
După meciul de ieri in C.C.E. Ia baschet feminin

CAMPIOANELE NOASTRE isi
9

MENȚIN
SANSELE DE CALIFICARE» IN SEMIFINALE

„U“ Cluj-Napoca - Levski-Spartak Sofia 85-77 (47-43)

Proletari din toate țările, untți-vă 1
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

CLUJ-NAPOCA, 16 (prin te
lefon). Din nou, Sala sportu
rilor din localitate a fost arhi
plină, partida dintre echipele 
Universitatea și Levski-Spar
tak Sofia, din cadrul sferturi
lor de finală ale C.C.E. la 
baschet feminin, stîrnind un 
mare interes aici. Mai ales prin 
prisma tentativei formației 
clujene de a reface handicapul 
din meciul tur de la Sofia 
(61—83). încă din primul mi
nut. entuziastul public local 
a fost alături de echipa sa fa
vorită. care din start s-a lan
sat într-o pasionantă cursă de 
acumulare a unui avantaj cit 
mai mare. Cu toate eforturile 
depuse, elevele antrenorilor N. 
Martin și H. Pop nu au reușit 
să refacă diferența din tur, 
obținind. totuși, o victorie pre
țioasă, cu 85—77 (47—43), care 

califică- 
competi-

le menține in cursa 
rii in semifinalele 
ției.

Minutele de debut _________
ca prim-solistâ pe Paula Misăi- 
lă, care a imprimat un ritm 
rapid acțiunilor, și-a impul
sionat colegele șl a realizat 
cîteva faze eficiente. în min. 
5. gazdele conduceau cu 14—10. 
iar în min. 10 cu 27—20. lă- 
sînd impresia că treptat își vor

au avut-o

Mîine se reia Divizia ,,A“ de baschet feminin 
.. /

LA TIMIȘOARA, IN FIECARE ZI

UN „CAP DE AFIȘ"
^\\\\\\^\\\\\\\\^

mări

însă in- 
Stancva, 
Goltceva 

calită- 
izbutit să 

propor-

avantajul, mai ales că și 
Itadkova, cea mai In formă 
jucătoare a oaspetelor, acumu
lase în min. 13 patru greșeli 
personale, fiind înlocuită. In 
min. 15, Universitatea acumu
lase deja 10 puncte avans (35— 
25), grație celor două coșuri 
de trei puncte realizate de 
Verglnia Popa, la care s-a a- 
dăugait o nouă asemenea reu
șită a Paulei Misăilă. 
ternaționalele bulgare 
Panova. Vasilieva și 
și-au etalat din plin 
țile cunoscute și au 
limiteze in continuare 
țiile scorului. în primul rînd 
prin superioritatea în lupta sub 
panouri, acolo unde studente
le au contat doar pe Magdale
na Jerebie și Mariana Bădinici, 
celelalte jucătoare cu talie, în 
special Gabriela Kiss, avînd o 
evoluție palidă. Au marcat : 
Jerebie 25, Bădinici 22, Misăi
lă 12, Popa 10, Lefter 7. Kiss 4. 
Dragoș 3, Enyedi 2 pentru ..U“, 
respectiv Panova 22, Staneva 
14, Vasilieva 12, Radkova 12. 
Goltceva 6> Germanova 6, To- 
dorova 3, Makaveeva 2. Au ar
bitrat foarte bine A. Moustos 
(Grecia) și FI, Baloșescn (Ro-- 
mânia).

Paul 1OVAN
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Reportaj de vacanfâ

COPIII MUNTELUI...

Primii pași in minunata lume a schiului, pași mărunți, marele 
pas spre fortificarea organismului, pe pirtia de la Clăbuceț 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

...Ningea ca-n povești peste 
Clăbuceț. Prin perdeaua de o- 
măt, pete multicolore coborau 
în viteză spre cabana de la 
„Clăbuceț sosire", deveneau, o 
clipă, în trecerea lor frumoasă, 
oameni, și dispăreau imediat 
înspre tcleschi, în dansul lor 
de culori rupte parcă dintr-un 
tablou impresionist. Era o zi 
de vacanță, zi plină, cu pîrtia 
saturată de lume, mai ales e- 
levi, schiuri, costume și clă- 

pari de tot feluL Din păcate, 
mai erau și cîteva sănii, ma
rele pericol pentru schiori, în 
pofida reglementărilor decretu
lui afișat la loc vizibil, Insă 
nerespectat. Erau și destui pă
rinți, veniți să-și vadă copiii 
pe pîrtie În sălbatica frumu-

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

In premieră la Băile Felix

CAMPIONATELE RATIONALE
DE TIR REDUS

Sezonul competițional oficial 
al tirului cu arme cu aer com
primat continuă cu Campiona
tele naționale pentru toate ca
tegoriile de trăgători, care se 
desfășoară la sfîrșitul acestei 
săptămîni, Intr-o nouă gazdă a 
acestei discipline, la Băile Fe
lix, de lingă Oradea. Aici « 
fost amenajată o sală de tir 
redus și federația de speciali
tate a decis ca, tot aici, să se 
desfășoare prima întrecere de 
nivel național a anului 1986. 
Si tot în stațiune urmează să 
fie organizată, peste două săp
tămîni, ediția 1986 a Campio
natelor internaționale ale țării 
noastre la tir cu arme cu aer 
comprimat.

La această întrecere vor fi 
prezenți cei mai buni tintași 
români ai momentului, cu atît 
mai mult cu oft întrecerile de 
la Băile Felix constituie și un 
important test pentru alcătui
rea loturilor, pe arme, care 
vor participa, la sfirșitul lunii 
februarie, la Campionatele eu
ropene de tir redus din Fin
landa, din localitatea Espoo, 
întrecerile de la Băile Felix se 
desfășoară, pentru prima dată, 
în două faze, una eliminatorie, 
și a două finală, desemnarea 
noilor campioni făcîndu-se du
minică.

Baschetul juvenil la ora selecției

Participantele la Divizia „A“ 
de baschet feminin își reiau 
activitatea prin meciurile celui 
de-al doilea turneu al returu
lui competiției, care vor fi 
găzduite — de simbătă pînă 
marți — de sala Olimpia din 
Timișoara. Programul cuprinde 
o serie de partide deosebit de 
importante atît pentru candida
tele la locurile fruntașe ale 
clasamentului, cit și pentru 
cele care luptă pentru evitarea 
retrogradării. „Capetele de 
afiș" ale fiecărei zile sînt : 
Olimpia — Progresul (sîmbă- 
tă) Politehnica Timișoara — 
Voința București (duminică), 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Politehnica Timișoara (luni) și 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Voința (marți).

Mîine, în ziua inaugurală, au 
loc întîlnirile : de la ora 10 : 
Voința București — Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare (în tur : 
74—49), Rapid București — Po
litehnica Sportul studențesc 
București (58—70), Olimpia 
București — Progresul STIROM 
București (60—51), Universita- 
tea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
— Crișul C.S.Ș. 2 Oradea (69— 
59) și Politehnica C.S.Ș. Timi
șoara — Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea (52—44).

Clasamentul înaintea acestor 
jocuri ;

1. Olimpia 14 13 2 986; 817 26
2. „U- 14 12 2 1145: 898 26
3. Voința . 13 11 2 1009: 836 24
4. Progresul 14 9 5 975:1032 23
5. Poli. Buc. 13 8 5 881: 837 21
6. „Poli- Tim. 14 5 9 895: 987 19
7. Chimistul 14 5 9 927: 948 19
8. Mobila 13 5 8 886:1001 18
9. Comerțul 14 4 10 927: 996 18

10. Crișul 14 2 IE 940:1087 16
11. Rapid 13 2 11 810: 942 15

• Cei mai buni juniori ai
țării (adevăratul rod al activi
tății de instruire a antrenori
lor secțiilor de juniori și ju
nioare din țară) vor fi prezenți 
luni și marți în sala Floreasca 
în vederea selecției pentru lo
turile reprezentative. Au fost 
invitați băieți născuți în 1969 
(și mai mici) și fete născute 
în 1970 (si mai mici).

pentru loturile reprezentative

canlca C.S.Ș. Mediaș 16 p (un 
joc mai puțin), 6. Automatica 
București 16 p, 7. Metaloteh- 
nica C.S.Ș. Tg. Mureș 16 p, 8. 
Urbis București 15 p, 9. Car- 
pați București 15 p, 10. ICIM 
Brașov 14 p, 11. C.S.U. Brașov 
14 p (un forfait), 12. Sodistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea 11 p ; fe
minin : 1. Voința Brașov 22 p,
2. Robotul C.S.Ș. Bacău 18 p,
3. Voința C.S.Ș. Sf. Gheorghe 
18 p, 4. Electro C.S.Ș. Botoșani 
18 p, 5. C.S.Ș. Viitorul Univer
sitatea II Cluj-Napoca 16 p, 
(un forfait), 6. Lie. 8 Craiova 
16 p, (un forfait), 7. Textila 
C.S.Ș. Gheorgheni 16 p, 8. 
Autobuzul C.S.Ș. Focșani 16 p,
9. Metalul C.S.Ș. Salonta 15 p,
10. Progresul II București 14 p,
11. Constructorul C.S.Ș. Galați 
14 p, IX Voința C.S.Ș. Unirea 
Iași 13 p. Al doilea tur se va 
disputa, sub formă de etape 
săptămtnale, între 23 februarie 
și 4 maL

RETROSPECTIVE - EH
PERSPECTIVE - EH

Echipa feminină a României, cîștigătoare a medaliei de argint 
la „mondiale", la festivitatea de premiere de la Montreal

