 
sînt câștigurile '.are se acordă la 
această tradițională tragere, la 
care vă sugerăm, de asemenea, 
să nu lipsiți 1
• ASTAZ1. SIMBATA 4 IA

NUARIE, este ULTIMA ZI pen
tru depunerea buletinelor la 
primul concurs PRONOSPORT 
din acest an care cuprinde ur-

PRONOEXPRES
DIN 8 IANUA-

cîștl- 
mare

1300**, 
pne-

mătoarele 13 meciuri ce se vor 
disputa mine. duminică 5 Ia
nuarie: 1. Avellino — Juventus; 
2. Como — Napoli; 3. Lecce — 
Verona; 4. Pisa — Inter; 5. Ro
ma — .Atalanta; 6. Șampdoria — 
Fiorentina; 7 Torino — Udlnese; 
8. Bologna — Genoa; 9. Catania 
— Perugia; 10. Catanzaro — 
Triestlna; 11. Empoli — Lazio; 12. 
Sambenedettese — Ascoli; 13. La- 
nerossi — Palermo.

de la 
Monica 

tenisul.
o

dar nu își neglijează cartea, 
învățătura. Cele două activități 
— îa.fel de dragi pentru ea — 
se află într-o deplină armonie. 
Pentru reușitele ei în ambele 
activități, pentru plăcerea de a 
veni în mijlocul copiilor, cei 
de la „99“ i-au înmînat buche
tele de flori și i-au urat mul
te alte reușite în 1986.

...In pregătirea lor, Monica — 
după o scurtă vacanță de câte
va zile la bunici, la Adjud. a 
revenit acasă, reluîndu-și, cu 
ambiția de totdeauna, antrena
mentele. Ea știe — chiar și la 
această vîrstă foarte tînără — 
că numai munca stăruitoare 
poate Învinge toate obsta
colele !

1
Chimi 

mafia c 
moșul a 
minln s 
fotbalul, 
siune g 
de a pl 
„Cupei 
tigat-o, 
doi ani 
tat vale 
germant 
tel ca 
duminlc 
di- Rrr 
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DE LA I.D.M.S
Magazinul auto I.D.M.S., livrează, pînă la 31 

ianuarie a.c.» autoturisme Dacia 1300, cumpără
torilor care au depus banii la C.E.C. pînă în 
decembrie 1981, programați după cum urmează :

Magazinul București pină la nr. 2.500/1985
Magazinul Pitești pină la nr. 9.000/1934 și 3.500/ 

W85 pentru cumpărătorii din 1ud. Sibiu transfe
rați de la magazinul Brașov

Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul

Brașov pînă la nr. 3.500/1985 
Bacău pînă la nr. 800/1985
Baia Mare pînă la nr. 6.200/1964 
Reșița pînă la nr. 2.500/1984
Cluj pînă la nr. 5.015/1984

Magazinul Craiova pînă 1; 
Magazinul Timișoara pină 
Magazinul Iași pină la nr

Câștigătorii C.E.C. de la 
1383, se pot prezent- pentr 
melor Dacia de la magazin' 
form arondării teritoriale < 
lele C.E.C., la data progran 

Vlnzările se efectuează Ir 
autoturisme șl capacitatea 
fiecărui magazin.

Informații suplimentare 
lnt. 121 și 179.



)IAGONALĂ“
sic al școlii șahlste sovle- 
c, S-M. Kaminer (1908—1937). 

j .perlă" ascunsă printre mi
ile de file ale bibliotecilor de 

a șah.
Pentru a Ilustra cu Încă un 

!’ exemplu diferentele calitative
care pot exista intr-o poziție

a pe tabla de șah (de data a-

cititorilor spre analiză o nouă 
diagramă. Aici, tot negrul 
mută primul, dar el va fi 
acela care obține, surprinză
tor, cîștigul. Vedeți cum 7

Radu VOIA

voi ȘAH !

Negrul joacă și clștigd.

jrtNE LA HANDBAL FEMININ

i-
i-

ă
1.
e

șase jucătoare din echipa națio
nală care a participat recent la 
campionatul mondial : portărița 
Anika Nordgren (24 de selecțio
nări), Carina Johansson (31), 
Ann-Britt Carisson (122), Malin 
Lake (7), Lollo Andreini (91) șl 
Ylva Roos (21).

Partida va fi arbitrată de cu
plul bulgar Todorov, Ivanov.

I
I
I
I

or“ TEROM IAȘI I
VUS VIENA (Austria) I
!Î

3

i 
t

9

intrare spectaculoasă, după 
devenit mamă) și coechipierele 
manifestînd o bună dispoziție de 
joc, ca și cu prilejul recentului 
turneu de verificare dotat cu 
„Trofeul lașului", la care au 
mai participat patru echipe di
vizionare „A“, lotul de junioare 
și formația bulgară Veliko Tîr- 
novo, trofeu cîștigat pe merit 
de TEROM.

Echipa austriacă este aștepta
tă să sosească sîmbătă la ora 
prinzului. Din formația vieneză 
nu vor lipsi Sabina Heil, 21 de 
ani, și Annî Kocî, 25 de ani,_ 
componente ale reprezentativei 
Austriei, cu 16 și, respectiv, 13 
prezențe. Partida va fi condusă 
de cuplul bulgar Anghelov — 
Gheorghîev.

ce a

I
I
I
I
I

Mihail VESA I
I

CHIMISTUL RM. VILCEA

(R. F. Germania)
I

Divizionarele „A“ la jumătatea campionatului

O ECHIPA TRANȘANTA
Cu 180 de minute înaintea 

finalului campionatului trecut, 
într-o situație foarte grea pen
tru echipa sa. prof. Corneliu 
Costinescu, președintele clubu
lui băcăuan, ne spunea : „Au 
mai rămas totuși două etape 
și se pot tntimpla destule, așa 
că n-avem voie să abandonăm 
lupta. De altfel. In sport, ca 
și in viață, n-ai voie să re
nunți ușor Ia nimic, chiar dacă 
șansele de reușită sînt Ia un 
moment dat foarte, foarte 
mici".

