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TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
adresată celor care I au trimis mesaje, scrisori șl telegrame

de felicitare cu prilejul aniversării zilei de naștere
Tovarășei Elena Ceaușescu. membru al Comitetului Politic 

Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prim vîceprim-ministru al Guvernului Republicii 
Socialisto România, președintele Consiliului Național al 
Științei șl învățămlntului, i-au fost adresate, cu prilejul 
aniversării zilei de naștere, mesaje, scrisori si telegrame 
de felicitare prin care un mare număr de oameni ai muncii 
— muncitori, ingineri, țărani cooperatori, oameni de știin
ță, artă și cultură, activiști de partid si <1® stat, vechi 
militant! ai mișcării revoluționare si muncitorești din țara 
noastră — au dat glas sentimentelor de înaltă stimă și 
aleasă prețuire pe care 1 le poartă întregul nostru popor 
și i-au urat multă sănătate și fericire, viață îndelungată, 
noi și tot mai mari succese în activitatea de înaltă răs
pundere pe care o desfășoară, în conducerea partidului șl 
statului, pentru binele întregii națiuni, pentru progresul și 
prosperitatea României socialiste.

Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat tuturor celor care 
i-au trimis mesaje de felicitare următoarea scrisoare :

„Exprim cele mai calde mulțumiri organizațiilor de 
partid, ministerelor, instituțiilor centrale, organizațiilor de 
masă și obștești, oamenilor muncii din întreprinderi și uni
tăți agricole, colectivelor de muncă din institute de cer
cetare, invățămînt, artă și cultură, tuturor acelora care 
mi-au trimis mesaje, scrisori și telegrame de felicitare cu 
ocazia aniversării zilei mele de naștere.

Apreciez toate aceste manifestări ca o expresie a senti
mentelor de profundă încredere și atașament pe care în
tregul popor le nutrește față de eroicul și gloriosul nostru 
partid comunist — forța politică conducătoare a întregii 
națiuni — in rîndurile căruia m-am format ca militant 
revoluționar și pe care ii slujesc și-l voi slnji întotdeauna 
cu întreaga ființă, acționînd neabătut, în funcțiile de înaltă 
răspundere ce mi-au fost încredințate de partid și popor, 
pentru înfăptuirea politicii de dezvoltare economică si so
cială a țării, înflorirea continuă a științei, invățămîntului 
și culturii, ridicarea nivelului general de viață și civiliza
ție al întregului popor, pentru triumful nobilelor idealuri 
ale socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.

O dată cu mulțumirile mele cordiale, doresc să adresez 
tuturor celor ce mi-au trimis felicitări cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de noi si tot mai mari împliniri și 
satisfacții în muncă și in viața personală. Fiind la început 
de an nou. Ie doresc tuturor noi și tot mai mari succese 
în activitatea consacrată înfăptuirii planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, a hotărîrilor istorice adoptate de 
Congresul al XIII-Iea pentru progresul si înflorirea patriei 
socialiste, pentru bunăstarea și fericirea intregului popor".

ELENA CEAUȘESCU
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Miine, in penultimul act al „C. C. E.“ la volei (masculin)

DINAMO-SANTAL PARMA, UN
9 Sportivii italieni sînt dubli cîștigători ai 
trofeului 9 Corneliu Oros : „Vom lupta din 
răsputeri pentru victorie" ® Meciul are loc, 

de Ia ora 16, în sala Dinamo

MECI DE ÎNALTĂ ȚINUTĂ

Miine după-amiază, sala Di
namo din Capitală va Ii punc
tul de întîlnlre al bucureșteni- 
lor 
ora 
mo, 
mai 
de club din Europa, deținătoa
rea trofeului în ultimele două 
ediții ale prestigioasei compe
tiții voleibalistice continentale, 
Santal Parma, cu care își va 
disputa prima manșă a penul
timului act din actuala ediție 
a „C.C.E." Este un moment de 
vîrf in activitatea competițio- 
nală a sezonului, un meci de 
mare interes, de la care se aș- 
teaptă un spectacol sportiv de 
înaltă ținută. Suporterii dina- 
moviști nădăjduiesc intr-un re
zultat de prestigiu în fața cam
pionilor europeni ai cluburilor, 
în autodepășirea reprezentanți
lor noștri, astfel incit să-și cre-

iubitori de volei. De la 
ÎS, campioana țării, Dina- 
va întîlni una dintre cele 
puternice echipe masculine

Hocheiul nostru in așteptarea unor importante examene

IN VEDEREA UNEI BUNE REPREZENTĂRI INTERNATIONALE, 
TREBUIE SĂ CREASCĂ Șl CALITATEA INSTRUIRII LA CLUBURI

Sint multe 
concurează la 
reprezentative 
petitive, în stare să abordeze 
cu succes orice confruntare in
ternațională. Nici hocheiul nu 
face excepție. Printre aceste e- 
lemente, pregătirea pe care ju
cătorii o dobindesc la cluburi 
este deosebit de importantă. 
Despre ea ne vom ocupa în 
rîndurile de mai jos pentru că, 
după cum ne-au declarat cei 
doi antrenori ai primei repre
zentative de seniori, Al. Kala- 
mar și I. Tiron, cei mai mulți 
dintre jucătorii selecționați se 
prezintă cu mari deficiențe de 
instruire. „Noi, la lot, ar tre
bui să ne ocupăm numai de o- 
mogenizarea liniilor, de însu
șirea tacticii de către jucători", 
afirmă cei doi. Și care este 
realitatea ? Ne-o spun tot ei: 
„Tn schimb, trebuie să acordăm 
o atenție mult mai mare decît

elemente 
alcătuirea 

valoroase,

care 
unei 
com-

eze șanse la o 
spectaculoasă cali
ficare în turneul 
final.

La ora meciului- 
tur, ambele echi
pe se prezintă cu 
cîte două indispo
nibilități importan
te : coordonatorul 
Căta-Chițiga și 
centralul Gîrleanu 
din efectivul dina- 
movist, trăgătorul 
Gustafson (cunos
cut publicului bucu- 
reștean de anul 
trecut, cînd a ju
cat la CUS Torino, 
tot în „C.C.E.“) și 
tVojtowicz, de 
oaspeți.

Este de dorit 
reprezentanta țării 
noastre să dea tot 
ce poate, pentru a 
fructifica la maxi
mum avantajul te
renului propriu, as
cendentul psihic pe 
care i-1 conferă 
sprijinul galeriei sale 
o dorim neobosită și, 
vă, sportivă pe tot 
jocului).

Echipa din Parma, 
mîndrește cu cele mai

la

ca

Bloca) perfect al formației Santal, prin Vecchi, 
Lanfranco și Gustafson

(pe care 
deopotri- 
parcursul

In atacul echipei Steaua, trei tinere speranțe : Sofron, K. Antal 
și Gliga ~ - --------Foto : Aurel D. NEAGU

care se 
bune

rezultate de club italiene pe 
plan internațional, a sosit ieri, 
cu avionul, în Capitală. Antre-

Aurelian BREBEANU

(Continuare în vag 2-3)

EXERCIȚIUL FIZIC Șl SPORTUL - PERMANENTE

ar fi normal pentru îmbunătă
țirea nu numai a pregătirii fi
zice, dar mai ales a celei teh
nice ! Da, a celei tehnice, în-

trucit jucătorii se prezintă cu 
mari lacune in această privință 
sau cu deprinderi greșite, care 
trebuie corectate".

Iată, așadar, punctul nodal : 
instruirea asigurată de cluburi

rrCupa Brașovia" la schi alpin Mircea TUDORAN

ÎNTRECERI SPECTACULOASE ÎN PRIMA
(Continuare in pag 2-3)

Pe plaiurile Moldovei există 
multe 
munca face 
sportul, 
aer liber, activitatea 
în general, 
nelipsită din 
ța oamenilor, 
dintre aceste 
tăți economice 
și întreprinderea pe 
Buhuși, a cărei asociație spor
tivă — Textila — a devenit 
cunoscută in întreaga țară.

O asociație cu • activitate 
atit de bogată incit este foarte 
dificil să alegi din noianul fap
telor pe cele demne de a fi 
relatate. Și totuși — in primul 
rind — trebuie spus despre 
Textila Buhuși (președinte : 
Florin Murărescu ; secretar :

întreprinderi in care 
„casă bună" cu 

in care mișcarea în 
sportivă.

este 
via- 
Una 
uni- 
este

COMPETIȚIE
Zăpada abundentă din ulti

mele zile a permis și dema
rarea competițiilor de schi al
pin. Pe cunoscuta pirtie a Lu
pului s-a disputat cea de a 
XVI-a ediție a „Cupei Brașo
via" pentru juniori și juni
oare. Au fost prezenți la star
tul probei de slalom special 
52 de schiori și 50 de schioare.

Fetele s-au întrecut în două 
manșe și au avut protago
niste pe Mariana și Cristina 
Radu (ambele de la Dinamo

A ANULUI
Brașov), prima obținînd un 
frumos succes.

Băieții au avut un lider au
toritar în Radu Marian (C.S.Ș. 
Predeal). REZULTATE : sla
lom special, fete : 1. Ma
riana Radu 1:18,85, 2. Cri&tina 
Radu 1:19,76, 3. Adriana Ma- 
crea (Șoimii Sibiu) 1:20,81 ; 
băieți : 1. Radu Marian 1:29,53, 
2. Dan Focșeneanu (A.S.A. Bra
șov) 1:33,37, 3. loan Chioțea
(Dinamo Brașov) 1:34,12.

Carol GRUIA — coresp.