GIMNASTICA IN... 6 EPISOADE (I)

MEDALIA DE AUR CUCERITĂ LA C. M. DE LA MONTREAL —
CONFIRMARE A VALORII ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE GIMNASTICĂ

• Daniela Silivaș — o autentică campioană mon
dială Q Bilanț prestigios la Universiadă 0 „Lecția" 
de la „europenele” feminine nu trebuie să se mai repete

„CUPA UNIRII" 
LA VOLEI

La Toplița s-a încheiat tra
diționala competiție de volei — 
feminin și masculin — dotată 
cu „Cupa Unirii", în or
ganizarea C.J.E.F.S. Harghita, 
C.O.E.F.S. Toplița și A. S. To- 
plițeana. După disputarea a 35 
de meciuri (au participat opt 
echipe feminine : Filatura M. 
Ciuc, A. S. Toplițeana, C.S.Ș. 
Tg. Mureș, Porțelanul A. Iulia, 
C.S.Ș. Zalău, C.S.Ș. B. Mare, 
C.S.Ș. Toplița, C.S.Ș. Tg. Mu
reș și șase masculine : C.S.Ș. 
B. Mare, C.S.Ș. Slatina, C.S.Ș. 
Tg. Mureș, C.S.Ș. Zalău, C.S.Ș. 
Energia București, C.S.Ș. To
plița) echipele desemnate cîști- 
gătoare au fost : C.S.Ș. Tg. 
Mureș 1 (fete) și C.S.Ș. Ener
gia București (băieți). S-au a-

(Continuare in pag 2-3)

AZI, FINALA „CUPEI F.R. TENIS": 
SEGĂRCEANU - VANJA

GALAȚI, 17 (prin telefon). In 
Sala sporturilor a continuat cel 
de al doilea turneu de tenis do
tat cu „Cupa F.B.T.", competiție 
rezervată seniorilor. Mai înainte 
de a face cîteva notații pe mar
ginea meciurilor disputate Joi, 
consemnăm ca neplăcut faptul 
că acest turneu — la startul că
ruia sînt prezenți cel mai buni 
tenlsmanl ai țării — se dispută 
intr-un nemeritat anonimat, șl 
aceasta mal ales din cauza ore
lor nepotrivite la care sînt pro
gramate întîlnirile.

Pe tabloul cu numele campio
nului țării, stelistul Adrian Mar- 
cu, precum și ale dinamovlștl- 
lor Florin Segărceanu șl Mihai 
Vanță și, In sfîrșlt, cu acela al 
lui Daniel Dobre (Tenis Club 
București) s-au jucat partidele 
semifinale. Prima s-a consumat 
Intre M. Vanță si A. Marcu. Cu 
un joc tactic superior Vanță a 
dominat categorlo lntîlnlnea. El 
șl-a surprins adversarul cu retu
ruri pe ambele părți ale tere
nului, cu mingi liftate. Marcu 
a fost vădit pus in dificultate.

1985 a fost, după cum se 
spune, unul din anii „grei" ai 
gimnasticii, programînd — în
tre atîtea numeroase competiții 
regionale si amicale — trei 
dintre Întrecerile de vîrf cele 
mai importante : campionatele 
mondiale. Jocurile Mondiale 
Universitare si camp onalcle 
europene. Așadar, repere clare 
de apreciere a poten iaiului 
manifestat de gimnastica noas
tră. a competitivității sale la 
cel mai înalt nivel și. f!re te. 
a perspectivelor pe care le are 
în 1986 și, mai departe. la 
viițoarele mari competiții. cu 
deosebire la Jocurile Olimpice 
din 1988.

Reprezentanții gimnasticii ro
mânești au fost prezenți la 
toate concursurile amintite si 

tn setul al doilea cel doi au 
mers „cap la cap“ pînă la 5—5. 
Apoi Marcu tși valorifică servi
ciul: 6—5. asemenea procedează 
și Vanță: 6—6 pentru ca tn tie
break dinamovistul să ctștige. 
Rezultat final: M. Vanță — A. 
Marcu 6—4, 7—6 (7—3 tie-break).

Pentru Florin Segărceanu parti
da semifinală cu Daniel Dobre * 
Însemnat o simplă... plimbare. 
Cel mai bun tenisman al țării 
a avut Întreaga partidă la dis
creția sa. Rezultatul meciului : 
Segărceanu — Dobre 6—3, 6—L

• După disputarea pri
mului tur, clasamentele Di
viziei „B“ de tineret la bas
chet se prezintă astfel : MAS
CULIN : 1. Politehnica Sportul 
studențesc București 21 p, 2. 
IMUAS Bala Mare 19 p (un 
joc mai puțin). 3. Oțel Inox 
Tîrgoviște 19 p, 4. Olimpia 
C.S.Ș. Arad 18 p, 5. Autome-

Revelația acestui turneu, stelis
tul Manuel Nicolae, a evoluat 
excelent in compania Iul E. Hnat, 
de care a dispus cu 6—6, 6—î. 
Foarte bine a meat șl Marius 
Comănescu, acesta dispunlnd ta 
două seturi, cu 7—6, 6—3 de G. 
Cosac. Alte rezultate: L. Bucur — 
E. Dascălu 3—6, 7—5, 6—6, A. Po- 
povicl — B. Toma 6—4, 5—7, C—3.

Vineri, de la ora 12 este pro
gramată Anala de pe tabloul 
principal, tn care se vor tntllnl 
FI. Segărceanu șl M. Vanță.

T. SIBIOPOL-coresp.

s-au aflat, de fiecare dată, in 
disputa pentru locurile de pe 
podium. Statistic prezentînd 
lucrurile, bilanțul realizat anul
trecut a fost următorul : la
campionatele mondiale de la
Monlreal — 4 medalii (1 de
aur 3 de argint) : la campiona
tele europene — 4 medalii (1 
argint 3 de bronz), la Jocu
rile Mondiale Universitare — 6 
medalii (2 de aur. 4 de argint). 
Dintre aceste 14 medalii. 12 au 
fost obținute de fete si numai 
două de băieți. în condițiile în 
care ei n-au fost incluși tn 
delegația noastră la Universia
da din Tan^n’a iar la .mon-

Cons.antin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)
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Jucați cu noi ȘAH!

FIRUL CLASAMENTELOR
Campionul de șan al țării 

noastre, marele maestru Mi
hai șubă, & încheiat remar
cabil anul competițional *85.  
Victoria sa m recent disputa
tul campionat național a fost 
doar ultima etapă dintr-un 
șir întreg de succese, care 
l-au adus, de altfel, pe pri
mul loo în rîndul șahiștilor 
români șl în clasamentele in
ternaționale „Elo*  unde deți
ne un coeficient de 2545 p, 
devansîndu-i pe — 
ghi? 2525, Const. Ionescu 2465, 
Dan Bărbulescu “
Ghițescu 2440 ete. La fete, lis
ta coeficienților (comunicată 
de FIDE la 10 ianuarie a.c.) 
începe cu Dana Nuțu 2245, 
Margareta Mureșan 2175, Cris
tina Bădulescu 2150, Marina 
Pogorevici 2145. Gertrude 
Baumstark 2125 Gabriela O- 
lăraru-Stanciu 2125.

Diagrama publicată în ru
brica trecută (alb — Rgl, Dd2 
Tel, el, Na3. Cc5, Pa4, b3, d<, 
f2, g2, h2; negru — Rg8, DfQ, 
Ta8, d8, Nc8, Cb6, Pa5, cG, d5, 
f7. g6, h7) era un instanta
neu al partidei în care Mihai 
Șubă cu albele, l-a învins 
pe mai tînărul său rival, ma
estrul internațional Dan Băr
bulescu, în finala de la Ti
mișoara. O elocventă demon
strație a modului cum poa
te fi transformat un avantaj 
pozițional într-unul 
pe cale tactică. Să 
secvența de luptă: 
(proasta așezare a 
negre permite acest 
sacrificiu în atac) i...N:b7 (la 
l...Td7 2.C:a5, poziția negrului 
se prăbușește imediat) 2.Ne7 
Dg7 (fără șanse ar fi fost și 

t. încercarea 2...Df5) 3.N:d8

FI. Gheor-

2450, Th.

(comunicată

material, 
urmărim 

l.Cb7î! 
pieselor 
frumos

*
X- 
X-
X-
X- 
X- 
X- SI

„PERLA MOLDOVEI"
VIATA SA

■I
SPORTIVA...

T:d8 4.D:a5 D:d4 S.Tcdlî Dg4 
6.D:b€ (acum albul a rămas 
cu o „calitate*  în plus, turn 
pentru nebun) C...Dd7 7.DC5 
Na8 8.Te7 (după această pă
trundere, rezistența negrului 
devine inutilă) 8...Dg4 9.Tdei 
Rg7 lO.Tîf7+! și în fața per
spectivei inevitabile 10...R :f7 
ll.De7+ conducătorul negre
lor s-a necunoscut învins.

★
în continuare, vă oferim un 

exemplu a ceea ce poartă nu-

Mat in două mutări
șah*. o poziție artificial con
struită, în care nu balanța 
forțelor intră în calcul, ci 
numai modul cum poate fi 
îndeplinit enunțul specificat. 
Aici, se cere ca albul (la mu
tare) să facă mat regele ad
vers în numai 2 mutări, îm
potriva celor mai bune apă
rări ale negrului. Pare sim
plu și totuși...