Și Sport Club Bacău n-a re
nunțat. a continuat, a venit la 
București, pe Ghencea, s-a 
„bătut" în fața liderului și, deși 
a fost învinsă de campioana 
tării, a cîștigat bătălia rămi- 
nerii in Divizia „A". După ca
re... „Ne-am luat toate măsu
rile, afirma același destoinic 
conducător de club, pentru a 
nu mai repeta greșelile cam
pionatului precedent. Am re
nunțat la cîțiva jucători, am 
promovat tineri dornici de 
afirmare, am creat condiții bu
ne de pregătire lotului rămas 
sub aceeași eonducere tehnică, 
de care n-am vrut să ne des
părțim pentru că n-am consi
derat că ea ar fi greșit eu 
eeva. E ușor să dai afară an
trenorii, mai greu e să fii ală
turi de ei, să-i ajuți, să pui 
umărul atunci cînd lucrurile nu 
merg așa cum trebuie”.

Și Sport Club a 
noul campionat tot 
ini Nicolae-Nicușor

pornit în 
cu Dumi
ca antre-

14. S. C. BACĂU

Ioan Gerhard, care ne-a spus: 
„Orice meci este greu, dar u- 
nul dintr-o competiție oficială 
enropeană trezește oricărei for
mații dorința de a învinge. 
Este ceea ce ne-am propus și 
noi. Am pregătit minuțios 
partida cn handbalistele de la 
L&tzellinden, despre care știm 
că ocupă, in momentul de față, 
Primul Ioc in seria secundă a 
campionatului feminin de 
handbal al R. F. Germania, In 
ce privește echipa noastră, mă 
simt obligat să reamintesc lip
sa din formație a 
Maria Verigeanu. 
tăm la acest meci 
rul Iot : Doina 
Carmen Moldovan 
Maria Petre — conducător de 
joc, Edit Torok și Anca Pes
trița — titulare pe post de in
teri, Danisa Romete și Rodica 
Pestrea — extreme, și Elena 
Morariu — pivot. Mai sint in 
lot; Uliana Bloju-Țopea și 
Felicia Tipi. Sint accidentate 
Nicoleta Petre și Adriana Că
lin”. Meciul va avea loc du
minică, la ora 11, iar partida- 
retur duminica viitoare, la 
Lfltzelllnden. Meciul va fi con

dus de cuplul italian Vittorin 
— Prastaro.

piesei nr. 1, 
Ne prezen- 
cu următo- 

Rodeanu și 
— portari.

Ion GAVRILESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

unde
vreo trei goluri), Sport Club 
fiind singura echipă fără meci 
egal in tur ; așa s-a înscris 
comportarea băcăuanilor in 
contextul general al primei 
părți a campionatului. Pină în 
penultima etapă, cînd „U“-le 
de pe Bistrița s-a aflat pus 
în fața unei alternative deose
bite : ori să aducă prima în- 
fringere liderului (pe care cu 
un an mai înainte îl învinsese 
la scor), ori să coboare la un 
amenințător —4 la „adevăr". 
S-a jucat tăios, fără menaja
mente și Sport Club n-a putut 
realiza ce nu izbutiseră cele
lalte divizionare „A*. A pier
dut. Și ca de fiecare dată după 
eșecuri ce păreau că vor în- 
genunchia această echipă, iată 
că, la Rm. Vîlcea, în ultima 
etapă, Șoiman, Tismănaru. A- 
vădanei și ceilalți și-au Înscris 
în cont primele puncte din 
plasare, readucind corabia 
linia de plutire. „Ar fi 
păcat de munca pe care 
depus-o, de eforturile unor . 
cători ca Solomon, Andrieș, E- 
lisei, Tismănaru, Șoiman, afir
mă D. Nicolae-Nicușor. Ei au 
evoluat constant bine. Nu ace
lași lucru i! pot spune despre 
Avădanei, Mangeac, Arvinte, 
iar unii s-an cam obișnuit eu 
«statutul» de rezervă și nu 
mai arată că vor să se auto- 
depășească. In această situație 
se află IanciL Popa,_ Trimbițaș, 
Mangalagiu, 
nașe..."

17 7 0 10
pierdut ctte două

de- 
pe 

fost 
am 
ju-

Bișcă. Ursică. Ma-

23-26 14
puncte cu Dlna-• Punctaj „acasă”: 12 (a 

mo și steaua).
• Punctaj „in deplasare”:
• Golgeteril: Tismănaru ,,____ . _________ , _  ________ ,

Șoșu, Șoiman șl Andrieș — cfte 3, Adolf, Vlscreanu, Manga
lagiu și Bișcă — cfte 1.
• Lotul: Tismănaru, Șoșu și Șoiman — cite 17 meciuri, Bor- 

cea, Arieni și Ellsei — cite M, Andrieș, Avădanei șl Bișcă — 
cite 15, C. Solomon 14, Mangeac 1#, Mangalagiu și Trimbițaș 
— cite a. Vlscreanu și Arvinte — cfte 3, Adolf șl Ursică — 
efie 4, Togan 3, Popa, Iancu șl Manasc — cfte 2.
• Cartonașe galbene: C. Solomon șl Bișcă — cite 3.
• Cartonașe roșii: nici unul.
• A beneficiat de 3 lovituri de la II m, transformate de 

Andrieș.
• A expediat 203 șuturi (12« acasă 

tre eare 104 pe poartă (67 acasă

2, eu Chimia.
4 goluri, Avădanei, C. Solomon,

nor principal Dar n-a pornit 
cu dreptul, cum se aștepta 
toată lumea. A pornit cu o 
înfrîngere grea, pe teren pro
priu, in fata Iui Dinamo. 0—1, 
după un joc în care echipa nu 
merita să piardă, deoarece a 
abordat partida curajos, a ata
cat mai mult și mai periculos, 
fără să reușească, totuși, să în
scrie. Eșecul din start a mar
cat comportarea in continuare 
a „ll“-lui băcăuan, Costel So
lomon, jucătorul nr. 1 al echi
pei, și coechipierii săi neizbu
tind, etape la rind, să... din- 
tească din dreptul lor acel —2 
la „adevăr* deși, consideră an
trenorul D. Nicolae-Nicușor, 
„noi, in deplasare, nu ne-am 
baricadai în fața porții, n-am 
tras cu dinții de un 0—0, ei 
am jucat deschis, eonvinși e& 
numai așa vom putea să de
monstrăm eă merităm mai 
mult decît un loe fu subsolul 
clasamentului...” Sport Club 
n-a reușit însă decît VICTORII 
LA SCOR pe teren propriu 
(3—0 cu F.C.M. Brașov, 4—2 
cu Rapid, partidă de bun ni
vel tehnic, 4—0 cu F. C. Bi
hor, 3—0 cu F. C. Olt, 3—0 cu 
A.S.A. Tg. Mureș) și NUMAI 
ÎNFRÎNGERI in deplasare, 
„cele mai multe datorate unor 
greșeli individuale elementare 
în apărare. îndeosebi ale por
tarilor, cum s-a Intimpiat la 
Timișoara si București, in me
ciul cu Sportul studențesc”, a- 
ceasta fiind opinia cea mai au
torizată, a aceluiași antrenor 
prindpal.