A nins ! Pantele munților sint luate cu asalt de iubitorii schiu
lui. așa cum • demonstrează și fotografia surprinsă de fotore

porterul nostru Iorgu BĂNICA

[RETROSPECTIVE - 198J
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Gh. Sbîrcea) un amănunt care 
arată elocvent forța sa : peste 
90 la sută dintre oamenii mun
cii care lucrează în cadrul în- 

sînt membri ai a- 
sociației. Preocu
pările acesteia sint, 
firește, atît sportul 
de performantă, cit 
șt cel de masă, 
performanță există 

(handbal masculin in 
box — campiona- 

' " - - Divi-
succese

-nderii

postav din în cel
3 secții 
Divizia „B“, 
tul republican, fotbal 
zia ,,C“), dar multe 
sint realizate și în activitatea 
sportivă de masă, în care sint

Modesto FERRARINI

de

(Continuare în pag. 2—3)

ÎN PRIM-PLAN: ATLETICA GREA

PERFORMANTELE HALTEROFILILOR NOȘTRI POT
După realizările remarcabile 

ale halterofililor noștri obți
nute în 1985, se poate pune, 
în mod firesc, întrebarea : a- 
ceste progrese și succese nu 
puteau fi și mai mari ? Tre
buie să recunoaștem că, față 
de condițiile foarte bune de 
pregătire, puteau fi realizate 
performanțe mai mari pe plan 
internațional, tn această pri

vință, vina aparține unor an
trenori care au greșit că nu 
au acordat toată atenția direc
tivelor și planurilor elaborate 
de F.R.H.C. Iată numai cîteva 
puncte esențiale în această 
direcție : a) fragmentarea pre
gătirilor prin pauze destul de 
lungi ; b) volumul mai redus 
de muncă ; c) insuficienta co
relare intre planurile de an-

Dc joi. In sala Florcasca din Capitala

DEBUTUL SEZONULUI DE SCRIMĂ
Ediția din 1986 a campionatelor naționale de scrimă debu

tează In această săptămină pe planșele sălii Floreasca din 
Capitală.

Joi, tșl vor disputa prima etapă a campionatului individual 
floretiștii. Vineri, In cadrul aceleeașl faze, vor evolua sabreril, 
iar stmbătâ și duminică aceste două arme vor deține capul de 
afiș prin desfășurarea etapei t din cadrul Diviziilor naționale 
„A- șt .B-.

FI SI MAI VALOROASE
9

trenament elaborate de forul 
de specialitate și cele aplicate 
în cadrul asociațiilor și chiar 
al unor loturi ; d) indisciplina 
manifestată în rîndul unor an
trenori, generată de ambiții 
mărunte, care au pus mai pre
sus interesele secțiilor in care 
activează față de obiectivele 
majore ale loturilor reprezen
tative.

Și, totuși, văzînd progresul 
spectaculos al halterofililor ro
mâni, specialiștii străini în
treabă pe bună dreptate : „Ce 
faceți că obțineți asemenea 
rezultate înalte La prima 
vedere, întrebarea este firească, 
dar noi trebuie să privim mai 
profund. Și constatăm că a- 
ceste progrese nu caracteri
zează pe deplin și centrele din 
provincie, unde există Încă

Ion OCHSENFELO 
Moria CRI STEA

(Continuare tn pag. 3-3)



ț 
J
j

ț
{
i 
ț
i
ț

i

i 
s

*
*
i 
i 
ț t

COMPETENȚA Șl PASIUNE

OhWicVii

TENISUL SE MEMflNE IN ACTUALITATE
• La Galați, „Cupa F.R.T.44 și „Cupa Unirii44

„Cupa C.J.E.F.S. Brașoi

EONDIȘTII LA CETE DINTÎI ST
întrecerile din cadrul „Cupei 

F.R. Tenis" continuă, în aceste 
zile, în Sala sporturilor din 
Galați, cu al doilea turneu 
(după cel de la Bacău). Parti
cipă lotul de seniori, comple
tat cu cei mai valoroși juniori.

In paralel, în alte două săli

— Grupul școlar și Construc
torul — se va disputa compe
tiția rezervată copiilor și ju

niorilor pînă la 16 ani, dotată 
cu „Cupa Unirii". La start sînt 
prezenți aproape 100 de băieți 
și fete din toată țara. învingă
torii vor fi cunoscuți dumi
nică.

EXERCIȚIUL FIZIC Șl SPORTUL
(urmare din pag. 1)

pintotd-eauna, elevii Liceului 
„Unirea* din Focșani s-au a- 
rătat receptivi față de sport. 
Dovadă: prezențele notabile în 
toate competițiile organizate 
la nivelul municipiului de pe 
Milcov în județul Vrancea, 
precum și la unele din 
țară. „Un colectiv de cadre 
didactice care știe să împle
tească procesul de instruire 
cu activități recreative, de 
destindere prin odihnă activă, 
prin mișcare și exercițiu fizic 
practicat sistematic, iată ex
plicația reușitelor elevilor de 
la Unirea !...“. Aceste remarci 
aparțin unuia dintre pionii 
sportului focșenean, prof. O- 
vidiu Gavrilă, cel care cu mi
gală de artizan a pus bazele 
Muzeului sportului 
din Vrancea. Un 
colecționar zelos, 
fost antrenor de 
atletism, care și
acum, după 50 de ani de ac
tivitate la catedră sau în „a- 
telierele" unor cluburi spor
tive, rămîne ferm ancorat în 
viața tineretului din Focșani.

De fapt, remarcile făcute de 
el n vizează pe un fost elev al 
prof. Ovidiu Gavrilă, cel care 
coordonează activitatea de e- 
ducație fizică și sport la Li
ceul „Unirea", prof. George 
Dumitrescu. „Un inimos das
căl de sport — opinează con
ducerea C.J.E.F.S. Vrancea, 
un adevărat colaborator al 
mișcării sportive județene".

Faptele atestă : lecțiile 
educație fizică predate 
prof. Dumitrescu atrag pe 
levi într-o asemenea măsură 
frWt chiar și cei cu anumite 
deficiențe fizice refuză să dea 
curs unor scutiri medicale, 
participînd la exerciții și Ia 
jocuri mai ușoare după pute
rile lor sau oficiind ca arbitri 
Ia unele întîlniri sportive. Si
gur, asemenea cazuri am mai 
întîlnit: subliniindu-le, nu fa
cem decît să scoatem în relief 
faptul că apropierea coniilor 
șl tineretului de sport depin
de. în primul rînd, de valoa
rea profesorului, a educato
rului.

Chiar dacă s-ar rezuma la 
efectuarea unor lecții de ex
cepție, munca prof. Dumi
trescu ar merita o mențiune

de 
de
e-

specială. Iată, Insă, că Harni
cul profesor focșenean reali
zează cu mult mai mult : din 
clasele sale se Îndreaptă că
tre clubul sportiv școlar, spre 
performanță, mulți elevi ; 
fotbaliști, în frunte cu Cris
tian Dragu, titular la divi
zionara „C“ Unirea Dinamo 
Focșani, baschetbalist! — cu 
jucători și echipe la nivelul 
tuturor celor 30 de clase 
ale liceului și, mai recent, 
rugbyști — o echipă ÎNTREA
GA selecționată de la „Uni
rea*4 activează sub culorile 
Clubului sportiv școlar din 
localitate ! Printre aceștia, 
Lucian Farcaș, Daniel Drăgan, 
Mircea Marcu, Daniel Țuluca 
și Leonard Stoica. „Viitori 
titulari în divizionara „A"

Milcovul Hidroteh
nica !**, afirmă an
trenorul Horia Fă- 
gărășanu, recunos- 
cînd astfel meritele

celui care i-a descoperit și cu 
care, de altfel, colaborează 
direct.

Directoarea Liceului ,.Uni
rea", profesoara de biologie 
Cecilia Maiorov, nu poate fi 
decît încîntată de „producția" 
catedrei de educație fizică. 
Aceasta vine să completeze 
faima liceului din Focșani, 
care an de an promovează în 
producție generații de tineri 
bine pregătiți pentru muncă 
și viață, unii dintre aceștia 
(și nu puțini !) intrînd și pe 
porțile învățămîntului supe
rior.

în toamnă, la consfătuirea 
cadrelor didactice de specia
litate, se făcea afirmația : 
dacă fiecare profesor de edu
cație fizică s-ar strădui să 
descopere și să modeleze MĂ
CAR UN ELEV PENTRU PER
FORMANȚA, atunci mișcarea 
sportivă din țara noastră ar 
avea asigurată rezerva de ca
dre de înaltă valoare pentru 
toate edițiile Jocurilor Olim
pice. Acest lucru este posibil 
dacă toți profesorii care pre
dau această atractivă disci
plină de învățământ și-ar va
lorifica disponibilitățile sufle
tești și competența la nivelul 
unor colegi ca George Dumi
trescu de la Liceul „Unirea" 
din Focșani...

Tiberiu STAMA

PEHfOfiMANTElE HAITERftFIIHOR NOȘTRI POT

angrenați circa 45 la sută dintre 
cei ce lucrează aici. Mare preț 
se pune la această întreprin
dere pe practicarea gimnasticii 
la locul de muncă („Una din
tre întreprinderile „model" pe 
județ în această direcție" — 
ni se spunea la C.J.E.F.S. 
Bacău), apoi pe campionatele 
de casă, care se desfășoară în 
fiecare trimestru al anului la 
handbal, fotbal, volei, tenis de 
cîmp și de masă, șah. Remarcabi
le cu adevărat sînt și „duminicile 
cultural-sportive", organizate 
de asociație, cu sprijinul comi
tetului de partid și al comite
tului sindicatului (pe stadionul 
propriu și pe lacul de agre
ment al orașului), la care vin 
foarte multi oameni ai muncii 
din întreprindere cu familiile 
lor.