Radu VOIA

* 
î 
î 
x- 
» 
» 
X-
* 
*
X-
*
«• 
X-
X-

Se 
stația 
după 
15 km, te poartă, pe plaiu
rile județului Bacău, pină 
in stațiunea balneo-climate- 
rică Slănic Moldova. Este 
una dintre cele mai fru
moase așezări de acest gen 
din țară, „ridicată" la poa
lele munților Nemira, pe 
valea pîriului Slănic.

Foarte interesant este fap
tul că in „Perla Moldovei" 
— cum i se mai 
cestei stațiuni — 
și o intensă viață 
tntr-o „căldare 
din mijlocul său 
frumoasă bază sportivă, bi- 
tuminizată (cu 5 terenuri de 
tenis, volei și handbal), 
unde, aproape zilnic — cind 
timpul este propice —, au 
loc intilniri sportive la care 
participă oamenii muncii 
veniți in stațiune sau spor
tivi de la C.S.M. Borzești, 
Salina Tg. Ocna, l.F.E.T. 
Comănești, C.F.R. Tg. Ocna 
Ș.a. O dovadă de „gazdă" a 
stațiunii : în 1985, pe baza 
amintită, s-a organizat cea 
de a 12-a ediție a „Festiva
lului sportiv Slănic Mol
dova". la care sint invitați, 
de obicei, sportivi din 4—6 
județe limitrofe.

Numai că in Slănic Mol
dova nu există doar această

coboară din tren la 
„Salină" (Tg. Ocna), 
care, un drum de

spune a- 
pulsează 
sportivă. 

naturală" 
există e

bază sportivă. Tot aici este 
o popicărie (cu 4 piste ți 
ridicare automată), o pîrtie 
de sanie și schi, iar din 
acest an, chiar in parcul 
central al așezării, un alt 
complex de terenuri (tenis, 
volei, handbal). Frumusețea 
vilelor — la care se pot a- 
dăuga : 
aproape 
ping de 
soiului, 
sportive 
sportivilor o atracție spe
cială. Am aflat ci in sta
țiune — in toate cele patru 
anotimpuri — vin mereu lo
turi de sportivi fruntași 
(gimnastică, box. fotbal, 
handbal, volei ș.a.), care fac 
aici pregătire sau recupe
rare, dublată de 
medicale.

Consemnind 
viață sportivă 
Moldovei", nu 
cheia fără a aminti două 
nume ale unor oameni care 
se implică permanent, cu 
pasiune, in organizarea, in 
susținerea activității spor
tive de aici : Mihai Ghibilic 
— directorul stațiunii, și 
Bogdan Lambrinus — pre
ședintele Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică 
și sport din Tg. Ocna.

Modesto FERRARINI

hotelul „Perla", cu 
200 locuri, un cam- 
300 locuri — a pei- 

existența 
exercită

bazelor 
asupra

tratamente

interesanta £ 
a „Perlei J 

putem in- I

î
X-
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PRIMELE ANTRENAI

Sporturile pistelor de ghea
ță — bobul și sania de per
formanță — sînt pe cale de 
a-și intra în. drepturi. La 
Sărmaș — Harghita, cel 846 
de metri al pîrtiei au fost 
Înghețați de la cap la cap, 
Iar marți au fost * ‘ 
primele coborîri de antrena
ment ale sânierilor din 
muna Sărmaș, unde profeso
rul loan Rizea se dovedește 
un neobosit susținător al 
sportului respectiv. In locali
tate au sosit și membrii lo
turilor republicane, precum și 
reprezentanții secțiilor clubu
rilor și asociațiilor sportive 
din țară, toți pregătindu-se în 
vederea primelor competiții 
ale sezonului. Acestea se vor 
desfășura săptămîna viitoare, 
cînd juniorii II își vor dispu
ta Concursul republican, iar 
juniorii I vor participa la e- 
tapa I a Campionatului re
publican.

Vești bune am primit și de 
la Sinaia, unde, deși zăpada 
nu este mare, stratul ei ac-
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GIMNASTICA IN... 6 EPISOADE
(Urmare din pag. 1)

diatele" din Canada au evo
luat doar la individual, cu doi 
concurenți. Ca orice bilanț, și 
acesta al gimnasticii este expus 
comentariilor, aprecierilor. Vom 
încerca să rememorăm desfă
șurarea fiecăreia dintre compe
tițiile importante ale lui ’85 și 
să încercăm să schițăm conclu
ziile ce se impun.

Debutul gimnasticii noastre în 
sezonul competițional al anului 
trecut n-a fost deloc convingă
tor. Ezitările în alcătuirea 
trioului de concurs, insuficienta 
pregătire specială efectuată, 
exagerata autoîncredere în for
țele proprii si necunoașterea 
posibilităților reale ale celor 
mai competitivi dintre adver
sari au determinat insuccesul 
de la campionatele europene de 
la Helsinki, competiție la care 
— să ne reamintim — bilanțul 
fetelor noastre a fost extrem 
de modest : o medalie de ar
gint Ia sărituri și una de bronz 
la sol. cucerite de Eeaterina 
Szabo și, respectiv. Daniela 
Silivaș. Aceasta după ce la 
ediția din 1983 a aceleeași tra
diționale întreceri gimnastele 
române cuceriseră nouă medalii 
(3 de aur, 3 de argint si 3 de 
bronz) ! Era pentru prima 
oară din 1975, de la debutul 
strălucit în arena, europeană al 
Nadiei Comăneci — au ur
mat-o Cristina Grigoraș, Ecate- 
rina Szabo si Lavinia Agache 
și ele deținătoare de titluri de 
campioane europene în anii ur
mători — că gimnastica femi
nină românească nu reușea să 
urce pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului campionatelor eu
ropene. Băieții au avut la 
„europenele" de la Oslo o evo
luție bună, concretizată prin 
cucerirea a două medalii de 
bronz (Valentin Pîntea ia inele 
și Marius Gherman la bară fi
xă) și a lipsit foarte puțin ca 
„bronzul" lui Marius să fie... 
argint sau chiar aur. Debutul 
a doi dintre tinerii de talent și 
de perspectivă ai gimnasticii 
noastre în concursul cu mare 
miză — ne referim la Daniela 
Silivaș și Marius Gherman — 
a fost așadar promițător, de 
bun augur pentru viitoarele lor 
evoluții.

Comparativ cu alte ediții ale 
acestei întreceri sportive stu
dențești, Jocurile Mondiale Uni

versitare de la Kobe — reunind 
cîteva stele de primă mărime 
ale gimnasticii mondiale, între 
care si pe campioanele mon
diale din 1983, Eeaterina Szabo 
și Natalia Iurcenko — au fost, 
poate, cea mai fructuoasă în
trecere pentru gimnastica noas
tră feminină. Intr-un atractiv 
și spectaculos duel cu campioa
na mondială absolută de la Bu
dapesta, Natalia Iurcenko, mul
tipla noastră campioană Ecate- 
rina Szabo a fost la Kobe mai 
aproape de valoarea sa bine- 
bunoscută, cîștigînd 2 medalii 
de aur (la sărituri și bîrnă) și 
4 de argint (pe echipe, la in
dividual compus, paralele și 
sol), fiind singura concurentă 
din întrecere medaliată în toa
te probele ! In absenta Laviniei 
Agache, accidentată doar cu 
citeva minute înainte de star
tul oficial, la situarea pe lo
cul doi a echipei o contribu
ție apreciabilă și-au adus, în 
afară de Mirela Barbălată, și 
tinerele Dana Dumitru si 
Cristina Zelenca.

Neîndoios, campionatele mon
diale de la Montreal au fost 
competiția de referință a anu
lui și este firesc ca ele să aibă 
ponderea cea mai mare în 
aprecierea de ansamblu a re
zultatelor gimnasticii noastre în 
anul 1985. Să reținem, din ca
pul locului, aspectele majore 
— după opinia noastră — ale 
participării gimnastelor române 
Ia „mondialele" din Canada. 
Primul ar fi că. Ia fel ca la 
întrecerile din 1983, de Ia Buda
pesta, a fost cucerit un titlu 
de campioană mondială, per
formera numindu-se acum Da
niela Silivaș,. reprezentantă a 
noii, generații provenind din 
pepiniera Clubului sportiv șco
lar „Cetate" din Deva. Câști
gătoare, in 1984, a titlului de 
campioană europeană de ju
nioare la bîrnă, la Rimini, în 
Italia, a Turneului campioane
lor de la Londra, în 1985. a 
primei ediții a „Cupei Mondia
le" pentru junioare de la To
kio, în 1983, Daniela Silivaș a 
obtinut în 1985 cel mai mare 
succes din cariera ei sportivă 
în cea mai însemnată întrecere 
a anului, în cea mai dificilă 
probă (cu nota maximă), în 
orașul în care cu nouă ani în 
urmă Nadia Comăneci era de
clarată eroină a Jocurilor Olim
pice de la Montreal. In al doi-
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lea rînd, este de menționat fap
tul — deloc minor — că echi
pa noastră și-a menfinut pozi
ția „de argint" pe care o de
ținea din 1983, în condițiile în 
care echipa aliniată de antre
norii noștri avea patru debu
tante Ia „mondiale".: Daniela 
Silivaș, Camelia Voinea, Ce
lestina Popa și Eugenia Golea 
și două „rezerve" la fel de ti
nere : Dana Dumitru si Lenuța 
Rus. Un al treilea aspect ce 
se cere subliniat este acela că, 
mai mult decît la oricare din
tre marile concursuri anterioa
re, Eeaterina Szabo s-a aflat, 
pe parcursul întrecerii de Ia 
Mon ireal, foarte aproape de o 
mare victorie, cucerirea titlu'ui 

■ suprem, ea fiind în fruntea cla
samentului individual compui 
după exercițiile impuse și li
ber alese.