Prin urmare, victorii clare a- 
casă, eșecuri in deplasare (în
tre care cel mal usturător a 
fost cel de la Timișoara, 0—5,

____ 75 in deplasare), dln-
— 37 in deplasare).

Care sînt obiectivele lui 
Sport Club pentru retur ?

Iată contopite, sintetizate do
rințele antrenorilor Nicușor — 
Vătafu și ale conducătorilor 
clubului băcăuan : 1. Echipa să 
devină si in deplasare la fel 
de eficace ca acasă (cu cele 
19 goluri înscrise pe teren pro
priu ocupă locul 6, dar 
mai cele 4 marcate pe 
adversarilor se află pe 
a 14-a 1) ; 2. să reducă 
mult numărul cartonașelor 
printr-o mai mare preocupare 
a tuturor componenților echi
pei pentru joc, doar pentru 
Joc. Numai așa Sport Club va 
reuși să evite marile emoții 
prin care a trecut în finalul 
campionatului trecut. „Eu nu 
le-aș mai putea suporta”, ni se 
destăinuia recent Corneliu Costi
nescu. „Nici eu", afirma an
trenorul principal, de față 
fiind.

Laurențiu DUMITRESCU

cu nu- 
terenul 
poziția 
și mai

numai Șoiman a ratat I

Pe marginea evoluției echipei noastre la Balcaniada de juniori din Grecia

LIPSA DE EXPERIENȚĂ
COMPETIȚIONALA ȘI-A SPUS CUVINTUL

Balcaniada de juniori, dispu
tată la Kavala și Drama, în 
Grecia, a dat ciștig de cauză 
selecționatei țării organizatoare 
care, în meciul decisiv cu re
prezentativa Bulgariei, a reu
șit să obțină victoria cu 2—1 • 
și să se claseze pe primul loc. 
Iată clasamentul final : 1. Gre
cia 7 puncte. 2. Bulgaria 4 p, 
3. Albania 3 p (—1). 4. Româ
nia 3 p (—3). 5. Turcia 3
P (-4).

Așadar, reprezentativa de ju
niori a țării noastre a înche
iat competiția ocupînd locul 4, 
la egalitate de puncte (3) cu 
selecționatele Albaniei și Tur
dei, obținînd următoarele re
zultate : 0—0 eu Albania. 0—3 
cu Bulgaria. 3—1 cu 
0—2 cu Greda. Ded, 
frîngeri, o victorie si 
egal.

Spre deosebire de _______
selecționate de la Balcaniadă, e- 
chlpa țării noastre a fost alcă
tuită in pripă, cuprinzînd un 
lot eterogen, cu nu mai pu
țin de nouă jucători foarte ti
neri, cum este cazul lui Cri
șan, Mitici. Tcodorescu, Lu- 
cescu. Bănică, Stere, Bunaciu, 
Bondoc și Magda, toți aceștia 
avînd dreptul să joace, la ju
niori, pină la 1 iulie 1987. A- 
cest „handicap" de un an și mai 
bine a contat foarte mult, pen
tru că. este bine știut, la a- 
ceastă vîrstă Un an în plus 
cintărește, uneori decisiv, în 
fixarea rezultatului. Grecia, 
Bulgaria, Albania și Turda au 
prezentat echipe robuste, cu 
jucători masivi, aflați la gra
nița pășirii spre seniorat. în

a 
o-

Turcia și 
două în- 
un meci

celelalte

plus, tînâra noastră echipă 
resimțit din plin starea de 
boseală a jocurilor. Singura zi 
de pauză, după primele două 
meciuri cu Albania și Bulgaria, 
a contat foarte mult. Pentru 
că juniorii noștri au reușit să 
se refacă intr-o oarecare mă
sură și. astfel, să poată aborda 
partida cu Turcia cu forțe 
proaspete si să obțină victoria 
cu 3—1. in fața unui adversar 
tenace, dar care a trebuit să 
se recunoască inferior sub as
pect tehnico-tactic. De altfel, 
presa locală și specialiștii pre- 
zenți la fața locului au con
siderat meciul România — 
Turcia drept cel mai frumos al 
turneului. Și, într-adevăr. așa 
a fost I

Să Încercăm să desprindem 
și alte cauze care au dus la 
o comportare modestă la Bal
caniadă :

1. Experiența eompctițională. 
Mulți dintre jucătorii noștri au 
îmbrăcat pentru prima oară 
tricoul echipei reprezentative 
de juniori. Așa a fost cazul cu 
Crișan și Lungu, care n-au 
reușit să se debaraseze de a-

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ÎN DIVIZIA „C"
tului a jucat in eșalonul se
cund, nu a pierdut în sezonul 
de toamnă nici un punct pe te
ren propriu, in schimb a cîști
gat nu mai puțin de 9 p în 
meciurile de „afară". A cedat 
in deplasare la Chimia Brăila, 
Chimia Buzău și Carpați Ne
hoiu,' iar în meciurile cu A.S.A. 
Buzău, Victoria Tecuci și Pe
trolul Ianca a făcut „remize". 
• Printre echipele care au a- 
vut o comportare remarcabilă 
In tur se numără si cea din 
comuna Ianca (jud. Brăila). Pe-

• FEPA 74 Bîrlad este cea 
mai bună echipă 
fost in formă tot 
lui, pe care l-a 
un avantaj destul 
țial și cu un golaveraj edifi
cator : 32 marcate și 14 pri
mite. A preluat condu_cerea_ se
riei după etapa 
atunci lideră a 
Brăila, o altă 
cotată în grupă, 
ra din Bîrlad, 
prof. Adrian Marin, 
precedenta ediție a campiona-

a seriei, a 
timpul turu- 
terminat cu 
de substan-

a 13-a. Pînă 
fost Chimia 

formație bine 
• Diviziona- 
antrenată de 

care Jn

Xi

ernoțio-cea explicabilă stare 
nală.