Acestora li se mai adaugă 
încă multe alte competiții in
teresante. Iată, de pildă, in 
1985. întreprinderea a împlinit 
100 de ani și, cu acest prilej, 
s-a inițiat „Cupa 100“ la mai 
multe ramuri de sport. Tot a- 
nul trecut s-a organizat „Cen
tura textilistului" — întrecere 
de box care s-a bucurat de 
mare succes și la care au fost 
invitați reprezentanți din 9 ju
dețe ale țării. In această iarnă

----------user--------------------------------

II Șl MAI VAIOROASE

urmează să aibă loc un turneu 
de minifotbal pentru copii, de 
asemenea cu invitați 5i din alte 
județe.

Ca o concluzie la rindurile 
de față, iată ce ne spune D. 
Dimitriu, secretar al C.J.E.F.S. 
Bacău : „Textila Buhuși este 
una dintre cele mai bune aso
ciații sportive. Pepinieră nu 
numai pentru handbalul, boxul 
și fotbalul județean, ci și pen
tru cel republican. Handbalista 
Elena Ciubotaru, fotbalistul 
Ursică au plecat de aici. Un 
frumos stadion — cu teren de 
fotbal, pistă de atletism, sec
toare de sărituri, tribună de 
5 000 locuri, diferite terenuri — 
contribuie la punerea în va
loare a inițiativelor și hărni
ciei celor ce se ocupă de acti
vitatea sportivă la Textila". Și 
o ultimă precizare : rezultatele 
bune obținute pe plan sportiv 
au la bază sprijinul permanent 
al organizației de partid și al 
sindicatului din întreprindere, 
al directoarei generale, Rodica 
Berea, al oamenilor cu munci 
de răspundere de aici, impli
cați in această activitate. Și 
să nu-l uităm, de asemenea, 
pe președintele C.O.E.F.S. Bu
huși — Gh. Căutișanu. în fi
nal, o veste de ultim moment, 
aflată telefonic : Textila Buhuși 
a preluat sala de jocuri spor
tive a orașului, cu 1000 de 
locuri, pe care a început s-o 
gospodărească serios, cu multă 
responsabilitate.

Bucurie deosebită si printre 
alergătorii pe schiuri. Stratul 
de nea așternut a facilitat dis
putarea în bune condițiunl a 
celei de a IÎI-a ediții a „Cupei 
C.J.E.F.S. Brașov" la schi fond. 
Traseele din Valea Rîșnoavei 
au fost luate cu asalt de cei 
mai buni fondiști și de cele 
mai bune fondiste din întreaga 
țară, care s-au întrecut pe 15 
km și. respectiv, 10 km.

REZULTATE : 15 km, se
niori : 1. I. Lungociu (Dinamo 
Bv.) 46:12, 2. C. Dobre (A.S.A. 
Bv.) 47:13, 3. A. Csala (Dinamo 
Bv.) 49:10 ; 15 km, juniori : 1.

MÎINE, ÎN „C.C.E.
(Urmare din pag. 1)

norul Aleksander Skiba (fost 
internațional și antrenor al re
prezentativei Poloniei) a depla
sat un lot valoros, cu 5 inter
naționali italieni, așa că res
tructurarea de ultimă oră a e- 
chipei nu pare a fi prea difi
cilă. De altfel, atit la turneul 
de la Apeldorn, la care Santal 
a participat în vederea pregă
tirii meciului cu Dinamo și un
de s-au accidentat cei doi, cit 
și în meciul de campionat da 
la Chieti, cu echipa locală „Di 
Iorio", a și fost epxerimentat 
un sextet nou, fără cei doi ju
cători străini, un sextet „tutto 
italiano" : Rebaudengo, Lu-
cchetta, Lanfranco, Veccchi, 
Errichiello, Petrelli, care a dat 
satisfacție și în care tînărul 
Liano Petrelli l-a substituit 
foarte bine pe rol de „central" 
(un rol care nu era al său) pe 
Wojtowicz, iar Pier Paolo Lu- 
echetta — în rol de „tunar" — 
pe Gustafson. Principalele re
zerve ale echipei sînt masivul 
trăgător Zorzi (2,01 m) și ridi
cătorul Belletti.

ca
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(Urmare din pag 1)

mari lipsuri. Este vorba, mai 
ales, de neglijarea măririi vo
lumului de muncă, a creșterii 
numărului de repetări cu 
greutăți, a ascensiunii indici
lor de forță (la nivelul muș
chilor spatelui și picioarelor), 
a perfecționării tehnicii de ri
dicare, de insuficienta folosire 
a unor metode moderne de re
facere, de îmbunătățire a pro
cesului de selecție și de inten
sificare a muncii la nivelul 
juniorilor. Planul unic de an
trenament a fost aplicat doar 
la nivelul loturilor naționale. 
Din păcate, optica unor an
trenori și instructori din unele 
asociații și cluburi este încă 
deformată, ei susținînd cu în- 
căpăținare că antrenamentele 
intensive sînt prea grele, fiind 
necesare... pauze mai lungi. 
Este o concepție depășită în 
metodica modernă.

Prof. Lazăr Baroga și prof. 
Ștefan Achim afirmă că re
zultatele, chiar și la nivelul 
loturilor, puteau fi și mai 
bune. Ei consideră, pe bună 
dreptate, că există unele con
diții esențiale pentru realiza
rea unui progres continuu : o 
disciplină mai mare în muncă, 
micșorarea la maximum a in
tervalelor de inactivitate. Nu
mai continuitatea poate duce 
la afirmarea pe plan mondial. 
Cei care au lucrat bine, au 
cules roadele ce Ii se cuvin. 
Avem seniori și juniori buni 
— dar, din păcate, încă prea 
puțini — printre aceștia aflîn- 
du-se : Gheorghe Maftei, Du
mitru Ncgreanu, Dorel Mateeș, 
Attila Czanka, Andrei Socaci, 
Petre Becheru, Constantin Ur- 
daș, Dumitru Petre, Nicu Vlad, 
Vasile Groapă, Alexandru Ke- 
reki, Traian Cihărean, Ioniță 
Hoaibă, Ștefan Budușan, Mir
cea Bîrzan, Alexandru Egyed, 
Daniel Filip. Numărul și va
loarea lor se vor putea mări 
considerabil dacă noile gene
rații vor* fi îndrumate de la 

HRISTACHE NAUM

A dispărut fulgerător din mijlocul nostru gazetarul comunist 
de aleasă ținută $1 înaltă competență profesională care a fost 
HRISTACHE NĂUM. Consacrîndu-se, cu neobosită abnegație, 
timp de peste trei decenii, profesiei iubite, slujind cu devota
ment mișcarea noastră sportivă, reputat și prețuit comentator al 
evenimentului sportiv, autor al unor cărți mult apreciate de 
publicul larg, HRISTACHE NAUM lasă un gol imens în inimile 
noastre și în ziaristica sportivă românească.

Început în cele mai bune con
diții. Ne referim la însușirea 
noțiunilor elementare de teh
nică, la învățarea corectă a 
stilurilor, la mărirea număru
lui de încercări reușite în con
curs ș.a. Și toate acestea tre
buie realizate, mai cu seamă, 
în secțiile de specialitate ale 
asociațiilor și cluburilor.

Pentru a se putea atinge 
cote și mai înalte de progres, 
antrenorii și specialiștii tre
buie să înțeleagă că ținerea 
evidenței programului de an
trenament este obligatorie. O 
bună evidență li poate feri pe 
tehnicieni de a repeta anumite 
exerciții inutile, le poate su
gera pe ce să pună accentul 
în mod competent, evidența 
i-ar ajuta pe toți antrenorii să 
vadă rit de elocventă este deo
sebirea între randamentul ți
nui halterofil care lucrează 
continuu, fără fluctuații, și ai 
altuia, căruia li sînt planifi
cate In primul rind pauzele, 
perioadele de „odihnă" !!

Discutînd cu factorii de răs
pundere ai loturilor despre

FORMAȚIA N. NICOLAE-lN FORMĂ

HI P I S M

Prima reuniune a anului a fost 
dominată de formația antrenată 
de tînărul șl valorosul antrenor 
N. Nlcolae, care a obținut trei 
victorii aplaudate de publicul 
spectator. Astfel, Mellnte, con
dus cu tact șl răbdare, a reușit 
o frumoasă victorie în cursa de 
fond, Oranița, și ea condusă de 
apprantiul V. Gavrilă ta cursa 
de așteptare, a învins într-un 
frumos final, iar Graclan, ta to
tală transformare, șl-a înșirat 
adversarii pe drum. Am remar
cat, de asemenea, in această re
ușită reuniune pe ajutorul de an
trenor V. Pătrașcu, care a reali
zat o cursă de excepție cu For
midabil. Reușind un start bun, 
Pintea șl-a depășit clar adversarii. 

1

proiectele de viitor, ni s-a 
spus că în 1986 sarcinile halte
rofililor și antrenorilor vor fi 
mai grele, deoarece progresele 
se fac tot mai mult simțite 
și în alte țări. Totuși, obiecti
vul primordial rămîne, în con
tinuare, obținerea mai multor 
medalii decît în 1985 la cele 
mai mari competiții ale anului, 
în ordine cronologică, este 
vorba de campionatele mon
diale și europene de juniori 
(R.F. Germania), campionatele 
europene de seniori (R.D. Ger
mană) și de campionatele mon
diale de seniori (Bulgaria), în
treceri la care se adaugă și 
cele din „Cupa Mondială", 
competiție care reunește în 
flecare an pe cel mal buni 
sportivi al lumii.