Dar, lipsuri mai vechi și mai 
noi — despre care am mai 
scris, de altfel —, au făcut ca 
unele din obiectivele propuse 
sa,i altele față de care felele 
noastre s-an situat la foarte 
mică distanță, să nu fie reali
zate în 1985. Așa se face că 
nici de data aceasta nu s-a 
reușit cucerirea unui titlu la 
individual compus, iar bilanțul 
general al fetelor noastre a 
fost, la Montreal, considerabil 
mai sărac decît cel de acum 
doi ani, cînd se obțineau 8 
medalii (1 aur, 5 argint, 2 bronz).

Anul 1985, cu plusurile și 
minusurile sale, ar trebui să 
fie socotit, de federația de spe
cialitate si de tehnicienii lotu
rilor reprezentative, ca un 
punct de plecare în pregătirea 
mai responsabilă, mai compe
tentă a viitoarelor mari exa
mene competiționale, pentru ca 
și rezultatele performerilor noș
tri să fie mai bune. Ceea ce 
ni se pare important de între
prins, în contextul unei acti
vități competiționale mai redu
se în 1986, este : pregătirea ri
guroasă a excrcițiilor impuse 
de către toate gimnastele frun
tașe, inclusiv de cele care vor 
avea drept de concurs abia în 
X987—1988 ; stabilirea unui Iot 
restrîns de tinere sportive și 
tineri sportivi, cu colective teh
nice bine concurate, care să 
aibă ca obiectiv prioritar par
ticiparea Ia campionatele euro
pene de juniori din acest an ; 
o mai eficientă acțiune de pre
gătire a unor elemente tehnice 
în premieră la toate aparate
le ; grijă deosebită pentru cele 
mai talentate dintre compo
nentele lotului, astfel ca fie
care apariție a lor în con
cursuri internaționale să re
prezinte cîștigarea unei noi 
trepte spre deplina consacrare 
mondială ; întreprinderea a tot 
ce este posibil ca să i se acor
de Centrului olimpic de la Re
șița, tot ce e necesar pentru 
buna pregătire a tinerilor gim- 
naști care învață si își desă- 
vîrșesc măiestria aici, pentru că 
sînt reale perspectivele ca bă
ieții din noua generație să ne 
aducă mari satisfacții.

Oricum, cert este că în 1986 
și în anii viitori, gimnastica 
românească are toate posibili
tățile ca pe succesele din 1985 
să clădească temelia unor noi 
și prestigioase afirmări inter
naționale.

VEȘTI DIN VOLEI
0 Turneele cu nr. 3 ale Cam

pionatului republican de volei fe
minin — Divizia „A*  — au loc 
între 21—25 ianuarie astfel: la 
Craiova (în Sala sporturilor) 
grupa valorică 1—6, iar la Bucu
rești (în sala Rapid) grupa va
lorică 7—12.
• Tot în această lună încep și 

turneele cu nr. 3 ale Campiona
tului republican masculin — Di
vizia „A“ de volei, între 28 ia
nuarie ,și 1 februarie după cum 
urmează: la Baia Mare (Sala 
sporturilor) grupa valorică 1—6, 
iar la Oradea (Sala sporturilor), 
grupa valorică 7—12.

0 Restanțele la normele de 
control se vor putea da în ziua 
de 20 ianuarie la Stadionul „23 
Au gust “ din Capitală.

® Pentru trei partide interna
ționale de volei au fost invitați 
să oficieze arbitri români. Ast
fel, la partida Gg. Feurbach 
(R.F.G.) — Denderboutem (Bel
gia) în C.E. (f): A. Drago- 
mir — N. Găleșanu ; Filament 
Istanbul — Dinamo Moscova în 
Cupa campionilor (m): V. Du
mitru — V. Vrăjescu; Dunav Ru
se — Kauf. Innsbruck _în Cupa 
campionilor (f) : R. Farmuș — M. 
Stamate.

0 Moment emoționant la Tg. 
Mureș. în cadrul unei frumoase 
festivități a fost sărbătorit La- 
dislau Grun cu ocazia retragerii 
din activitatea de arbitru. Vechi 
activist pe tărîmul voleiului, pro
fesorul de educație fizică L. 
Griin a arbitrat peste 750 de 
jocuri în campionatele republi
cane. Intre cei care s-au aflat 
la această sărbătorire oferindu-i 
flori, cupe, diplome a fost și 
voleibalistul, maestru al sportu
lui, Nicolae Pop, pe cane l-a 
descoperit și i-a îndrumat pri
mii pași în această disciplină. 
Felicitări arbitrului din Tg. Mu
reș și urarea de „La mulți ani !“.

0 Comisia municipală de volei 
— București continuă organiza
rea cursurilor de arbitri. Aflat 
la cea de a patra ediție, cursul 
de formare a arbitrilor de volei 
din Capitală va începe luni 27 
ianuarie. La sediul C.M.E.F.S. 
din Piața Amzel se primesc în
scrieri din partea tinerilor, a 
foștilor jucători, a tuturor celor 
care doresc să devină arbitri de 
volei.

„CUPA UNIRII"
(Urmare din pag I)

cordat diplome pentru cei e- 
vidențiați : Mioara Mihai și 
Lucian Bucule — ambii To- 
plița (ridicători) ; Dana Sln- 
georzan — Tg. Mureș și Sorin 
Pop — B. Mare (trăgători) ; 
Daniel Anton — București, Mi- 
haela Sasu — B. Mare (jucă
tori compleți). (Ion STICLARU, 
coresp.).

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 10 IANUARIE 1986. 
Cat. 1: 1 variantă 100% — auto
turism Dacia 1300 și 6 variante 
25% a 17.500 lei; cat. 2: 1 va
riantă 100% a 30.139 lei și 9 va
riante 25% a 7.535 lei; cat. 3: 20,50 
variante a 4.778 led; cat. 4: 44,75 
variante a 2.189 lei; cat. 5: 150 
variante a 653 lei; cat. 6 : 453 va
riante a 216 lei; cat. X: 2.247,25 
variante a 100 lei. Report la cat. 
1: 203.177 lei. Autoturismul „Da
cia 1300“ a revenit lui Ladlslau 
Alexandru din Oradea.
• Tragerea „MARILOR CIȘTI- 

GURI“ LOTO de astăzi, vineri 17

După cîteva zile friguroase, 
un nou val de căldură s-a a- 
bătut asupra pistei naturale 
de patinaj viteză de la Su
ceava ceea ce a determinat 
forul de resort sâ anuleze 
concursul internațional pro
gramat aici, sîmbătă și du
minică iar ia Miercurea Ciuc 
a plouat, mercurul termome
trelor indicînd, de două zile, 
temperaturi pozitive. De a- 
proape trei săptămîni, patina
torii prezeați în orașul de 
reședință al județului Harghi
ta, unde trebuiau să aibă Ioc 
primele întreceri ale sezonu
lui. dotate cu „Cupa 30 De
cembrie*  și. respectiv, „Cupa 
României",' au continuat, în 
așteptarea înghețului, să se 
pregătească mai mult pe... 
uscat, iar pentru a ține cît 
de cît contactul cu gheața 
s-au înghesuit pe mini-pista 
patinoarului artificial, supra
solicitată.

Aduni ți încă de la sfîrșitul 
anului trecut la Miercurea
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COPIII MUNT
(Urmare din pag. 1)

sete vie a muntelui. „Incredi
bil ! — zice mama unui băiețel 
de 9 ani. și jumătate, cînd a- 
cesta trece ca vîntul prin fața 
cabanei. Acum trei zile lua 
prima lecție de schi, azi a 
urcat cu teleschiul și a coborit 
cu monitorul în față pîrtia a- 
ccasta Ia care, parcă, mi-e și 
frică să mă uit. Nu-mi vine 
să cred că Radu al meu e cel 
care a trecut !", și ochii îi lă
crimează de fericire. Și mama 
lui George, dintr-a-ntiia, din 
Cristur, de lingă Bistrița, și 
cea a lui Alexandru, dintr-a 
doua, din București, și a Ali
nei, elevă într-a doua, la Cluj- 
Napoca, și tatăl lui Alexan
dru, tot într-a treia, in Bucu
rești... Toți erau fericiți. Co
piii lor învățaseră să poarte 
schiurile, să nu mai fie inapti 
pe pîrtia aceea unde multi își 
petrec vacante la rînd. Văzu
sem numai cinci din cei peste 
o mie, care se apropiaseră în 
vacanta aceasta de bucuriile 
schiului, pe Clăbucet. prin in
termediul Școlii de schi Pre
deal, care ține de O.J.T. Bra
șov. O mie de oameni (dintre 
care cam 300 de străini) cîști- 
gați pentru schi, pentru fru
musețea sportului, a muntelui. 
Școala aceasta anume, cu să
lile de curs în aer liber, pe 
pîrtia de schi. în umbra bra
zilor înzăpeziți, cu cel mai 
scurt „trimestru", de., șase 
zile, are cinci\ „clase". Una de 
inițiere, alta de începători, una 
pentru avansați, una pentru 
perfecționați și ultima pentru 
schiori buni. O școală cu elevi 
între trei ani și... 65 de ani, 
chiar dacă, așa cum spunea 
Radu Cernat, fost schior de
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ianuarie, va avea loc în Bucu
rești, în sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 16,05. Transmiterea numere
lor cîștigătoare se va face ÎN 
DIRECT — la radio, pe progra
mul I, la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate, de 
asemenea, la ora 19, pe progra
mul II, la ora 23, pe programul 
I, precum și sîmbătă dimineața, 
în reluare, la ora 8,55, tot pe 
programul I. După efectuarea o-

perațiunilc 
filmul „L3 
Intrarea P 
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De la Institutul de 
Meteorologie și Hi
drologie am aflat 
pentru iubitorii schi
ului grosimea stra
tului de zăpadă în