2. Perioada foarte 
pregătire. Doar două 
au lucrat împreună 
ceea ce. să recunoaștem, este 
o perioadă extrem de scurtă 
pentru o echipă care se vrea 
omogenă și competitivă. Cele 
cinci jocuri de verificare au 
schițat cit de cit o formulă de 
echipă, dar n-au avut darul 
să „închege" formația pentru 
dificultatea turneului.

3. Lipsa omului de gol. O 
trecere în revistă a componen- 
ților echipei demonstrează că 
apărarea și mijlocașii au fost 
superiori liniei de atac. De alt
fel. cele trei goluri înscrise, 
toate intr-un singur meci, cu 
Turcia au fost... opera jucăto
rilor din spate : Teodorescu a 
marcat de două ori și Stan o 
dată. Dochia și Bondoc, cuplul 
de înaintași folosit în toate 
cele patru jocuri n-a dat ran
damentul așteptat. La finaliza
ră au apărut mai mult jucă
torii din linia o doua Sabău, 
Cheregi sau Labu.

La sîrșitul turneului, antre- 
nortil Gheorghe Oia făcea ur
mătoarele observații : „Sigur 
că am fi dorit să ocupăm un 
loc mai bun, dar să nu uităm 
că juniorii noștri, absolut toti. 
joacă în campionatul republi
can de juniori, în timp ce in 
componenta eehipelor Greciei, 
Bulgariei. Turciei si Albaniei 
au fost destui jucători care ac
tivează în cadrul unor echipe 
de Divizia «A» din țările res
pective. Pentru mine, marele 
ciștig după turneul din Grecia 
a fost testarea unor jucători 
de reală perspectivă, care, sînt 
sigur, vor deveni valoroși. Mă 
refer Ia portarul Crișan care, Ia 
numai 16 ani, are deosebite cali
tăți pentru 
Teodorescu, 
nic. cu un 
cu apariții 
finalizare. îi urmează libero-ul 
Mitici cu un bun plasament si 
detentă. O impresie frumoasă 
au lăsat și mijlocașii Cheregi, 
Bănică și Sahău, ultimul in 
ciuda faptului că a fost acci
dental (entorsă Ia gleznă) în 
primul meci, eu Albania. După 
ce l-am menajat în întîlnirea 
cu Bulgaria, în ultimele două 
jocuri el a dat un 
foarte bun".

Avînd în vedere 
turneele balcanice 
sînt organizate cu 
sugerăm ca lotul 
care urmează să 
fie alcătuit din vreme și pre
gătit o perioadă mult mai în
delungată. Numai asa putem 
pretinde si rezultate 1

Gheorqhe N=RTEA

scurtă de 
săptămîni 
jucătorii,

acest post sau la 
un fundaș pnter- 
bun plasament si 
surprinzătoare la

randament

faptul câ 
de juniori 

regularitate, 
de jucători 

participe să

Seria a Iîl-a

ETAPA DE ZONA A „CUPEI SPERANȚELOR”
între 9 
disputa

Cum am mal anunțat, 
și 12 Ianuarie se vor 
meciurile etapei zonale a com
petiției dotată eu „Cupa r 
țelor". Iată componenta celor opt 
grupe:

BUHUȘIs C.S.Ș. Piatra Neamț, 
C.SJd. Suceava C.S.Ș. Fălticeni, 
S.C. Bacău, C.S.M. Borzeștl, Po
litehnica Iași. Textila Buhuși.

BAIA MARE: Olimpia Satu 
Mare, F.C. Bihor, C.S.Ș. Sighet, 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca, C.S.Ș. 
Minerul B. Mane, F.C. Maramu
reș.

DEVA: Gaz metan Mediaș, 
C.S.Ș. Șoimii Sibiu, Chimia Rm. 
Vîlcea. Jiul Petroșani, C.S.Ș. si
biu, Mureșul Deva.

GALAȚI: C.S.Ș. Călărași, C.S.Ș.

speran-

Focșani, Delta Tulcea, Viitorul 
București, Ancora Galați, 
Galați, otelul Galați.

TG. JIU: FX. Argeș, 
Rm. Vîlcea Universitatea 
va, C.S.Ș. Slatina, C.S.Ș. 
Pitești, F.C. —------------ ~

MEDGIDIA:
F.C. _____ .
București, C.S.Ș. Tîrgoviște, Pe
trolul Ploiești C.S.Ș. Medgidia.

SF. GHEORGHE: A.S.A. Tg. 
Mureș, Gloria Bistrița, Metalul 
Tg. Secuiesc, C.S. Brașovia. Chi
mica Tîrnăvenl, C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe.

TIMIȘOARA: C.S.Ș. Gloria A-
nad, C.S.Ș. Lugoj, C.S. U.T. Arad, 
C.S.M. Reșița, C.S.Ș. Timișoara, 
„Poli” Timișoara.

c.s.ș.
c.s.ș. 
Craio- 
Arlpl 

Olt, C.S.Ș. Tg. Jiu. 
C.S.Ș. Constanța, 

Constanta, Progresul-Vulcan

• F.R. Fotbal, Împreună cu 
Centrul de perfecționare a ca
drelor. organizează în perioada 
&—11 ianuarie cursul de perfec
ționare cu antrenorii principali 
și secunzi din Divizia „A”, și cu 
antrenorii principali din Divizia 
„B”. Cursul va avea loo la Cen
trul de cercetări „23 August" 
București. Antrenorii vor avea 
asupra lor si echipament de an
trenament în sală. Prezența la 
sala de curs la ora 9. Cazarea la 
Hotel Național.