Munca ea sportivii din aso
ciații, cluburi șl, îndeosebi, eu 
cel din loturile naționale tre
buie concepută științific și fă
cută eu multă dăruire, entu
ziasm șl disciplină, pentru că 
numai așa balterofilia româ
nească se va putea afirma și 
mai mult pe plan mondial.

la fel oa și Iscusit, care s-a 
plimbat pur șl simplu ta cursa 
pe oare a câștlgat-o. Au mal clș- 
tlgat: Zela, care a beneficiat de 
incidentul produs de accidentarea 
Iul Circov, Hurduc, beneficiarul 
modului cum a fost condus Hen- 
durf, șl Henson, oare a taceput 
să confirme originea sa.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Zela (Marciu) 1:36,2, 2. Rl- 
meț, 3. Dela. Cota : clșt. 2, ord. 
triplă 73. Cursa a H-a : 1. Hur
duc (Cîrstea) 1:33,7, 2. Hendorf. 
Cota clșt. 1,20, ev. 3. Cursa a 
IH-a : 1. Formidabil (Pătrașcu) 
1:29,6, 2. Crișan, 3. Sullțaș. Cota : 
clșt. 1, ev. 22, ord. triplă 486. 
Cursa a IV-a s 1. Iscusit (C. tar
ga) 1:34,4, 2. Puia, 3. Mintos. Co
ta : cîșt. 1, ev. 78, ord. triplă 
585, triplu H—ni—IV 433. Cursa 
a V-a : 1. Mellnte (N. Nlcolae) 
1:28,3, 2. Laminor. Cota : cîșt.
1,80 ev. 28. Cursa a Vl-a: 1. O- 
ranița (V. Gavrilă) 1:29,2, 2. 
Vința, 3. Cinica. Cota : clșt. 1, 
ev. 9, ord. triplă 1164. Cursa a 
VII-a : 1. Herson (M. Ștefănescu) 
1:35,8, 2. Grozav, 3. Osina. Cota: 
cîșt. 4, ev. 40, ord. triplă 1034, 
triplu V—VI—Vn 116. Cursa a 
Vin-a : 1. Graclan (N. Nlcolae) 
1:40,5, 2. Riondes, 3. Suplac. Co
ta : cîșt. 1, ev. 11, ord. triplă 
160. Cursa a IX-a : 1. Pintea 
(Dumitrescu) 1:32,2, 2. Sfios. Co
ta: ctșt. 2, ev. 10, ord. 12.

Publicul spectator solicită pu
blicarea în program a loturilor 
pe formații.

A. MOSCU

TREBUIE SĂ CREASCĂ Șl CALITATEA INSTRUIRII
(Urmare din pag. I)

nu corespunde cerințelor unei 
bune reprezentări internaționa
le, nici chiar pentru cei mai 
valoroși și mai talentați dintre 
jucători. Aceasta și din cauza 
lipsei de unitate de vederi, de 
conlucrare chiar, a antrenorilor 
formațiilor care dau jucători Ia 
Iot cu conducerea tehnică a e- 
chipei reprezentative, primii so
cotind mai importante rezulta
tele echipelor proprii, de club. 
Primează victoria In campionat, 
in care unii dintre selecționați 
au cu totul alt rol In structura 
echipei lor decît la națională, 
în cazul acesta, ce se poate 
face pentru a alinia în con
fruntările internaționale o for
mație puternică, competitivă ? 
Cu toate eforturile depuse in 
stagiile de pregătire centrali
zată, nu s-au putut remedia 
toate deficiențele. Din astfel de 
motive, lotul pentru turneul 
disputat recent în Franța s-a 
reunit după două luni și ju
mătate de campionat, avînd 
un grad de pregătire sub nive
lul pe care majoritatea jucă
torilor ar fi trebuit să-l aibă 
înaintea unor confruntări, a u- 
nor verificări cu caracter in
ternational. „Asta este valoa
rea !“, afirma antrenorul Kala- 
mar. Dar această valoare de
pinde foarte mult, așa cum am 
arătat mai suș, de calitatea 
procesului de instruire pe care 
jucătorii l-au parcurs și ii 
parcurg in cadrul cluburilor. 
Din acest punct de vedere, cre
dem că federația de specialita

; Invitație la baza de agrement a hotelului 

„BUCUREȘTI"
1 Complexul hotelier „București* din calea Victoriei 63-81 j 
! vă oferă, in cadrul bazei de agrement, condiții pentru 1 
[ destindere :
1 • piscină acoperită, cursuri de inițiere în înot pentru ]
i copii și adulți ; in perioada de vacanță a elevilor, cursuri 1 
J intensive cu durata de o săptămină și două săptâmîni. ■
1 • sală de gimnastică, cursuri de gimnastică aerobică [
i • saună finlandeză
| • cabinete de masaj și ultraviolete
1 • personal de înaltă calificare asigură serviciile respective J
i Se pot închiria : costume de baie, echipament pentru sala 1
[ de gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie.
1 Abonamente lunare pentru 12 intrări.
I Program zilnic : 10-20.
[ Informații suplimentare la telefon 15.58.50/2946.
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te ar trebui să intervină hotă- 
rît, impunînd îmbunătățirea ca
lității antrenamentelor, conlu
crarea mai strînsă a antrenori
lor de la cluburi cu cei ai re
prezentativelor. Mica familie a 
hocheiului trebuie să acționeze 
ca un tot unitar.

Nu este mai puțin adevărat 
că și campionatul nostru are 
o valoare destul de scăzută. 
Iar atunci cînd aceiași hoche- 
iști, care uneori reușesc me
ciuri aplaudate, sînt chemați 
să joace cu formații din străi
nătate, „uită" aproape tot ce 
știu ! Degeaba jucăm bine noi 
cu noi, dacă in fața unor ad
versari care acționează altfel 
decît sîntem obișnuiți, care 
vin cu o noutate tactică, e - 
chipele noastre nu reușesc să-și 
impună punctul de vedere.

Șl mai este o chestiune pe 
care am mai dezbătut-o și cu 
alt prilej: diferența foarte ma
re intre calitatea jocului prestat 
nu numai de Ia un meci Ia 
altul, ci și de Ia repriză la re
priză. „în turneul din Franța, 
in partida cu Austria, am ju
cat bine în prima repriză (0—1), 
slab în a doua (0—2) și sub 
orice critică în a treia (0—5) ! 
în schimb, în partida cu echi
pa tării gazdă, hocheiștii noș
tri au jucat slab în primele 
două reprize (0—3 și 0—3) și 
bine în a treia (2—2) ! Compor
tări contradictorii, incit aproa
pe că nu ști ce să mai crezi", 
declarau tot cei doi antrenori ai 
lotului. Noi opinăm însă că 
este vorba de o pregătire insu
ficientă, dc lipsa de încredere 
in forțele proprii care conduc
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nuoase.
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I 99 NE PROPUNEM UN RETUR DE CUPA EUROPEANA
I declară antrenorul craiovenilor, MIRCEA RĂDULESCU
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într-una din pauzele Cursului 
de perfecționare a antrenorilor, 
desfășurat săptămîna trecută în 
Capitală, cine urca treptele să
lii de la Centrul „23 August" ? 
Nimeni altul decît internațio
nalul craiovean Cămătaru. Du
pă o strîngere de mînă cu toți 
cei de față și un reciproc „La 
mulți ani !“, internaționalul 
craiovean ne-a pus în temă a- 
supra prezenței lui la Bucu
rești. „Sîntem aici cu toții, noi, 
craiovenîi. Astăzi, 9 ianuarie, 
am fost programați la Centrul 
de medicină sportivă pentru un 
minuțios control. Vrem să știm 
exact cu ce parametri fiziolo
gici pornim Ia drumul pregăti
rilor returului. Fiecare dintre 
noi, în scurta vacanță de iarnă, 
am mai luat ceva în greutate. 
Eu, deși am alergat zilnic cîți- 
va kilometri, n-am reușit, to
tuși, să dau jos cele 3 kilogra
me peste greutatea mea optimă. 
Nu-î nici o problemă. La mun
te, unde ne vom afla, de Ia 10 
ianuarie, pentru un stagiu de 
pregătire centralizată, în cele 
două și chiar trei antrenamente 
zilnice mă voi debarasa repede 
de acest balast. Important este 
că mă simt foarte bine, sînt 
complet restabilit, nu mai am 
absolut nimic la picior, așa că 
privesc cu optimism returul, 
chiar dacă echipa noastră a ră
mas fără Ștefănescu. Dacă va 
fi nevoie, să știți, sînt gata ori- 
cînd să joc și „libero" ! Am 
mai făcut-o doar și Ia Lisabo
na. în meciul cu Benfica, acum 
trei ani, cînd am respins zeci 
de mingi din careul nostru $1 
am obținut acel 0—0".

Universitatea Craiova a luat 
startul pregătirilor la 6 ianua
rie, cînd a și fost programat 
primul antrenament. A doua zi 
a avut loc analiza turului cam
pionatului. Așa cum arătam, Ia

ani !“.

9 ianuarie, toți jucătorii craio- 
veni s-au aflat la București. O 
dată trecut cu bine testul me
dical, lotul echipei din „Bănie" 
s-a deplasat la Poiana Brașov, 
unde pregătirile vor continua 
pînă la 24 ianuarie, după care 
echipa va pleca, probabil, în- 
tr-un turneu peste hotare.