I
I

cis o dată cu înghețarea unei 
porțiuni a pistei care să per
mită repetări de starturi, pe 
boburi cu patine. (D. ST.)

principalele zone
montane ale țării.
Stîna de Vale 108 cm
Semenlc 70 cm
Cuntu 55 cm
Țarcu 61 cm
Paring 52 cm
Rarău 33 cm
Bîlea Lac 148 cm
Fundata 14 cm
Sinaia (1500) 43 cm
Babele 12 cm
Predeal 31 cm
Brașov 5 cm
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DATELOR DE DISPUTARE §
! NAȚIONALE DE SCHI ALPIN | |
zăpadă de la începutul sezonului, 
ntru a da posibilitatea sportivilor să 
ne — schimbarea datelor de disputare 
e de schi alpin pentru seniori și ju- 
: în loc de 10—15 februarie, întrecerile 
din țară, pentru desemnarea campio- 
la Poiana Brașov, în zilele de 24—29
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pentru începerea concursuri
lor oficiale. Credem că pre
ocupările celor care iubesc 
cu adevărat patinajul viteză 
vor fi legate din nou de 
„inelul* 4 de gheață de pe La
cul Ciucaș, despre care am 
mai scris, pentru că are și 
alte avantaje organizatorice, 
putînd găzdui în bune condi
ții antrenamentele seniorilor 
și concursurile de copii și ju
niori. Această bază de iarnă 
trebuie urgent reintrodusă in 
circuitul competițional. Altfel, 
după cum se vede, va trece 
sezonul, va urma un alt an 
și atîta tot...

Traian lOANiȚESCU

ranță

I
I
I
I
I

P.S. Federația de resort a 
programat la Tușnad-Băi, In 
luna februarie, două con
cursuri republicane. Va reuși 
oare comisia de specialitate a 
județului Harghita să pregă
tească pista pînă la ora star
tului ?
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după un an de muncă, dintr-o 
selecție care a numărat peste ■ 
120 de copii. Cum se numesc I 
micuții, între opt si zece ani. ■ 

care entuziasmaseră asistența 
prin tehnica lor de... „viitori I 
campioni", cum frumos și op- I 
timist i-a definit Mihai Olaru, I 
el însuși fost campion națio
nal de juniori, la slalom uriaș. ■ 

în '75, și la coborîre, în ’77 ? I
Simona Popescu, Oana Mihăiță, ■ 
Codru (a Cișmaș, Ana Taloș, 
Alina Ciubuc, Liviu și Silviu | 
Rolărcanu, Petre Iorga, Mihai I 
Goran și Gabriel Tudor. Va
canța acestor copilandri s-a • 
consumat numai pe munte. La I 
șase dimineața, scularea, la | 
opt, prezența pe pîrtie, la Clă- 
bucet, unii venind cu trenul • 
sau cu autobuzul de la Sinaia, I 
Bușteni sau Azuga. Pînă la I 
nouă și jumătate, pînă se dă • 
drumul la instalații, încălzirea, 
pregătirea organismului, iar I 
de la 9,30 la 12,30 antrenamen- I 
tul propriu-zis. Neexistînd I 
prioritate la mijloacele meca
nice și nici un teren scoală, | 

micuții „viitori campioni" se I 
strecoară, cum pot, îmbărbă- I 
tați de un excelent pedagog, 
caro găsește mereu vorba • 
calmă, explicația clară și răb- I 
darea necesară. „Clubul nostru | 
vrea să scoată schiul din ano
nimat ! — spunea Mihai Olaru. > 
Sîntem un club de performanță, I 
patronat de C.N.E.F.S., si o- I 
bligațiilc noastre sînt mari. Ne • 
grăbim încet, rezultatele nu 
Pot veni imediat. Nu insistăm I 
pe cantitate, pe multe coborîri, I 
ci pe calitate, pe însușirea te- ■ 
meinică a tehnicii schiului 
modern. Facem și antrena- I 
mente în condiții de concurs, I 
intrăm și în concurs cu cei I 
mici și vrem ca sezonul să-I 
prelungim la opt-zece luni, | 
cum am făcut în vară, cînd I 
am schiat, în iulie și august, | 
în Bucegi, Ia Valea Albă. Cele 
două grupe ale mele și cele ■ 
ale celorlalți colegi de Ia club I 
cunrind eonii care iubesc e- I 
norm schiul și care știu că 
fără sacrificii, fără o muncă | 
permanentă nu pot bate la I 
porțile marii performanțe. I 
Sper să deschidem aceste porți, 
curînd !“. ■

...Pe aceeași pîrtie, în va- I 
cântă, copiii care abia învață ’ 
să pună schiurile în picioare 
și cei care s-au și lansat spre I 
marea performanță. $1 oameni I 
de vîrste și profesii diferite. 8 
veniți să schieze. Cu toții pa
sionați ai naturii, ai sportului, | 
ai frumosului, toți copii fără j 
vîrstă ai muntelui... *

Divizionarele ,,A" în fața noului sezon

„U" CLUJ-NAPOCA Șl RESURSELE
SALE ÎNCĂ NEVALORIFICATE

„Da, puteți scrie că echipa 
noastră are încă mari resurse 
și că in această primăvară va 
reuși să se elibereze din chin
gile care — ca proaspătă re
venită în prima divizie — au 
reținut-o uneori de la joc. Ti
nerețea lui „U“ este un atu, 
este un cîștig care trebuie va
lorificat**,  ne-a spus zilele tre
cute cel care de mai bine de 
un sfert de veac se confundă 
cu puternicul club sportiv care 
este Universitatea Cluj-Napoca 
și mai ales cu echipa de fot
bal, al cărei tricou l-a îmbră
cat de 328 de ori !

Așa a debutat convorbirea cu 
actualul președinte al clubului, 
Remus Cîmpeanu. Interlocuto
rul nostru a început cu... în
ceputul pregătirilor, cu startul 
acestei perioade de care depind 
în foarte mare măsură rezul
tatele din retur și. în general, 
întreaga comportare de anul a- 
cesta a echipei. Firesc, după 
reunirea lotului a avut loc o 
vizită medicală după care au 
început pregătirile cu antreno
rul Dan Anca, cei doi titulari, 
Remus Vlad și Alexa Uifălea- 
nu, fiind plecați la București, 
la cursul de perfecționare. An
trenamentele vor continua pînă 
la 26 ianuarie la Cluj-Napoca, 
perioadă în care se va disputa 
și un meci amical cu Dinamo ; 
între 26 ianuarie si 7 februa
rie este prevăzut un stagiu de 
pregătire centralizată la Sova- 
ta, perioadă în care se vor 
disputa o serie de partide a- 
micale în care se va urmări 
atit omogenizarea echipei, cit 
și modul în care au fost însu
șite unele noi idei tactice de 
joc. Aplicîndu-se principiul că 
cea mai bună pregătire se ca
pătă prin meciuri, au fost sta
bilite o serie de întâlniri atît 
la Cluj-Napoca. cât și în alte 
orașe. De pildă, cu o săptămî- 
nă înaintea optimilor de finală 
ale Cupei României, „U“ va 
participa, la Timișoara, la un 
turneu organizat de C.F.R. și 
la care vor mai lua parte Po
litehnica și o echipă din Un
garia. în sfîrșit, urmează par
tida cu Dinamo din cadrul Cu
pei României („Mai mult ca 
sigur că meciul se va juca Ia 
Alba Iulia**,  ne spunea Remus 
Cîmpeanu) și apoi, proba-pro- 
bclor, campionatul.

întrecerea va fi atacată de 
„U“, în general, cu același lot 
cu care a jucat în toamnă. 
Singurele noutăți — apariția 
lui Mujnai în echipa la care 
s-a evidențiat si plecarea lui
I. Mureșan la F. C. Bihor, la 
cererea jucătorului clujean. 
Așadar, lotul se anunță a fi 
următorul :

Cine înscrie hi campionatul speranțelor ?

UN TR/O OFENSIV CU 27 DE GOLURI (Goran-Florea-Țeculescu)
Șl UN REALIZATOR INEDIT (Teodorescu)
Ca și campionatul Diviziei 

„C“, întrecerea speranțelor — 
competiția care vrea să fie o 
„poartă de intrare" spre pri
mul eșalon al fotbalului nostru 
— se desfășoară după formula 
cu trei puncte pentru victorie 
și unul pentru meci egal. Cum 
clasamentul acestui campionat 
nu trimite... în Divizia „B“ 
pe ultimele sale trei echipe, 
sigur că efervescența scontată 
prin noul punctaj nu s-a în
registrat așa cum începe să se 
observe în Divizia „C“. Ace
leași echipe — ca șl In ediția 
trecută, ca și în cele premer
gătoare acesteia — domină 
campionatul speranțelor : Stea
ua, F.C. Argeș, Corvinul. Uni

10 goluri: Goran, Țeculescu (Steaua)
3 goluri: Teodoreseu (Rapid)
7 goluri: V. Ion (Gloria), Toderaș (F.C. Bihor), Florea 

(Steaua)
3 goluri: Păuna („Poli” Timișoara), Alexandrescu (Gloria), Ie

pure („U“ Cluj-Napoca)
5 goluri: Smoleac (A.S.A.), Tucă, Tunaru, lovănescu (F.C. 