• Divizionara 
Brașov Iși reia 
S ianuarie, cu o ____
tehnică: prof. Angelo NIculescu 
— antrenor coordonator, Gabriel 
Stan — antrenor principal și Ml- 
hal Ivăncescu — antrenor se
cund. (C. GRUIA — coresp.).

„B" Tractorul 
pregătirile, luni 
nouă conducere

trolul, care deși are un stagiu 
de numai doi ani în campio
nat, a fost aproape tot timpul 
turului printre fruntașe. • 
O singură nou promovată în 
grupă, Granitul Babadag, un 
„11“ modest ca posibilități teh
nice ; n-a putut face față di
ficultăților campionatului. • 
In zona periculoasă a clasa
mentului se înșiră nu mai pu
țin de cinci competitoare, din
tre care A.S.A. Buzău (cu 2 
puncte penalizare) deține ulti
mul loc de opt etape. • Sco
rul record al seriei : 7—1. în 
meciul FEPA 74 Bîrlad — Pro
gresul Isaccea (etapa a 13-a). 
O Disciplina lasă de dorit : 
120 de cartonașe ga’bene în a- 
ceastă serie. • Goluri marca
te : 323 — media* de
2,7. (T.R.).
L FEPA 74 Bîrlad
2. Chimia
3. Petrolul
4. Victoria
5. Metalul _____
6. Laminor. Viziru
7. Petrol. Berea»)
8. Carpați Nehoiu
9. Arrubium Măcin

10. D.V.A. Galați
11. Progr. Isaccea
12. Chimia Buzău
13. Ș.N. Tulcea
14. Ancora Galați
15. Granitul B-dag
16. A.S.A. Buzău*)

joc fiind

3
2
2
2
2
2
0

1
5
1
2
2
2
1
2

•) Echipe penalizate cu 2 p.

Brăila 
Ianca

Tecuci 
Buzău

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

32-14 
24-15
22- 15 
18-16
20- 15 
20-21
23- 16
23- 22
21- 24
14- 14 
16-32
24- 21 
16-23 
16-24
15- 30 
19-21

30 
26 
26 
26
23
23
24
22
22
20 
19
17 
17
17 
16
15



PE GHEATA SI PE ZAPADA-I u
Hochei : CAMPIONATUL MON
DIAL DE JUNIORI (Grupa A)

Ziua a 6-a a Campionatului 
mondial de juniori (grupa A) 
a programt derby-ul întrecerii, 
dintre reprezentativele Uniunii 
Sovietice și Canadei. ’ "
hochelști sovietici au 
clar o partidă viu disputată, 
egală în primele două treimi, 
dar pe care au dominat-o în 
ultima : 4—1 (1—1, 1—0, 2—0). 
Canadienii au avut un start 
mai bun, reușind chiar să în
scrie, în min. 6, prin Corson, 
dar replica oaspeților s-a ma
terializat apoi prin cele 4 punc
te, înscrise, în ordine, de Se
mak (min. 18), Ospinov (min. 
22), Kaidarov (min. 46) si Viaz- 
nikin (min. 48). Celelalte re
zultate : S.U.A. — Elveția 
11—3 ; Cehoslovacia — Finlan
da 2—0 ; Suedia — R.F. Ger
mania 10—0. Clasamentul înain
tea ultimei etape : 1. U.R.S.S. 
12 p, 2. Canada 10 p, 3. Suedia 
8 p,' 4. Finlanda 6 p (28—19),
5. Cehoslovacia 6 p (25—'
6. S.U.A. 6 p (30—25) ; 7. 
veția 0 p, 8. R.F.G. 0 p.
Bob : ECHIPAJUL DE 4 AL I 
GERMANE SE IMPUNE

KONIGSSEE
MUNCHEN (Agerpres).

Concursul internațional

Tinerii
cîștigat

■17) ; 
El-

R.D.
LA

de

bob-patru persoane desfășurat 
pe pîrtia de la Konigssee (R.F. 
Germania) a fost cîștigat 
echipajul R.D. Germane, 
nometrat in două manșe 
timpul de 1:40,08. Pe locurile 
următoare s-au situat echipa
jele Elveției — 1:40,15 și Aus
triei — 1:40,26.
Schi fond : ALERGĂTORII CEHO
SLOVACI ÎNVINGĂTORI

ZAKOPANE
VARȘOVIA (Agerpres) 

Cursa de fond desfășurată 
Zakopane a fost cîștigată 
schiorul cehoslovac Iaroslav 
Bugan, înregistrat pe distanța 
de 12 km cu timpul de 29:17. 
Pe locul doi s-a clasat Josef 
Luscek (Polonia) în 29:18. La 
feminin, locul întîi a fost ocu
pat de Elizabeta Hravacinikova 
(Cehoslovacia) cronometrată pe 
6 km cu timpul de 15:27.
Schi alpin : SLALOM LA KRAN- 

JSKA GORA
BELGRAD (Agerpres). — 

Proba masculină de slalom 
disputată pe pîrtia de la Kranj- 
ska Gora Jugoslavia) a revenit 
schiorului austriac Gerhard 
Lieb, înregistrat în două man
șe cu timpul de 2:20,72. L-au 
urmat iugoslavul Grega Bene- 
dik — 2:21,75 si austriacul Hu
bert Schweighofer — 2:21,85.

in clasamentul celor mai bune gimnaste ale lui b
LA

la 
de

O nouă stea a zborurilor cu schiurile ? Poate că da : finlandezul 
Pekka Suorsa, două concursuri ciștigate in acest sezon...

~ - A.P. AGERPRESTelefoto :

,,MASTERS“-UL TENISMANILOR SUB 22 DE ANI
In Berlinul Occidental a Înce

put Masters-ul pentru jucători ți
neri, la care participă primii 18 
tenismani, sub 22 de anl, din 
lume. Lipsesc suedezul Stefan 
Edberg și vest-germanul Michael 
Westphal, ambii bolnavi. Rezul
tatele după primele 2 zile: G. 
Forget (Franța) — H. SundstrSm 
(Suedia) 6—7, 6—3, 6—4; J. Hlasek 
(Elveția) — T. Muster (Austria) 
6—4, 6—4; Sundstrâm — Muster
6— 3. 6—7. 7—6; Hlasek — Forget
7— 6. 6—2; B. Oresar (Iugoslavia) 
— K. Carlsson (Suedia) 6—4, 
3—6, 6—3; M. Wilander (Suedia)

Schwaier (R.F.G.) 6—0,
Wilander — K. Carlsson 

6—2; Oresar — Schwaier
6— 4, 6—0; P. Lundgren (Sue- 
— M. Vajda (Cehoslovacia)
7— 5; B. Becker (B.F.G.) —

PATRU ROMÂNCE ÎN PRIMELE 12 LOCURI!
PARIS, 3 (Agerpres). — în 

clasamentul celor mai bune 
gimnaste din lume ale anului 
1985, pe primul loc 
tuată Elena Șușunova 
— 425 p, urmată de 
Omeliancik (U.R.S.S.) 
Ecaterina Szabo (România)

este sf-
(U.R.S.S.)