Antrenorul Mircca Rădulescu 
și secundul său Silviu Stănescu

fănescu și Cățoi șl-au exprimat 
dorința să plece la alte echipe. 
Rămîne ca situația lor să fie 
analizată de conducerea clubu
lui craiovean și apoi să se ia 
o hotărîre asupra intenției ex
primată de cei doi jucători.

Cum privește Mircea Rădu- 
lescu, antrenorul principal al 
Universității Craiova, perspec
tiva returului ? „Ne propunem

SfBk A* A.).. .. ...
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Cămătaru reia cu încredere activitatea în_noul sezon,^dornic jșâ 
reediteze partide ~ ' . . . — . ——ca aceea de pe

următorii ju- 
Racolțea — 
Tilihoi, Ungu- 
Zamfir (ulti-

au la dispoziție 
cători: Lung și 
portari; Negrilă, 
reanu, Matei și 
mul, un tînăr promovat de la 
speranțe) — fundași; Cioroianu, 
Adrian Popescu, Gică Popes
cu, Irimescu, Mănăilă, Săndoi 
și M. Stănescu — mijlocași; Ba
dea, Bîcu, Cîrțu, Geolgău, Că
mătaru și O. Popescu — îna
intași. Antrenorul Mircea Ră- 
dulescu ne-a comunicat că Ște-
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• Progresul Odorheiu-Secuiesc 
produs marea surpriză, cla- 

. după încheierea turu- 
/ lui, pe primul loc, depășind ce- 

■ le două formații — Inter Sibiu 
șl Metalotehnica Tg. Mureș — 

Icare au condus „ostilitățile" timp 
de cite șapte etape. Progresul, 
o echipă care șl în edițiile pre
cedente a fost printre fruntașe, Ia reușit să devină lider după e- 
tapa a 13-a (în penultima con
fruntare a cedat — pentru o eta
pă — primul loc Metalotehnldl 

J Tg. Mureș.' • „Unsprezece" frun- 
tas în sezonul de toamnă, mal 
ales în partea a doua a turului, s cînd tot timpul s-a menținut în 
primele patru locuri, Progresul 
îl are ca antrenor pe Iosif Fa- 
zekaș. In sezonul de toamnă, 
principalii realizatori au fost 
Deszo șl Dombl, fiecare cu cite 
6 goluri marcate. Vîrsta medie 
a lotului este de 23,2 ani. • In 
deplasare, Progresul a obținut 
doar o singură victorie, In fața 
Unirii Cristuru Secuiesc (2—1) 
31 două scoruri de egalitate : In 
partidele cu Unirea Ocna Sibiului 
t0—0) și Metalul Sighișoara (1—1). 
Tn meciurile cu celelalte două frun
tașe ale seriei, Metalotehnica Tg. 
Mureș și Inter Sibiu, Progresul 

înregistrat rezultatele 1—4 (In 
deplasare) și, respectiv î—1 (a-

a 
sîndu-se,

I a re 
tapa 
■Urnind

J

1

9
1

casă). Liderul a mai fost între
cut, tot „afară", in partidele cu
Minerul Bălan (0—2), Electromu- 
reș Tg. Mureș (0—2) șl Viitorul 
Gheorghenl (0—3). • După si
tuația lor din clasament, compe
titoarele pot fi împărțite în trei 
grupe valorice : cele de pe locu
rile 1—4, 5—9 și 10—16. « In
„clasamentul adevărului", situa
ția primelor locuri arată astfel : 
1. Electnomiireș Tg. Mureș +7 p, 
2—3. Inter Sibiu + 0 p, Metalo- 
tehnica Tg. Mureș +5 p, 4. Pro
gresul Odorhel +5 p. • în retur, 
Progresul va avea pe teren pro
priu șapte meciuri, printre care 
șl cel cu Metalotehnica Tg. Mu
reș (etapa a 20-a). Situație rară 
în Divizia „C“, în prima jumă
tate a campionatului, locul 1 în 
această serie a fost deținut 
doar de trei echipe : Progresul 
Metalotehnica șl Inter. • Debu
tanta în Divizia „C“ CSU-Meca- 
nlca Sibiu a avut o comportare 
remarcabilă ; In schimb cealaltă 
formație nou promovată, Lacul 
Ursu Sovata, a rămas mereu 
printre codașe. • In această se
rie s-au marcat 327 de goluri, 
iar arbitrii au arătat jucătorilor 
certați cu disciplina 112 cartona
șe galbene. (T.R.)

un retur în care, prin calita
tea jocurilor prestate, să reali
zăm obiectivul propus, anume 
acela de a obține dreptul de 
participare într-o cupă euro
peană. Nu va fi ușor, dar nici 
imposibil, ținînd seama de ex
periența vechiului nucleu de 
jucători și de ambiția „noului 
val“, tinerețea acestuia aducînd 
elanul și vigoarea din perioa
da de ascensiune a formației 
craiovene. Dar, pentru a ne 
putea atinge scopul, trebuie să 
îmbunătățim pregătirea pe toa
te planurile, în principal sub 
aspect fizic și tehnico-tactic, 
factori ai antrenamentului care 
au prezentat unele scăderi, Ia 
nivelul echipei noastre, in tu
rul campionatului. Numai așa 
putem clădi jocul echipei, care 
trebuie să se înscrie pe coordo
natele fotbalului modern".

Craiova a pornit deci 
drum cu gînduri mari. Cu 
fără Ștefănescu, echipa
„Bănie" are, sperăm, capacita
tea să revină la potențialul ei 
maxim, care, în trecutul apro
piat, i-a adus frumoasa consa
crare pe plan european.

la 
sau 
din

Gheorghe NERTEA

Subiecte (mereu) 
de actualitate

de la o remarcă sim- 
turul aceastui campio- 
fost dictate 55 de lovi- 
la 11 metri. Cele mai

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI
L Progresul Od. 15 9 2 4 26-17 29

1

2. Metal. Tg. M.
3. Elctr. Tg. M.
4. Inter S.
5. Unirea Oc. S.
6. Viit. Gh.

1 7. Minerul B.
1 8. CSU-Mec. S.

9. Carpați Ag.

15 9 1 5
15 9 1 5
15 8 3 4
15 7 3 5
15 7 2 6
15 7 2 6
15 7 1 7
15 7 1 7

35-20 28
28-14 28
26-11 27
14- 17 24
15- 16 23
19-26 23
22-19 22
19-19 22A 1I 10. Mureșul L. 15 5 4 6 22-18 19

I 11. Minerul Bar. 15 5 3 7 12-20 18•* 12. Oțelul R. 15 5 2 8 21-22 r.. 13. Mureșul T. 15 5 2 8 24-27 17, 1I 14. Met. Sig. 15 4 4 7 11-22 16
1I 15. Unirea Cris. 15 4 3 8 17-26 15
’ 1€. Lacul U. S. 15 5 0 10 10-33 15

CUPA SPERANȚELOR". La 
a 

tn ce-

• ..
Galați, in faza de zonă 
competiției, s-au întîlnit, 
le două grupe, 15 echipe. La ca
tegoria de vlrstă a copiilor năs- 
cuți pînă în 1972, clasamentul 
final s-a prezentat astfel : 1. E- 
lectroaparataj București (antre
nor — V. Tărmuș), 2. C.S.Ș. 1 
Galați, 3. Dunărea-C.S.U. Galați. 
La grupa copiilor născuțl după 
1973, pe primele locuri s-au cla
sat : 1. Oțelul Galați (antrenor — 
Z. David). 2. Dunărea-C.S.U. Ga
lați, 3, Viitorul București. (T. 
Siriopol — coresp.)

Am ales tema acestui articol 
pornind 
plă: în 
nat au 
iuri de
multe (cite 6) în favoarea Spor
tului studențesc și a lui „U“ 
CIuj-Napoca, cite 5 pentru Cor- 
vinul, Steaua și Universitatea 
Craiova (de remarcat că doar 
două divizionare „A" n-au be
neficiat de lovituri de pedeap
să: A.S.A. și Rapid).

Știți 
te din 
altfel 
Adică 
cestor

Iată
11 metri, care face parte din 
A.B.C.-ul fotbalului, ridică pro
bleme multor jucători. Și, cul
mea, chiar unor jucători cu 
pretenții (Hagi, Pițurcă, Iorgu- 
lescu, Irimescu), în timp ce fot
baliști mal 
lie, Bucur 
marchează, 
mințim de

cite au fost transforma- 
aceste 55 ? Doar 42. Sau 
zis, au fost ratate 13. 
un sfert din totalul a- 
lovituri de penalitate, 
că această lovitură de la

puțin consacrați ca 
sau Șumulanschi 
Ca* să nu mai a- 
piteșteanul Badea,

uE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
RȚI, alte noi posibilități participan- 
pen- ților de a-și înscrie numele pe 
INO- lista marilor cîștigători în luna 
ișura ianuarie. în cadrul celor 3 ex- 
i lă- trageri, cu un total de 27 mi
nt și mere, pot fi obținute autotu-
alese risme „DACIA 1300", excursii 

în R.P. Ungară, precum și în- 
E, se semnate sume de bani.
SERE Important ! La faza a Il-a, 
fRI“- se atribuie autoturisme „DACIA 
srind 1300“ pentru primele 3 numere

din 9, indiferent ordinea, pre
cum și asigurarea a minimum 
3.500 lei pentru 3 numere din 
9 extrase (din care o excursie 
și eventuala diferență tn nu
merar). Pentru această atracti
vă tragere, ultima zi de parti
cipare este joi 16 ianuarie.