Argeș), Ochlosu, Marcu (Victoria)
4 goluri: Henlka (F.C.M. Brașov), Ursică (S.C. Bacău), Har- 

șani, O. Lazăr (F.C. Bihor), Cecman (Dinamo). Blaga („U” 
Cluj-Napoca), Răduțoiu (Sportul studențesc), Cosma, Ciol-

.ponea (Steaua), Albu, Dicui (A.S.A.), I. Nicolae, A. Ehe 
(Petrolul).

• In campionatul speranțelor s-au marcat 422 de goluri. Cu 
21 mal multe ca în Divizia „A“. • Cel mal eficace atac. 
Steaua: (Goran (10) — Florea (7) — Țeculescu (10) • Echipa 
cu cele mai puține goluri Înscrise: F.C. Olt (12 goluri la activ) 
• Doar doi lucitori au marcat cite trei goluri tptr-un med: 
Teodorescu (Rapid) și O. Lazăr (F.C. Bihor) • 35 de jucători 
au reușit să înscrie de cite două ori în aceeași partidă • Prin
tre cei care au marcat pentru speranțe se numără și... Mă- 
năilă, Beldeanu, Bența, Tică. Văetus. Tamandi. Coraș. Bozeșan, 
Szabo o Universitatea Craiova este echina cu cei mai mulți 
marcatori (16), iar F.C. Olt cu cei mai puțini (7).

PORTARI : Cavai, Jasko 
Ciucur ;

FUNDAȘI : Dobrotă, Ciocan. 
Neamțu, Pojar, Bagiu, Feșnic 
Meszaros ;

MIJLOCAȘI : Popicu. Muj
nai, Bucur, Stoica, L. Moldo
van, Sabău, FI, Pop ;

ÎNAINTAȘI : Biro, Cîmpeanu 
II, Fîșic, Boeru, Giurgiu. în 
total 22 de jucători, dintre care 
13 au învățat fotbalul In ca
drul clubului.

— Ce vedeți nou, în această 
primăvară, la „U“ 7

— Văd titularizarea a doi ju
niori. Este vorba de Pojar in 
linia de fundași și de Sabău, 
la mijlocași. De asemenea, de
butul Iui Mujnai in „A**  ! Da, 
Mujnai nu a jucat pînă aeum 
in Divizia „A“ ; și-a adus insă 
contribuția la ciștigarea seriei 
a 111-a în Divizia „B“ și deci 
a promovării noastre. Cum spu
neam, cred că „U“ va face pa
sul așteptat spre un joc de mai 
bună calitate pentru că are un 
lot bun, un cuplu de antrenori 
capabil să ducă echipa inainte, 
condiții de lucru dintre cele 
mai bune. Este imposibil ca 
toate acestea să nu aducă un 
plus de valoare. Ceea ce ne-a 
tras, oarecum, înapoi a fost 
sentimentul de fostă diviziona
ră „B**.  Dar iată că fosta di
vizionară „B“ a reușit să ocu
pe locul 7 la finele primei 
jumătăți a campionatului, o 
frumoasă platformă de lansare 
spre un Ioc și mai bun. Echi
pa are resurse, ii trebuie mai 
multă îndrăzneală, o mai bună 
pregătire psihică pentru a de
păși această „barieră" care, 
vrînd-ncvrînd, anul trecut nu 
ne-a lăsat să ne exprimăm așa 
cum am fi putut. Iar dacă pa
sul se va face asta este și 
datorită mănunchiului de oa
meni de bine care activează 
în biroul secției, sub președin
ția prqf. univ. Sever Groze, ca
re de patru ani stă neclintit 
lingă echipă. Roadele muncii 
acestui colectiv s-au văzui si 
pină acum : de aceea nu pot 
trece cu vederea acest sprijin 
pe care l-am simțit în repeta
te rînduri.

Aflată în cel de-al 67-lea an 
de existență, „U“ este cea mai 
iubită echipă din oraș. O do
vedesc nu numai tribunele pli
ne, la fiecare meci, ci și o 
recentă întâlnire cu suporterii, 
organizată la întreprinderea U- 
nirea, unde sala în care s-au 
purtat discuțiile s-a dovedit de 
la bun început neîncăpătoare 
pentru cei care au dorit să dia
logheze cu jucătorii preferați.

Mircea TUDORAN

versitatea Craiova, între ele 
intercalîndu-se, surprinzător, 
noile promovate, Petrolul, Vic
toria și „U“ Cluj-Napoca. Ros
tul acestei competiții nu este 
însă acela de a oferi o ierar
hie a celor 18 echipe. Nu. In 
repetate rînduri am subliniat 
că altceva se cere de la în
trecerea speranțelor. Scopul ei 
este, înainte de toate, acela de 
a oferi JUCĂTORI BINE PRE
GĂTIȚI, gata în orice moment 
să ia locul componenților di
vizionarelor „A“, care, dintr-un 
motiv sau altul, devin indis
ponibili sau — după trecerea 
anilor — necorespunzători. Așa 
e firesc să fie, pentru că viata 
merge înainte. Și, cum în

Din temele Cursului de pcrlccționarc a antrenorilor

RELAJIA OM - ATLET - FOTBALIST, 

In ATENȚIA PSIHOLOGIEI SPORTIVE
Dialog cu prof.

— Stimate tovarășe profesor 
Victor Stănculescu, ați participat, 
recent, la Congresul de psiholo
gie sportivă de Ia Copenhaga. 
Prin ce anume a fost el impor
tant pentru fotbal, sectorul in 
care activați, pe diverse planuri, 
de multă vreme 7

— înainte de toate, ja preci
zat scopul urmărit de fotbalul 
de performanță prin abordarea 
simultană a următoarelor trei 
mari obiective: OMUL din fot
balist (înțeleglnd prin acest 
prim aspect talent, temperament, 
caracter, Intr-un cuvint persona
litate). ATLETUL din fotbalist 
(viteză, forță, rezistență) și JU
CĂTORUL de fotbal modem (ca
pabil să joace la fel de bine in 
atac. In apărare șl la momen
tele fixe).

— Ce contribuție aduce psiho
logia sportivă acestui, să-i zicem, 
trinom 7

— Referindu-ne la cele trei as
pecte — pe care, de altfel, le-am 
dezbătut și in zilele Cursului de 
perfecționare a antrenorilor — ca 
urmărește să lupte împotriva 
stress-ului prin eliminarea inu
tilului din viața sportivă de per
formanță; să realizeze un coefi
cient de robustețe pslho-fizică, 
atu al unei înalte performanțe 
sportive; In sfîrșit, să obțină al
goritmi cu eficiență maximă 
prlntr-un minim consum de 
efort.

Avem de-a face, așadar, cu o 
similitudine a scopurilor urmă
rite. pe de o parte, de forurile 
conducătoare ale fotbalului 
(F.I.F.A.. U.E.F.A., federațiile na
ționale) și, pe de altă parte, de 
psihologia sportivă, amindouă 
neferindu-se la relația dintre om, 
atlet și fotbalistul propriu-zis, 
condiție indispensabilă marii 
performanțe, care conferă fotba
lului trei atribute: este interna
țional în conținutul performan
telor (echipele reprezentative sau 
de club urmărind supremația 
sportivă); este național prin for
ma lui de manifestare (fiecare 
școală națională avînd particula
rități care o definesc pe plan in
ternațional : școala sud-america- 
nă, a țărilor latino-europene, a 
fotbalului anglo-saxon); este spe
cific unul club, antrenor, jucător.

— Venind vorba de școlile na
ționale, cum apreciați că se poa
te ajunge Ia realizarea progresu
lui în fotbalul nostru ?

— Dacă din punctul de vedere 
al scopului general, fotbalul se 
aliniază cerințelor competitivită
ții, realizarea practică a perfor
manței impune prezența unei noi 
strategii sportive, compusă din: 
o CONCEPȚIE de JOC (care să 
cuprindă caracteristicile fotbalu
lui total, așa cum, grăitor au

fotbalul nostru se simte, de 
mai multă vreme, nevoia de 
atacanți, de marcatori de go
luri (deși una din teorii spune 
că, în prezent, orice jucător 
are datoria să înscrie) am 
considerat util să scoatem ia... 
lumină pe cei care alcătuiesc 
tabloul golgeterilor in acest 
campionat al speranțelor, să 
spunem citeva cuvinte de 
laudă despre ei, pentru că, 
cine știe, poate că peste un 
an, doi sau trei, se vor afla 
și ei in atenția generală, așa 
cum se află acum Cămătaru, 
Hagi, hunedoreanul Petcu, Pi- 
țurcă, Bîcu, Lăcătuș, Coraș 
sau Gabor, ca să ne referim 
numai Ia cîțiva. Așadar, cine 
sînt marcatorii de goluri în 
campionatul speranțelor ?

Alăturat vă prezentăm nu
mele a 28 dintre ei. în frun
tea clasamentului, doi tineri 
jucători ai echipei pregătite 
de Radu Troi, Steaua : Marius 
Goran și Dan Țeculescu. Pri
mul e născut în 1966. al doi
lea în 1967. Primul a marcat 
de trei ori cite două goluri, 
al doilea s-a aflat, însă, pe 
tabela marcatorilor In opt par
tide. Nici unul nu a făcut 
parte dintr-un lot reprezenta
tiv de juniori, iar acum e prea 
tîrziu ! Cu opt goluri, pe lo
cul 3, Eugen Teodorescu de 
la Rapid, un vîrf deosebit de 
bătăios și cu un dezvoltat simț 
al Dorții. A fost component al 
selecționatei U.E.F.A. ’85 și in
teresant ni se pare faptul că.