Oksana
- 397 p,

384 p, Dagmar Kersten (R.D.G.)
— 380 p, Gabriele Fehnrick 
(R.D.G.) — 350 p, Natalia Iur- 
cenko (U.R.S.S.) — 309 p, Da
niela Silivaș (România) — 305 
p, Olga Mostepanova (U.R.S.S.)
— 297 p, Maxi Gnauck (R.D.G.)
— 294 p. Camelia Voinea

— 292 p, Irina B 
(U.R.S.S.) — 290 p.

(România) 
raksanova 
Laura Cutina (România) — 284 
p. etc. La masculin în fruntea 
clasamentului se află Dimitri 
Bilozercev (U.R.S.S.) 
401 p.

(Fetbel.Meridiane
Azi, la reflector campionatul italici

JUVENTUS, MAI FORTE
CA NICIODATĂ

mai tare
cel italian, 
act (mîine începe returul,

campionat din 
și-a derulat

— H. 
6—1;
5-1,
5— 7, 
dia)
6- 2, ____  _______
J. Brown (S.U.A.) 6—7, 6—2, 6—4; 
Becker — Lundgren 7—5;
Vajda — Brown 2—6 6—1;
E. Sanchez (Spania) Pisto
les! (Italia) 6—4, 6—3; B. Agenor 
(Haiti) — J. Carlsson (Suedia) 
7—6, 6—7, 6—1; Agenor — Plsto- 
lesi 6—J, 6—1; J. Carleson — San
chez 6—3, 6—1.

TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX
ATLETISM • Cea de-a 30-a e- 

diție a cursei de fond, de la Lu
anda a revenit etiopianului He- 
bibe Negash, care a parcurs dis
tanța de 9 km în 25:37,05 © Cursa 
de la Bolzano (10,2 km) a fost 
câștigată de italianul Alberto Co- 
va în 29:31,7.

BASCHET © Cîteva rezultate 
Înregistrate în turneul masculin 
de la Londra: Marathon Oil 
(S.U.A.) — Crystal Palace (An
glia) 108—102; Manchester United 
— Soina Stockholm 93—91; Mim 
Edinbourgh — Soina 98—63; Mon- 
telibano (Brazilia) — Team Harp 
Cork (Irlanda) 151—98.

ciclism © Vest-germanul Gre
gor Braun a abandonat în cursul 
tentative! de record mondial al 
orei desfășurată pe pista de la 
Ciudad de Mexico. El a anunțat 
că va face o nouă tentativă în 
capitala Boli viei, la La Paz (pes
te 3400 m altitudine).

HANDBAL © Turneul mascu-

lin de la Berlin s-a încheiat cu 
victoria formației Dynamo Berlin, 
care în finală a întrecut cu 
20—15 selecționata Bucureștiului. 
în semifinale, sportivii români 
cîștigaseră cu 1.7—15 în fața for
mației M.AJE. Moscova, iar Dyna
mo Berlin a dispus de S.C. Leip
zig cu 15—10. Pentru 
M.A.I. Moscova — S.C.
8—7.

TENIS © In finala 
de juniori de la Ciudad 
co: Sanchez (Chile) — 
(Polonia) 6—4, 7—5; la ________
Moss (S.U.A.) — Kemper (R.F.G.) 
7—6, 6—1. © în finala pentru ju
nioare de la Port Washington : 
Patty O'Reilly (S.U.A.) — Jana
Pospisllova (Cehoslovacia) 7—6, 
6—3.

VOLEI © în prima zi a tur
neului feminin de la Bremen : 
Cuba — Cehoslovacia 3—1; R.F.G. 
— Peru 3—1.

„Cel 
lume*, 
primul 
după o pauză de... două săptă- 
mtai I), dar cel mai mulți consi
deră că lupta e ca și încheiată 
ta privința viitoarei campioane. 
Specialiștii se gîndesc că Juven
tus nu mai poate pierde „coroa
na*, al 22-lea scudetto din isto
ria de 89 de ani a „bătrânei .
doamne*, și ei iau în considera
ție, firește, cele șase puncte a- 
vans. dar, mai ales, forța echi
pei. Mulți se îndoiau că Juven
tus va reuși un veritabil an ab
solut, ta vară, cînd plecau spre 
Roma și Inter, Boniek, Tar delii 
și Rossi, piese de bază, venind 
în schimb mai tinerii Laudrup 
și Manfredonia, de la Lazio, Se
rena, de la Torino, Mauro de la 
Udinese. Dar -bătrâna doamnă* 
avea să apară ta arenă mal tî- 
nără și mai puternică decît se 
credea, ea reușind, la 8 decem
brie, să-și adauge în colecția 
atît de bogată singurul trofeu 
care-i lipsea, Cupa Intercontinen
tală, obținută la Tokio. Un tro
feu care venea după Cupa 
U.E.F.A., cîștigată ta *77, Cupa 
cupelor, în ’84, Cupa campionilor 
europeni, ta ’85. Supercupa Eu
ropei, tot ta 85. Succese inegala
bile ta fotbalul italian, dominat 
șl ta acest campionat de Juven
tus, formația care n-a pierdut 
decît un meci (0—1, la Napoli), 
a cîștigat de patru ori în depla
sare. unde a obținut și două e- 
galuri și n-a primit acasă decît 
două goluri (unul de la Pisa, 
altul de la Roma), echipa care 
îl are la ora actuală pe Serena 
și Platini în fruntea golgeterilor, 
cu 9 goluri, ultimul marcat de 
„cel mai bun fotbalist* al- anu
lui, ta ultima zi a lui ’85, în 
restanța cu Sampdoria. Antreno
rul Trapattoni știe că returul nu 
va fi ușor, însă el se glndește 
acum la „un parcurs de regula
ritate și la... o nouă Cupă a cam
pionilor europeni ! Pentru că 
blazonul 
© La șase puncte, Napoli, 
gura ‘ “ 
trîna

europeni ! Pentru 
lui *Juve* obligă !“.