9 Agențiile Loto-Pronosport 
șl vânzătorii volanți au la dis
poziția dv„ spre vînzare, LO
ZUL MARILOR CÎȘTIGURI —

emisiune specială limitată, ce 
atribuie autoturisme „DACIA 
1300“ și variate dștiguri în 
bani, acordate din fondul spe
cial al sistemului Loz în Plic. 
Oriunde vă aflați, jucați la 
LOZ ÎN PLIC !

• Informăm participanții dor
nici să cunoască dștigurile o- 
mologate la tragerea extraordi
nară Loto a Revelionului, din 
1 ianuarie, că acestea vor fi 
publicate în rubrica din ziarul 
„Sportul" de miercuri, 15 ia
nuarie.

ANTRENAMENTUL-PE BAZE 
CU ADEVĂRAT ȘTIINȚIFICE!

@ Acumulări în planul calităților fizice în vederea 
saltului calitativ tehnico-tactic O O biomecanica cu 
execuția pe „timpul 1" în sprijinul... golului @ Lovitura 
cu capul, „bucuria" nordicilor ® Șlefuiri ale procedee
lor tehnice pînă la 20 de ani I

Ca în fiecare an, pe vremea 
aceasta, antrenorii divizionare
lor „A" și „B“ au participat 
la un curs de perfecționare a 
cunoștințelor de specialitate 
privind procesul de instruire 
și educație : un obiectiv im
portant (în strînsă legătură cu 
neîmplinirile din fotbalul nos
tru, după cum rezultă și din 
referatul-analiză la sfîrșitul 
turului). în folosul unei mai 
bune receptivități, organizatorii 
— F.R. Fotbal și Centrul de 
perfecționare al C.N.E.F.S. — 
au eșalonat metodic referatele, 
prezentate cu competentă de 
profesori și medici de specia
litate.

Fiind urmate de „mese ro
tunde", conduse de A. Nicu- 
lescu și Șt. Covaci, de com
pletări și de întrebări venite 
din sală, prelegerile s-au trans
format adesea intr-un fructuos 
dialog — în afara „Dialogului 
cu... mine însumi", prezentat 
de Mircea Lucescu — în așa 
fel încît, la sfîrșitul celor trei 
zile de lecții practice și teore
tice, chiar dacă nu s-a ajuns 
la un adevăr absolut (în fot
bal, s-a făcut precizarea, ni
meni nu deține acest mono
pol), antrenorii au plecat cu 
principii clare, referitoare la 
perioadele de pregătire și fac
torii jocului, la metodele și 
mijloacele pe care trebuie să 
le folosească, cu precădere, în 
cele 50—60 de zile premergă
toare startului în sezonul de 
primăvară, cînd acumulările în 
planul calităților fizice asigură 
saltul tehnico-tactic în perioada 
competițională.

„Pentru a vorbi cu toții a- 
ceeași limbă", spunea dr. An
drei Demeter, lămurind speci
ficul subetapelor perioadei pre
gătitoare, s-au făcut precizări 
în legătură cu trecerea de la 
efortul aerob la anaerob, în 
scopul de a se asigura echi
librul neuro-vegetativ, extrem 
de important în obținerea și 
instalarea formei sportive.

Din punctul de vedere al 
pregătirii tehnico-tactice, a re
ieșit faptul că nu toate exer
cițiile folosite pînă acum șl-au 
dovedit utilitatea, ci numai a- 
celeă care au servit concep
ției, adică exercițiile extrase 
din joc. Referitor la scopul fi
nal al jocului de fotbal, golul,

s-a spus (în referatul întocmit 
de antrenorul Ion V. Ionescu 
pe baza observațiilor culese de 
la Colocviul specialiștilor din 
țările socialiste, desfășurat, 
recent, la Sofia) că el impune 
o atitudine specială atît sub 
aspectul colectiv (unde există 
o tendință de premeditare a 
acțiunilor de finalizare), cit și 
în planul individual, jucătorul 
aflat la capătul fazei folosind, 
în condițiile actuale, ale cri
zei de spațiu, o biomecanica 
cu execuția pe „timpul 1".

Pe cit de interesantă pe atit 
de reală, rod al acelui-și re
ferat, ni s-a părut condițio
narea psiho-geografică a pro
cedeului tehnic lovirea mingii 
cu capul ; fiind o preferință 
a echipelor nordice, este bine 
ca partenerele lor de întrecere 
(n.n. deci și Steaua, aflată îna
intea dublei manșe cu torma- 
ția finlandeză Kuusysi Lahti) 
să-și ia măsurile de precauție 
necesare.

Apropo de condiționări, deo
sebit de utile ni s-au părut 
observațiile (desprinse din cer
cetările unor reputați . biologi 
și fiziologi — cu aplicabilitate 
la fotbal și prezentate Ia curs 
de prof. N. Fetrescu) potrivit 
cărora, în procesul de instru
ire, deprinderile tehnice se 
perfecționează pînă la vîrsta 
de 20 de ani, după care fotba
listul poate fi receptiv doar 
în planul tactic, al inteligenței 
de joc.

Și cum performanța nu este 
posibilă fără o perfectă stare 
de spirit în cadrul echipei, au 
prezentat interes și cele spuse 
de prof. V Stănculescu în sin
teza temei dezbătute la o con
sfătuire pe teme de psihologie, 
în esență, vorbitorul s-a refe
rit la relațiile, în plan afectiv, 
antrenor-jucător și jucălor- 
echipă, ultima fiind caracteri
zată ca o chintesență a jocu
lui.

Au fost trei zile pline de 
învățăminte pentru tehnicienii 
principalelor eșaloane ale fot
balului nostru ; un apel la ști- 
ințifizarea și conștientizarea 
procesului de instruire și edu
cație, fără de care, cum subli
nia prof. dr. Nicu Alexe, fot
balul competitiv este de ne
conceput.

Gheorghe NICOLAESCU

PENALTY-UL, BATĂ L VINA...
care, în ultima etapă a turului, 
prin cele două penalty-uri 
transformate în partida cu stu
denții de pe Bega, a reușit să 
întoarcă soarta unui meci.

Dacă la F.C. Bihor — ca să 
luăm un exemplu —, după ple
carea lui Grosu problema pe- 
nalty-urilor a devenit într-ade- 
văr o... problemă (jucători ca 
Mihuț sau Biszok nereușind în 
tur să suplinească lipsa „spe
cialistului"), faptul nu surprin
de prea mult, formația orădea- 
nă nefiind, la ora actuală, una 
dintre veleitarele fotbalului 
nostru. Mai puțin explicabil a- 
pare însă cazul unor formații 
fruntașe ca Sportul studențesc, 
Universitatea Craiova sau Stea
ua, echipe cu justificate pre
tenții la podium. Formația din 
„Regie" a ratat în acest tur 3 
penalty-uri (Hagi în două rân
duri și Iorgulescu), iar Steaua, 
lidera neînvinsă a clasamentu
lui, două (ambele prin Pițurcă). 
în ceea ce privește pe craio- 
veni. în meciul cu Sportul, din 
etapa a 3-a, Irimescu (cel care 
marcase de 4 ori din aseme
nea lovituri de pedeapsă tn e- 
diția trecută) a ratat un pe
nalty echivalînd cu un punct 
în economia... clasamentului. 
Este desemnat apoi Cămătaru 
ca executant; el transformă un 
11 metri în etapa a 5-a, dar 
apoi se accidentează. Revine 
Irimescu, care... recidivează 
(alt penalty ratat, cu valoare 
de un punct). Și, cînd se pă
rea că această problemă (deloc 
minoră) e rezolvată, Bîcu „e- 
xecutîndu-l“ pe Șanta, în eta
pa a 9-a, două etape mai tîr- 
biu același Bîcu nu mai reu

șește să-1 învingă și pe Jipa. 
Iată, deci, că trista experiență 
a Universității Craiova, cînd 
doar departajarea u i.ialty-urilor 
a oprit-o, în fața lui Dinamo 
Moscova sau Lajduk Split din 
drumul spre etapele superioare 
ale cupelor europene, se repe
tă — bineînțeles la alte di - 
mensiuni — și în campionatul 
intern.

La polul opus se află însă și 
echipe (ca F.C. OI*, Corvinul, 
S.C. Bacău sau Chimia) care 
nu... iartă momentul penalty- 
ului. Iar jucători ca I. Petcu, 
Eftimie, Andrieș sau Bașno, 
fotbaliști cu un procentaj de 
100% în transformarea Iov .u- 
rilor de la 11 metri, demon
strează, în cele di., urmă, gri
ja cu care e tratat la unele e- 
chipe acest aspect în cadrul șe
dințelor de antrenament. Ba, 
mai mult, avem și formații cu 
cite doi specialiști, ca de exem
plu Gloria Buzău (Dudu Geor
gescu și Șumulanschi) sau „U“ 
Cluj-Napoca (Cîmpeanu II și 
Bucur), ceea ce denotă preocu
pările unor tehnicieni (precum 
Gheorghe Constantin și Remus 
Vlad) de a fructifica la maxi
mum acest moment — de mul
te ori — „crucial" în desfă
șurarea unei partide. Iar ca
lificarea studenților clujeni în 
optimile de finală ale „Cupei 
României" grație... penalty-uri- 
lor nu vine decît să întăreas
că cele susținute mai sus.

Iată, deci, o TEMĂ DE ME
DITAȚIE, dar în același timp 
o TEMĂ DE LUCRU pentru 
antrenori și jucători.