VICTOR STĂNCULESCU
fost interpretate de Ajax, de e- 
chipa Italiei la ultimul campio
nat mondial), o CONCEPȚIE DE 
ANTRENAMENT (înțeleglnd prin 
aceasta relația dintre educația 
jucătorilor pentru marea perfor
manță, instruirea lor timpurie și, 
apoi, antrenamentul pentru per
formanță) și, în sfîrșit, o CON
CEPȚIE DE VIATA SPORTIVA, 
care include autocontrolul timpu
lui liber și conștientizarea pre
gătirii individuale.

— Cum vedeți aplicarea în 
practică a tuturor acestor cerințe 
pentru fotbalul nostru ?

— In ultimii ani, cîteva echipe 
de club, precum și prima repre
zentativă a țării au realizat pro
grese însemnate în acest sens, 
dar pentru o dezvoltare unifor
mă a fotbalului nostru, pe în
treaga lui «piramidă", adică de 
la formațiile de copii la echipa 
națională, trebuie „atacate44. în 
mod simultan, următoarele de
ziderate :

1) perfecționarea corpului de 
tehnicieni la toate eșaloanele;

2) selecționarea celor mai buni 
jucători (cunoscută fiind contri
buția în proporție de circa 60 Ia 
sută a marilor talente la obține
rea marii performanțe). Să ne

*gîndim. de pildă, în acest sens, 
ce-ar fi însemnat — la turneul 
final al C.E. din 1984 și în pre
liminariile C.M. pentru Mexic — 
echipa națională a Franței fără 
Platini...

3) uniformizarea condițiilor de 
pregătire, joo și viață sportivă:

4) uniformizarea unei concepții 
de joc și antrenament — proprie 
fotbalului românesc — pe care 
să și-o însușească toate echipele, 
de la copii Ia reprezentativa 
țării;

5) un apel permanent ia știin
țele de confluență cu fotbalul 
care să ajute jocul, antrenamen
tul și viața sportivă a fotbaliș
tilor.

— Mai concret, cum se pot rea
liza toate acestea, după opinia 
dumneavoastră ?

— Cred că un centru tehnic al 
F.R.F. ar putea rezolva proble
me variate, multiple, cum ar fi: 

a) cursurile de formare și per
fecționare a antrenorilor;

bj activitatea colegiilor județe
ne. ca nuclee de realizare a per
formanței în toată țara, dună 
modelul echipelor reprezentative:

c) editarea „Rombolului tehnic44 
pentru antrenori și jucători;

d) organizarea activității de 
cercetare științifică.

Sînt părți componente ale unei 
activități fără de care perfor
manța înaltă este de neconceput.

Interviu realizat de
Gheorghe NICOLAESCU

deși a jucat mai puțin de ju
mătate din meciurile turului 
(cînd n-a fost rezervă Ia e- 
chipa mare). iată-I prezent 
printre cei mai eficace jucă
tori ai speranțelor. Teodorescu 
a marcat cele opt goluri în 
patru partide, el avînd la activ 
și un hat-trick tocmai într-o 
întîlnire foarte grea, cea cu 
speranțele Craiovei.

In continuare, clasamentul a- 
lăturat ne oferă tabloul inte
resant al unor golgeteri dife
riți, printre care descoperim 
jucători care au evoluat și pe 
prima scenă (Păuna, Marcu, 
A. Ene. O. Lazăr), foști inter
naționali dc juniori (Harșani. 
Ursică. Albu). un veteran al 
fotbalului nostru (lovănescu), 
dar si multe, multe nume noi, 

tineri jucători care promit și care 
trebuie ajutați să rămînă și pe 
mai departe la fel de îndră
gostiți de cel. mâi greu rol de 
interpretat în fotbal. în cel 
actual în mod deosebit, cel de 
marcator de goluri : Viorel Ion, 
Toderaș. Iepure, Tunaru, O- 
ihiosu, Răduțoiu, Smoleac. De 
antrenorii echipelor de spe
ranțe (care trebuie să-i pre
gătească atent), de antrenorii 
echipelor de seniori (care au 
datoria să Ie urmărească evo
luția), de grija pe care Ie-o 
vor purta cluburile va de
pinde ascensiunea lor.

Iar Campionatul speranțelor 
rămîne una dintre „filierele" 
prin care pot urca spre ,.A“ 
jucătorii de care are atîta ne
voie fotbalul nostru de elită.

Laurențiu DUMITRESCU
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PAȘI IMPORTANȚI PE DRUMUL 
UNIVERSALIZĂRII RUGBY-ULUI

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA JAIȚE

BELGRAD, 16 (Agerpres). — 
în runda a 4-a a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Jaițe (Iugoslavia), Voiska a 
cîștigat la Maximovici, iar par
tidele Veroczi — Nuțu, Stadler 
— Lemaciko, Ciburdanidze — 
Madl s-au încheiat remi
ze. în clasament conduc 
Stadler (Iugoslavia), Ciburda
nidze (U.R.S.S.). Madl (Unga
ria) — cu cîte 3 p. Dana Nuțu 
(România), care a pierdut par
tida întreruptă cu Petrovici, se 
află pe locul 10, cu 1 p.

„CUPELE EUROPENE" LA BASCHET
întrecerile tn cupele europene 

de baschet (masculin și feminin) 
sînt In plină desfășurare. De la 
Pragji, Versailles. Barcelona, Sa
rajevo, Cluj-Napoca, Roma, Bu
dapesta ș.a. au sosit sau sînt 
așteptate ultimele rezultate ale 
partidelor ajunse, în această pe
rioadă, în fazele decisive ale 
competițiilor continentale. „Cupa 
Radivoj Koraci“: Baneoroma (I- 
talla) — Hapoel Tel Aviv (Israel) 
93—74, orthez (Franța) — Gra- 
nollars (Spania) 95—85, Varese

In „Turneul campionilor" la tenis

A FOST ELIMINAT 
(și) McENROE!

în cea de-a doua zi a „Turneu
lui campionilor", care se desfă
șoară la Madison Square Garden 
din New York, s-a înregistrat o 
nouă surpriză. Favoritul nr. 2, 
americanul John McEnroe, a fost 
învins de compatriotul său Brad 
Gilbert (15) în 3 seturi: 7—5, 4—6, 
1—6. Este a 8-a partidă între cel 
doi, singura cîștigată de Gil
bert, tn urma unul joc servlcl- 
voleu foarte exact șl a retururi
lor eficace. Un alt rezultat ne
scontat: Tim Mayotte (S.U.A., 10) 
-- Yannleh Noah (Franța, 7) 6—4,
6—4. după un meci de ridicat ni
vel tehnic, Intre doi tenismanl 
maeștri al jocului la fileu, care 
au realizat procentaje valoroase 
le primul serviciu: 82 la sută 
(Mayotte) șl 75 la sută (Noah). 
Partida dintre suedezii Anders 
Jarryd (8) șl Joakim Nystrom 
(9) s-a încheiat în favoarea pri
mului: 0—6, 6—1, 6—4. După ce 
în primul set NystrBm s-a de
tașat rapid, din start, datorită 
celor 19 puncte cîștigate conse
cutiv (!!), tot el a cedat iniția
tiva tn al 2-lea. tn cel decisiv, 
egalitatea a persistat pînă la 3, 
cînd Jarryd a realizat un break 
și s-a distanțat. Al 3-lea meci 
„în familie" al zilei s-a disputat 
între cehoslovacii Ivan Lendl (1) 
și Tomas Smld (16), cîștigat, fă
ră probleme, de primul, cu 6—1. 
6—0.

Ziua a 3-a programează două 
„sferturi" de simplu — Gomez — 
Kriek; Wilander — Becker — și 
două de dublu — Edberg, jarryd 
— Slozil, Smid; Flach, Seguso — 
Casai, Sanchez.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Serghel Bubka a 

stabilit la Osaka (Japonia) cea 
mal bună performanță mondială 
în sală la săritura cu prăjina: 
5,87 m.

CICLISM • „Cursa de 6 zile" 
de la Bremen a fost cîștigată 
de cuplul vest-german Dietrich 
Thurau — Josef Kristen cu 727 p. 
Pe următoarele locuri s-au cla
sat: 2. Rene Pijnen — Gert Frank 
(Olanda, Danemarca) 713 p, 3. 
Urs Freuler — Roman Hermann 
(Elveția. Liechtenstein) 680 p.

ȘAH o Partida a. 4-a a meciu
lui dintre marii maeștri sovietici 
Rafael Vaganian și Andrei So
kolov (care își dispută la Minsk 
una din semifinalele turneului 
candidațllor la titlul mondial de 
șah) a fost amlnată, la cererea 
Iul Vaganian. Scorul este de 
2,5—0,5 pentru Sokolov.

TENIS • Primul tur de la Wor
cester (Massachusetts): Svetlana 
Parhomenko (U.R.S.S.) — Camille 
Benjamin (S.U.A.) 7—5. 7—6: Ka
tarina Llndqvist (Suedia) — Ka
terina Maleeva (Bulgaria) 6—0.
7—5; Sandra Cecchini (Italia) — 
Katl-v Horvath (S.U.A.) 6—2.

GRUPELE CAMPIONATULUI MONDIAL
DE HANDBAL FEMININ

România, in grupa o, aiâturl de Corcea de Sud, 
R. r. Germania și a doua reprezentantă a Asiei

AMSTERDAM, 16 (Agerpres).
— La Amsterdam s-a efectuat 
tragerea la sorți a grupelor 
Campionatului mondial de 
handbal (f), care va avea loc 
în Olanda, între 1 și 15 de
cembrie. Iată componența gru
pelor :

GRUPA A — Iugoslavia.