,__ ___  , ~~ _ sin-
echipă care a învins „bă- 
doamnă-, Napoli visează,

locul 3:
Leipzig

turneului 
de Mexl- 
Kowalski 
feminin:

CLASAMENTUL LA ZI

1. JUVENTUS 15 12 2 1 26: « 26
2. Napoli 15 7 6 2 19:10 20
3. Roma 15 8 2 5 18:14 18
4. Inter 15 6 6 3 22:18 18
5. Fiorentina 15 5 7 3 17:11 17
6. Milan 15 6 5 4 13:11 17
7. Torino 15 5 6 4 13:13 16,
8. Verona 15 6 4 5 17:21 16
9. Sampdoria 15 5 3 7 14:13 13

10. Udinese 15 2 0 4 16:16 13
ia. Atalanta 15 3 7 5 11:12 13
12. Avellino 15 4 5 6 14:19 13
13. Como 15 3 6 6 15:19 12
14. Pisa 15 3 5 7 17:22 11
15. Bari 15 3 5 7 9:17 11
16. Lecce 15 1 4 10 9:30 6

care

Un grup de pitele 
din campionatul 
italian : Laudrup
(nr. 11) U îmbrăți
șează pe Brio 
fundașul lui 
ventus,
marcat unicul 
al partidei cu 
rentina — sub 
virile lui Passarella 
(echipament de cu
loare închisă), Pla
tini (nr. 10) și Se

rena

totuși, mai ales că Maradoiia 
și-a permis să declare: „titlul 
nu-i jucat, ne vom bate pînă ta 
ultima etapă !*. învinsă numai 
de două ori, în deplasare, de 
Torino și Sampdoria, dar învin
gătoare „in țransferta* doar la 
Bari, cu remize prețioase aduse 
de la Fiorentina și Inter, dar și 
cu puncte grele pierdute acasă 
(1—1 cu Roma și cu Udinese), 
echipa lui Maradona șl D. Ber- 
toni va încerca imposibilul. Insă 
returul e dificil, cu deplasări la 
Juventus, Roma, Milan și Vero
na... © Printre ’
campioana „en 
plecată cu un 
Lecce, învinsă 
(0—1), surclasată la Napoli (0—5) 
și Udinese (1—5). Unii zic că fe
nomenul e un tribut plătit titlu-* 
lui cîștigat în vară, dar antreno
rul Bagnoli declară că: „plecarea 
portarului Garella, la Napoli, a 
fundașului central L. Marangon 
și a -«catalizatorului* Fauna, la 
Inter, 
zultat !*. 
însă

decepțiile turului, 
titre", Verona, 
2—2 acasă, cu 
acasă de Juve

«catalizatorului!
nu putea rămine fără re- 

E un dram de adevăr, 
căderea a fost prea mare.

Noroc cu victoria de la Pisa !.J 
© Revelația finalului de stagiu
ne, Como, care, după un start 
ratat cu antrenorul Claguna, l-a 
trecut pe Marches! la timonă și 
a dat de trei ori „schedina* 
peste cap, cu 4—1 în... deplasare, 
la Aveilino și Lecce, cu 1—0. a- 
casă, cu Inter, și un ultim 0- 
la Roma. © Cît despre Roma, ea 
are cele mai multe victorii dup? 
„Juve“ (două în deplasare, ia 
Bergamo și Lecce), dar remiza 
cu Como o ține în plutonul pen
tru locul III cu alte cinci echi
pe, dintre care Fiorentina și To
rino n-au învins încă „afară*. 
© Promovatele Pisa, Bari și Lec
ce se află ta această ordine în 
coada clasamentului, Leoce ne- 
malavînd, practic, șanse de sal
vare, cu argentinienii ei Barbas 
șl Pasculli cu tot. Dintre retro
gradate. Ascoli conduce autoritar, 
în „B*. iar Lazio și Cremonese 
se zbat în mediocritate. Să ve
dem însă ce va aduce primă
vara !...

Mircea M. IONESCU

BULETIN „MUNDIAL ’86“
ANTRENORUL reprezenta ti
lt ailed, campioană mondială, 

declarat că în
vei
Enzo Bearzot, a 
vederea formării lotului de 22 de 
jucători ce vor face deplasarea 
la turneul final din Mexic se 
află în atenția sa cefl puțin 46 
de jucători. „Din acest moment 
— a spus Bearzot — nici unuJ 
dintre fotbaliștii vizați nu poate 
fi considerat titular, răspunsul 
definitiv urmînd a fi dat la sfîr- 
șitul campionatului, în luna apri
lie*. în ce privește șansele de a 
fl selecționați în lot Marco Tar- 
delli șl Paolo Rossi, doi dintre 
preferații lui Bearzot la trecute
le competiții, directorul tehnic al 
„squadrel azzurra* a arătat că 
experiența și valoarea lor îi pot 
ajuta să depășească eclipsa mo
mentană de formă. © ALICIA 
IOLANDA CARILLO, „Misa Mexic