Dan MIHALCEANU
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Eveniment '85 in sportul internațional SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
Șl LUMEA ÎNOTULUI SE GRĂBEȘTE MEREU 

de care-1 despărțea... o sutime, 
Inotind sub 1:57 la 200 fluture 
— mal exact, 1:56,65. Insă nu a- 
oest timp (formidabil... deocam
dată) constituie evenimentul de 
excepție, cit mal ales salba de 
șase medalii de aur cucerite. In 
capitala Bulgariei, la 200 liber, 
100 și 200 fluture și In cele trei 
ștafete (din tot atîtea posibile !), 
victorioase, cu contribuția sa de
cisivă. Un record aparte...

Dar tot atunci, In acel august, 
și tot la Sofia, s-a mal produs 
un eveniment ce marchează anul 
1985 In Istoria campionatelor eu
ropene. După opt ani, o probă 
feminină a revenit unei —** 
sportive decît celor din R. 
Germană. Bulgăroalca Tania Bo
gomilova, talentată și frumoasă, 
nu tocmai ttnără pentru înot (21 
ani), 
bras, 
nid 
Sofia 
tete, 
sâ-i__ ,_____ .___
argint cucerite de britanica Sa
rah Hardcastle, șl de o altă 
sportivă din Bulgaria, Sonia Bla
gova (la 800 m, respectiv 200

__________ _____________ __

intr-o lume care se grăbește, 
sub semnul luptei cu timpul — 
cum este și aceea a înotului —, 
evenimentele se succed uneori 
amețitor, adunîndu-se cu zecile 
în cele (numai) 12 luni ale unul 
an. Și nu e defel simplu să le 
alegi pe cele mai marcante, mai 
semniiicative. Să încercăm to
tuși, iu contul lui 1935...

FLORIN GHEORGHIU MENȚINE
RITMUL

Tania Bogomilova, campioană a 
brasului european

Ar fi, poate, cazul să vorbim 
din nou despre limite. Despre 
bariere, granițe, în performanțe 
ce par, 
de vis. Pentru a fi doborîte în 
cele din urmă, generînd alte li
mite, iarăși momentane, alte culmi 
spre care tind talentul, mintea 
și puterea omului. Așa a părut 
cîndva, nu prea de mult, gra
nița celor 50 de secunde la sută 
liber, apoi a celor 49 de secunde. 
Recordul lumii era vechi de pa
tru ani, era 49,36, stabilit de 
americanul Rowdy Gaines. Pen
tru ca în august, la campiona
tele S.U.A., apoi șl la Univer
siadă. un compatriot al lui Gai
nes, care nu împlinise atunci 20 
de ani, să meargă în trei rin
ei uri mai repede decît fostul re
cordman. La prima competiție, 
după un 49,24 în serii, acest bine 
clădit sportiv califomian, numit 
Matt Biondi, a coborît primul ta 
istoria înotului sub 49 de se
cunde, ducînd cea mal bună per
formanță din toate timpurile la 
48,95. Pe cînd sub 48 de secunde? 
Cît va rezista această nouă li
mită „de vis".

Un eveniment cu totul demn 
de luat în seamă l-a reprezentat 
și confirmarea totală a clasei 
impozantului (măsoară peste 2 
metri) înotător vest-german 
Michael Grjss. La Sofia, la „eu
ropene*. „albatrosul din Offen
bach* a doborît și el o barieră,

la un moment anume,

unei alte
D.

a terminat prima la 200 m 
o performanță pentru care 
un comentator prezent la 
nu a fost zglrclt In epl- 

Succesulul Tanlel trebuie 
fie alăturate medaliile de

Matf Biondi, cel mai rapid. îno
tător al lumii

mixt). De ce 7 Simplu : la edi
ția precedentă, de la Roma, tot 
aurul șl argintul revenise repre
zentantelor R. D. Germane. Iar 
dacă vom aminti că la „euro
penele* speranțelor laurii au re
venit și unei românce — Tamara 
Costache, cea mal rapidă Înotă
toare junioară de pe bătrinul 
continent —, șl unei franțuzoaice 
(Pascallne Louvrler), șl unei ita
lience (Monica Olmi), vom pu
tea vorbi pe drept cuvlnt despre 
evenimentul unei anume mutații 
valorice șl înotul feminin.

Geo RAETCHI

INVINCIBILUL" GUNDE SVAN
Gunde Svan — ieri a îm

plinit 24 de ani. Dublu cam
pion olimpie, la Sarajevo, In 
1084, la ÎS km și împreună 
cu ștafeta de 4X10 km a 
Suediei, „argint” la 50 km, 
„bronz” la 30 km ; campion 
mondial, in 1985 ; dublu ciș- 
tlgător al „Cupei Mondiale” 
la seni fond In edițiile 1983— 
84 și 1984—85 ; 1,85 m înăl
țime, 75 kg ; clubul de ori
gine — Dala Jama (s-a năs
cut la Falun) ; antrenor : 
Ake Eriksson.

Aproape incredibile, toate 
aceste performanțe, obținute 
la o vlrstă (între 21 șl 24 
de ani) care era considerată, 
pină acum, doar ca

acumulărilor în a- 
lergarea pe schiuri, 
sport greu, care 
necesită lungi pe
rioade de pregătire 
fizică generală și 
specifică. Tinărul 
suedez Gunde Svan 
pare a fi, însă, un 
deschizător de dru
muri In schiul 
fond actual, 
prezentînd 
mal vîrstele 
rite în 
ci plină, __ , 
valența perfectă. A 
cîștigat _ ‘ 
în sezonul 
al „Cupei 
le“, toate 
concursuri 
te (două

de
el re- 

nu 
cobo- 

această dis
ci șl poli-

nu-

VIENA. 13 (Agerpres). In run
da a 6-a a turneului internațio
nal de șah de la Viena, marele 
maestru român Florin Gheorghiu, 
avînd piesele negre, a remizat 
cu Chandler, egalitatea fiind 
consemnată și în partidele 
Spasski — Steiner, Danner —
Biriescu, Ornstein — Kindermann,
Palermo — Ftacnik. Karpov a
cîștigat la Mednis, Nunn la
Holzl, Beliavski la Quinteros, iar 
Schussler a pierdut la Korcinoi. 
In clasament conduc Gheorghiu 
(România), Karpov și Beliavski 
(U.R.S.S.), Chandler (Marea Bri- 
tanie), Ftacnik (Cehoslovacia), 
Korcinoi (Elveția) cu cite 4,5 p.
TENISMANUL M. VANTA SEMI

FINALIST LA SALGOTARJAN

Lazarov. învingător, la rîndul 
lui. cu 7—6, 6—3 în fața un- 
gurului Kiss.
TURNEUL DE ȘAH DE LA JA1ȚE

în prima rundă a turneului fe
minin de șah de la Jaițe (Iu
goslavia), campioana mondială, 
marea maestră sovietică Maia 
Ciburdanidze, a cîștigat la 
Dana Nuțu, Nikolin a pierdut 
la Veroczi, Cejici la Puljak, iar 
Madi a remizat cu Stadler.

VOLEIBALISTELE JUNIOARE 
LA SOFiA

■
- ;

La Salgotarjan (Ungaria), in 
sferturile de finală ale turneu
lui masculin de tenis, jucăto
rul român Mihai Vanță l-a în
trecut cu 3—6, 6—4, 6—3 pe 
Czepai (Ungaria) și îl va în- 
tîlni în semifinale pe bulgarul

SOFIA, 13 (Agerpres). —Tur
neul internațional de volei pen
tru junioare de la 
încheiat cu victoria 
tei R. D. Germane, 
clasamentul final de 
Bulgariei, R. F. Germania, Po
loniei, României, Ungariei, Gre
ciei si Franței. în finala com
petiției, reprezentativa R. D. 
Germane a dispus cu 3—2 de 
echipa Bulgariei.

Sofia s-a 
selecționa- 
urmată in 
formațiile

După mai multe încercări neiz
butite de a stabili un nou record 
al orei și pe 5000 m, ciclistul 
vest-german Gregor Braun (în 
imagine, cu citeva secunde înain
tea startului) a reușit să stabi
lească un nou record al lumii ve 
5000 m: 4 .*47,7. Cursa a avut l >c 
la altitudine (peste 3 000 m) pe 
velodromul din orașul bolivian 

Irpavi
Laserfoto: A.P. — AGERPRES

KUUSYSI LAHTI SE PREGĂTEȘTE INTENS PENTRU MECIURILE CU STEAUA
...dar trei jucători

După tragerea la sorți a sfer
turilor de finală din cupele eu
ropene, ziarele finlandeze co
mentează mult meciul pe care e- 
chlpa Kuusysi Lahti lt va susți
ne cu campioana României, Stea
ua București. In unanimitate, e- 
le recunosc valoarea formației 
românești, care n-a pierdut nici 
un meci în prima parte a cam
pionatului național. Despre a- 
cest subiect am stat de vorbă 
cu antrenorul Keljo Voutllalnen, 
care ml-a spus : „Ani tntilnlt 
plnă acum două echipe puterni
ce, pe campioanele Iugoslaviei 
(F.C. Sarajevo) și U.R.S.S. (Ze
nit Leningrad), pe care le-am e- 

limlnat. Acum vom avea In față 
reprezentanta României. Cu ani 
în urmă, ne-a eliminat în primul 
tur Dinamo București, care pe 
atunci era pentru noi tot o ad
versară inedită. Deși am avut 
prilejul în repetate rindurl să 
văd echipa națională a Români-

de bază nu mai fac parte din lotul său
Steaua cunosc foarte 

că este 
cu Bo- 
Pițurcă. 
aproape 

clasa- 
joc urile

ei, despre 
puține lucruri. Știu doar 
o echipă bună, în frunte 
Ioni, Stoica și golgeterul 
Despre ceilalți nu știu 
nimic. Am privit doar 
mentul campionatului, 
susținute, precum și rezultatele 
primelor două etape din C.C.E., 
în care Steaua a eliminat pe

Corespondență din Finlanda
&\\\\\\\\\\\^^
Vejle și pe Honved și mi-am dat 
seama că formația română este 
bine pusă la punct. Din punctul 
meu de vedere, firește, trebuie 
să fiu totuși optimist...”.