profesie medic stomato- 
una dintre cele mai bu-

• Rugbystul neo-zeelandez Evan Hopkin, 
care a revenit la echipa sa dia Wellington, 
după ce a evoluat un an în campionatul 
italian, la „XV“-le din Parma, a realizat 
„3 puncte* neobișnuite. în urma unei lo
vituri de pedeapsă executate de Ia distan
ța de... 72 de metri de butul formației ad
verse, din Manawatu Statisticienii rugbyu- 
lui de la Antipozi consideră că ar fi vor
ba de un recor l neo-zeelandez ! © Chris
toph Sahner, de la TV Wattenscheid, anul 
acesta campion al R.F. Germania, la a- 
runcarea ciocanului, cu 79,90 m este și un 
fervent practicant al halterelor. în cadrul 
campionatelor Saar-ului el a ridicat 260 
kg (120 kg la smuls și 140 kg la aruncat) 
© Unul dintre istoriografii boxului de pes
te Ocean, Herbert Goldman, specialist re
putat, a stabilit lista celor mai buni „mij
locii* din lume ai tuturor timpurilor care, 
potrivit opiniei sale se prezintă astfel : 
Ray Robinson. Harry Greb, Marvin Hagler, 
Marcel Cerdan, Carlos Monzon, Mickey 
Walker, Jack La Motta © Frații Pousse — 
șase la număr — originari din Strasbourg, 
sînt, toți, jucători de hochei pe gheață. în 
mai multe echipe, din categorii diferite. 
Iar părinții șl alte rude apropiate le sînt 
susținătorii cei ma1 înfocațl !... © Chiar 
dacă s-a Întitulat ..California Mile* cursa 
desfășurată la San Francisco n-a măsurat, 
în realitate o milă, adică 1609,54 m, ci

numai... 1200 m, dar în palmaresul compe
tiției contează pentru istorie drept o milă ! 
© Pugilistul nicaraguan Alexis Arguello 
este unul dintre cei opt boxeri din istoria 
acestui sport care au deținut titluri mon
diale în trei categorii de greutate diferite: 
pană (1074—1976), super-pană (1079—1980) și 
ușoară (1981—1982). El a încercat de două

1 ori să fie primul boxer campion mondial 
la patru categorii, dar în meciurile cu a- 
mericanul Aaron Pryor, pentru titlul de la 
super-ușoară, a pierdut prin k.o. în repri
za a 14-a, la Miami, la 12.11.1932 și In re
priza a 10-a, la Las Vegas, la 9.9.1983. în 
palmaresul său figurează 85 de meciuri 
(din 1968), dintre care 79 de victorii (64 
înainte de limită) șl 6 înfrîngeri. Din cele 
22 de meciuri pentru titlurile mondiale, a 
obținut 19 victorii (11 prin k.o.) și a pierdut 
trei. Arguello este In vîrstă de 33 ani • In

prima divizie de rugby a Franței acti
vează și echipa din Lombez-Samatan, o 
localitate cu doar... 3500 de locuitori. De-a 
lungul anilor au mai fost prezente pe pri
ma „scenă" a rugbyului francez șl alte e- 
chipe din localități mid: Gimont (2867 lo
cuitori) și Peyerehorade (3066 locuitori) 
• Intre marii alergători, recordmani ai 
lumii, sovietica Ludmila Braghina a reali
zat, in decurs de 53 de zile. In 1972, 5 re
corduri mondiale (18 iulie: 1500 m — 4:08.9, 
12 august: 3000 m — 8:53,0, 4 septembrie: 
1500 m —. 4:06,47, 7. septembrie: 1500 m — 
4:05,07 șl 9 septembrie: 1500 m — 4r01,38. 
Ultimele trei le-a realizat la J.O. de la 
Mflnchen), iar finlandezul Paavo Nurmi, in 
1922, în numai 16 zile, a Înscris trei recor
duri mondiale (27 august: 3000 m — 8:28,6, 
4 septembrie: 2000 m — 5:28,4, 12 septem
brie: 5000 m — 14:35,3) • Micii fotbaliști 
pregătiți de antrenorul Reiner Lehmann, la 
E.S.V. Wilhelmshaven, participant! la una 
dintre ligile campionatului de copii ale 
campionatului vest-german, se mindresc cu 
o performanță unică: 
puncte, cîștigînd toate 
susținute, în care au marcat 172 de go
luri, fără să primească
n-am mal auzit de o asemenea ispravă 1...

’85“, de 
log, este 
ne jucătoare de fotbal din țara 
aztecilor. Componentă a echipei 
reprezentative feminine. Alicia 
Iolanda Carillo va fi prezentă ca 
invitată de onoare la festivitatea 
de deschidere a 
mondial de fotbal. © ANTRENO
RUL echipei Angliei, Bobby Rob
son, a anuntat că meciul pro
gramat la 2S ianuarie cu repre
zentativa Iugoslaviei a fost aml- 
nat. în schimb, englezii vor ju
ca, la aceeași dată, la Cairo, cu 
selecționata Egiptului. „Avem tot 
interesul să susținem acest prim 
joc de verificare Intr-o țară cal
dă, pentru a ne convinge de pu
terea de aclimatizare a jucători
lor* — a spus Robson. De notat 
că Anglia va juca tatr-o grupă 
(F), din care face parte selecțio
nata Marocului, care are un stil 
asemănător de joo cu cel al E- 
giptului. în ultima confruntare, 
Marocul a dispus de Egipt cu 
2—0. Partida dintre Anglia și E- 
gipt este prima din palmaresul 
celor două formații. © REPRE
ZENTATIVA Algeriei va susține 
în perioada 13—22 februarie două 
jocuri amicale. în deplasare, în 
Arabia 
același 
loc un 
tineret, 
echipe 
de seniori sînt calificate pentru 
turneul final al C.M. din Mexia 
(printre acestea — Algeria, 
R.F.G., Brazilia. Italia. Uruguay). 
Este un excelent prilej pentru 
antrenori de a urmări pe tinerii 
jucători în vederea selecționării 
lor pentru „El Mundial".

campionatului

Saudită și în Qatar. în 
timp. în Qatar va avea 
turneu al formațiilor de 
la care vor participa opt 
ale căror reprezentative

au totalizat 40 de 
cele 20 de meciuri

vreunul. Pînă acum

Romeo VILARA

eta-» 
Tur- 
1-A 
1—1 î 
i—3;

© Rezultate înregistrate în 
pa a 17-a a campionatului 
ciei: Fenerbahce — Altay 
Galatasaray — Kocaelispor 
Sakaryaspor — Beslktas
Genderbirligi — Samsunspor 
î—1; Eskisehirspor — Bursaspor 
2—0; Rizespor — Ankaragdctt 0—11 
Trabzonspor — Zonguldakspof 
2—1. Clasament: 1. Besfktas — 33 
p; 2. Galatasaray — 24 p (un joa 
mal puțin disputat): 3. Fener
bahce — 23 p.