Dar stnt șl citeva „amănunte” 
importante despre care K. Vou- 
tilainen 
Kuusysi 
tăți. A 
bază In 
glezuT Kenneth Mitchell, pe gol- 
geterul Ismo Lius, care a trecut 
la S.K. Beveren, ca jucător pro
fesionist, precum și un mare 
talent, pe tînărul Markus Torn- 
wall (21 de ani), care va activa 
în noul sezon la Haka Valkea- 
koskl. sint trei „piese” de valoa
re care contează mult...

Specialiștii afirmă că formația

n-a amintit. In prezent, 
are mai multe dificul- 

pierdut trei jucători de 
ultimele luni : pe en-

din Lahti este una din puținele 
echipe finlandeze care practică 
un stil de joc latin — cu tem
perament, în mare viteză —, iar 
sistemul de așezare al jucătorilor 
De teren este puțin obișnuit : 
cinci la mijlocul terenului — ca
re vin In atac și apărare —, un 
singur vîrf de atac, iar pe Nnia 
de fund sint alți patru care nu 
prea ies din dispozitiv.

Iată și noua formație de bază : 
Korhonen — Hănnkainen, Jaentti, 
Pekonen, Remes — Rinne, Au- 
nen, Tiainen, Carrol, Kaivao- 
nurmi — Kousa .

Ce face Kuusysl in prezent I 
Deocamdată antrenamente foarte 
intense în sală. Apoi, în februa
rie, va face timp de două săp- 
tămîni un cantonament în P 
nemarca, în orașul Randers. 
asemenea, are în plan să se ’ 
gătească cel puțin 10 zile, î>? 
te de 5 martie, în România 
există un semn de întreb'- 
supra locului de desfăf 
meciului retur, de la 19 
După toate probabilității ., 
se va desfășura la Lanti,
cauza condițiilor atmosferice 
favorabile, 
pentru 
fapt 
mat 
a.c.

T î

- j 
nu 

din 
ne- 

Finlandezii au optat 
orașul olandez Utrecht, 

care trebuie, însă, confir- 
de UEFA pînă la 16 ianuan

cl

VOiTTO SULANDER
„Helsingin Sanomat”

CAMPIONATE, REZULTATE

pînă acum, 
’ 1985—86

Mondia- 
cele 3 
disputa

ta Ameri
ca de 
sîmbătă,----------- . , „
tanța de 30 km, în două 
dintre ele folosind tehnica 
clasică, Iar în unul stilul 
„pasului de patinaj". De 
notat: fără să fi avut 
nici un moment de cum
pănă In toate cele trei 
curse!

Ziarele de profil titrea
ză generos: „Gunde Svan 
— invincibil „Suedezul
zburător* etc. Numai că, 
apropo de toate aceste 
laude, o scurtă declarație

Nord, ultimul — 
In Franța) pe dis-

a campionului scandinav 
descoperă una dintre ma
rile sale calități și (de ce 
nu ?) poate unul . dintre 
resorturile care-1 conduc 
mereu spre treapta cea 
mai înaltă a podiumului : 
„Contrar la tot ceea ce se 
spune despre mine, eu nu 
mă consider invincibil. Eu 
sper, pur și simplu, să 
cîștig în acest sezon o a 
treia Cupă Mondială. Și 
cred că nu-mi va fi deloc 
ușor...*.

Radu TIMOFTE

SPANIA (et. 20). Derby-ul e- 
tapei s-a desfășurat între C. F. 
Barcelona și Atletico Madrid. Au 
cîștigat cu 2—1 catalanii, care 
și-au consolidat astfel locul se
cund. Real Madrid, în serie, a 
obținut o nouă victorie (4—1 în 
fața lui Espanol Barcelona) și 
conduce autoritar în clasament. 
Alte rezultate : F. C. Sevilla — 
Athletic Bilbao 0—0, Hercules — 
Osasuna 1—1, Cadiz — Zaragosa 
1—3 !, Valladolid — Santander
1— 0, Gijon — Betis 0—0. Celta 
Vigo — Valencia 1—0. Pe pri
mele locuri : Real Madrid 33 p, 
C. F. Barcelona 29 p, Atletico 
Madrid, Bilbao și Gijon cu cîte 
25 p ; pe ultimele : 17. Osasuna 
13 p, 18. Celta Vigo 11 p.

PORTUGALIA (et. 17). Sporting 
a dispus de Aves cu 1—0, lar Ben
fica a cîștigat în deplasare cu
2— 1 cu Maritimo. Alte rezultate: 
Boavista — Penaflel 0—0, Porti- 
monense — Setubal 1—0, 
maraes — Covllha 5—0, 
Porto — Salgueiros 2—0, 
nenses — Chaves 4—1, Academica 
— Braga 1—0. Pe primele locuri :

Gui- 
F. C. 
Bele-

Sporting și Benfica cu cite 27 p, 
Guimaraes și F. C. Porto cu cîte 
25 p ; pe ultimele : 14—15. Co- 
vilha și Penaflel cu cîte 10 p, 
16. Maritimo 8 p.

BELGIA (et. 21). Anderlecht • 
7—0 cu Molembeek ! F. C. Brt 
ges, lideră autoritară, a cîștigr 
cu 3—1 meciul cu F. C. Li£g< 
Alte rezultate : Lokeren — Ma 
lines 2—1, Seraing — Charleroi 
0—1, Lierse — Courtrai 0—1, W? 
terschei — Cercle Bruges 2- 
Waregem — Beveren 1—0. 
primele locuri : F. c. Brugr 
p, Anderlecht 30 p (un joc 
puțin), Beerschot 25 p (r 
mai puțin) ;
Courtrai 13 
beek 11 p.
• In turneul de sală 

juniori de la Leningrad
R. F.G. — Belgia 3—0, F 
U.R.S.S. (II) 1—0, U.R.S.S.
S. U.A. 6—0. Pe primele loc 
U.R.S.S. (I) Și R.F.G., 
cîte 4 p.

• In meci amical, în Insulele 
Canare : Bulgaria — Orotava (li
ga a 3-a din Spania) 5—0 (2—0)

pe ultime 
p, 18.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Andrea Ehrig-Schone, în cursa da record mon
dial pe 5000 me:ri, în cadrul Campionatelor eu

ropene din Norvegia
Telefoto: A.P. AGERPRES

Patinaj vitezâ : NOU RECORD MONDIAL LA 5000 m (f)
La campionatele euro

pene de patinaj viteză ce 
s-au desfășurat la Gelthus 
(Norvegia), Andrea Ehrig- 
Schone a stabilit un nou 
record 
metri, 
record îi 
Sarajevo, 
tiva din 
a cîștigat 
m și 5 000 m, 
pe locul secund la 1 500 m 
șl pe locul 4 la 500 m, 
devenind campioană con
tinentală cu totalul de

mondial la 5 000 
cu 7:31,45 (vechiul 

aparținea de la 
cu 7:32,82). Spor- 
R. D. Germană 
probele de 3 000 

s-a clasat

174,862 p. Pe locul secund
— olandeza Van Gennip
— 177,226 p, iar pe trei — 
sovietica Artamonova — 
179,345 p.
• In concursul interna

țional masculin de pati
naj viteză de la Baselga 
din Pine (Italia), sporti
vul american Dan Jensen, 
a terminat învingător în 
proba de 500 m, cu timpul 
de 37,70. Proba de 1 060 m 
a revenit compatriotului 
său Nick Thometz — 
1:16,35.

ATLETISM • In concursul de sală de la Vilnius (U.R.S.S.), spor
tivul sovietic Maris Bruziks a reușit 17,32 m în proba de triplu 
salt. La lungime femei, sovietica Larissa Berejnaia a sărit 6,99 m.

CICLISM • In „Cursa de 6 zile* de la Bremen (R.F.G.), după 4 
etape conduce cuplul format din Rene Pijnen — Gert Frank (O- 
landa, Danemarca) cu 420 p.

ȘAH ® Partida a doua a meciului dintre Andrei Sokolov și Ra
fael Vaganlan (semifinala turneului candidaților la titlul mondial, 
de la Minsk) a revenit, la mutarea a 65-a, lui Sokolov. Acesta 
conduce cu 1,5 la 0,5 p.

TENIS • în finala masculină de la Atlanta: Lendl — Connors 
6—2, 6—3. La dublu a cîștigat cuplul suedez Stefan Edberg — An
ders Jarryd: 7—6, 5—7, 6—2 în finala cu americanii Mark Dickson — 
Kevin Curren. © Finală la Auckland: Woodforde (Australia) — 
Schultz (S.U.A.) 6—4, 6—3, 3—6, 6—!. • Rezultate din ziua a 3-a 
a turneului preliminar al campionatului european feminin pe e- 
chipe, care se desfășoară la Baden (Elveția): Norvegia — Polonia 
2—1; Bulgaria — Danemarca 2—1; Ungaria — Cipru 3—0.