(Italia) — Breogan Lugo (Spa
nia) 101—82, Steaua Roșie Bel
grad — Vllleurbanne (Franța) 
105—83, Turin (Italia) — PAOK 
Salonic (Grecia) 97—82, Antibes 
(Franța) — zadar (Iugoslavia) 
87—67. „Cupa Lilllana Ronchetti": 
Kremltovsțl Sofia (Bulgaria) — 
Vozdovao Belgrad (Iugoslavia) 
89—74, Lokomotiv Sofia (Bulga
ria) — Novosibirsk (U.R.S.S.) 
64—80, Sohio (Italia) — Montfer- 
rand (Franța) 79—87.

Schi fond : GUNDE SVAN PIER
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DE O PRIMA CURSA...

Patru zile după etapa de la 
Bresse, din cadrul „Cupei mon
diale", schiorii fondiști au po
posit tn Iugoslavia, la Bohlnj. 
Pe distanța de 13 km, suedezul 
Gunde Svan, neînvins de la În
ceputul sezonului, era marele 
favorit. -De data aceasta el a... 
cedat primul loo compatriotului 
său. Torgny Mogren. Iată ordi
nea primilor 3 la stlrșltul acestei 
curae: L Torgny Mogren 37:52,4.
2. Gunde Svan 37:53.1, 3. Vegard 
Ulvang (Norvegia) 38:32,0. Aceas
tă victorie l-a adus pe Mogren 
pe locul al l-lea In clasamentul 
general, in timp oe Svan ocup*  
prima poziție, cu un avans con
fortabil de 43 de puncte. Dar 
iată și situația primelor locuri 
tn clasamentul general: 1. Gunde 
Svan 95 p: 2. Torgny Mogren 52 
p. 3. Vladimir Smirnov (U.R.S.S.) 
sl Pal-Gunnar Mikkelsplass 
(Norvegia), cu cite 43 p.
• Echipa feminină a R.D.G. 

a terminat învingătoare in a 
doua probă de ștafetă 4X5 km, 
contînd pentru „Cupa mondială". 
Victoria a fost obținută la 
Milhllelthen (R.D.G.), in lh08:59. 
Pe locul secund s-a situat for
mația Finlandei in lhll :05, iar pe 
al 3-lea — cea suedeză. în lhll:in

Bob: VICTORIE, LA CERVIN’A,

A ECHIPAJULUI ITALIEI

Concursul pentru patru per
soane disputat pe pirita de la 
Cervlnia a revenit primului echl-

6—4. Rezultate din turul n: 
Parhomenko — Russell 6—3, 4—6, 
6—3 Rinaldi — Suire 6—2, 7—6, 
Durie — Larsen 5—7, 7—6, 6—4, 
Gadusek — Kuhlman 6—1, 6—4.

TENIS DE MASA • Rezultate 
din Liga europeană: la Ostrava — 
Cehoslovacia — Olanda 7—0; la 
Koenigswinter — R.F.G. — Fran
ța 3—4; la Belgrad — Iugoslavia
— Suedia 2—5; la Esztergom — 
Ungaria — Polonia 3-M.

VOLEI • Rezultate din C.C.E. 
(m): Ț.S.K.A. Moscova — Zinella 
Bologne 3—0; Ruda Hvezda Pra- 
ga — A.S. Grenoble 3—1; Brother 
Martinus (Olanda) — Stocznia 
Szczecin (Polonia) 3—0; Cupa fe
derației (m): Aris Salonic — Ku- 
tiba Falconara (Italia) 2—3; Cu
pa cupelor (m): Ț.S.K.A. Sofia
— Bayer Lewerkusen (R.F.G.) 
3—0: A.S. Cannes — Panini Mo- 
dene 2—3: C.C.E. (f) : Tunsgram

_ Budapesta — Czarnl Slupsk (Po- 
* lonla) 2—3; Lausanne U.C. — O- 

limpii Teodora Ravenna (Italia) 
0—3: Cupa cupelor (f): Mladost 
Zagreb — Lohoh MQnchen 1—3: 
Dunav Ruse — Kaufhaus In
nsbruck 3—0.

U.R.S.S., Polonia și campioana 
Africii.

GRUPA B — R.D. Germană, 
Ungaria, Olanda și campioana 
Americii.

GRUPA C — R.P. Chineză. 
Cehoslovacia, Norvegia și pri
ma reprezentantă a Asiei (Iu
goslavia, R.P. Chineză și Co
reea de Sud sînt calificate după 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles).

GRUPA D — Coreea de Sud, 
R.F.G., ROMANIA și o echipă 
din Asia, ce se va califica în 
urma unui turneu de baraj.

Primele trei echipe din fie
care grupă vor forma două se
rii semifinale. în funcție de 
clasamentul semifinalelor se 
vor juca finalele pentru locu
rile 1—2, 3—4 ș.a.m.d.

Seriile semifinale se vor al
cătui astfel : A—B și C—D. Pri
mele trei echipe se vor cali
fica pentru Jocurile Olimpice 
din 1988.

paj al Italiei, înregistrat In 4 
manșe cu timpul de 4:26,15. Pe 
locul următor Italia 2 cu timpul 
de 4:26,46. In clasamentul gene
ral al „Cupei mondiale", după 4 
probe, conduce Austria 64 p, 
secundată de Elveția 53 p.

Hochei pe gheață : Ț.S.K.A. -

IN FRUNTEA CAMPIONATULUI

U.R.S.S.

Campionatul unional a fost re
luat cu etapa a 13-a. Rezultate: 
Spartak Moscova — Sokol Kiev
8—3; S.K.A. Leningrad — ȚSKA 
Moscova 1—6; Dinamo Riga — 
Dinamo Moscova 3—3; Torpedo 
Gorki — Hlmlk Voskresensk 8—6; 
Aripile Sovietelor Moscova — 
Traktor Cellablnsk 10—0. Lidera 
clasamentului se menține ȚSKA 
Moscova, cu 41 p.

IMPORTANTE HOTARIRI ALE U.E.FA
MUNCHEN, 16 (Agerpres). — 

Tragerea la sorți a grupelor pre
liminare ale Campionatului eu
ropean, al cărui turneu final este 
programat tn luna iunie 1988. în 
R.F. Germania, se va efectua in 
ziua de 14 februarie, la Frank
furt pe Main tn localul vechii 
Opere, La întreceri s-au înscris 
33 de echipe reprezentind toate 
federațiile membre ale U.E.F.A., 
cu excepția Liechtensteinului.

tn ce privește modalitățile de 
tragere la sorți forul european 
a anunțat că au fost stabiliți 7 
capi de serie, tn urma folosirii 
unui criteriu ce a ținut seama 
de performanțele selecționatelor 
participante in trecuta ediție a 
campionatului continental. pre
cum și în preliminariile campio
natului mondial, recent Încheia
te Vor avea această calitate e- 
chlpele Angliei, Danemarcei, 
Portugaliei, Olandei, Spaniei, Bel
giei și Franței, formația R.F. 
Germania fiind calificată din o- 
ficiu, ca țară organizatoare. Ce
lelalte decizii privind tragerea la 
sorți vor fi luate cu prilejul unei 
conferințe speciale, programată 
în ziua de 20 Ianuarie, la Frank
furt pe Main.

Ql în cursul ultimei ședințe a 
Comitetului executiv al U.E.F.A.. 
desfășurată ia Viena. s-a hotărît 
ca turneul final din 1988 al cam
pionatului european pentru ju
niori pinâ la 16 ani să fie găz
duit de Spania. Competițiile din 
1986 și 1987 vor avea loc în Gre
cia șl. respectiv. Franța. Cu pri
lejul aceleeașl reuniuni, U.E.F.A. 
a decis crearea unul trofeu 
..Fair-play" pentru această com
petiție, ce urmează a fl atribuit 
echipei care se vădește cea mal 
corectă.

Tot Comitetul executiv U.E.F.A. 
a anuntat că proiectul unei „Cu
pe continentale" la care ar urma 
să participe echipele de club 
europene care au în palmares o

1985 va rămîne ca un an mare 
pentru rugby. International 
Board, forul său diriguitor, a 
luat (după multe așteptări și 
ezitări) o hotărîre capitală : 
sportul cu balonul oval și-a 
primit propna-i „Cupă mon
dială" — certificat de maturi
tate —, implinindu-se astfel 
un vis de aur al multor gene
rații de rugbvști. 16 țări, nrin-

Totul pe cartea atacului 1 —
iată deviza rugbyștilor neozee

landezi (all blacks)

tre care — spre cinstea ei — 
și România, au fost invitate la 
startul acestei întreceri cu ca
racter larg, reprezentativ. Or
ganizarea primei ediții — se 
știe — a fost încredințată fe
derațiilor din Noua Zeelandă si 
Australia, țări „eminamente rug- 
bystice", în ideea de a da mai 
multă vigoare unui sport, care 
(și aici !) suferă, în ultimii ani, 
de pe urma concurenței nemi
loase a rugbyului profesionist 
(în 13), a fotbalului australian, 
a însuși fotbalului clasic. S-a 
apreciat că doar printr-un 
campionat mondial, rugbyul ar 
recîștiga teren șl interes tn 
ochii opiniei publice. Și, iată-1 
adjudecat, meciul Noua Zeelan
dă — Italia urmînd a deschide 
„balul" la 22 mai 1987 (Auck
land). z

Un trofeu (transmisibil), „Cu
pa William Webb Ellis". — 
purtînd numele tinărului cole- 
gian englez care In 1823, în 
timpul unui meci de fotbal, a 
făcut acel mult comentat „gest 
istoric" prin luarea mingii tn 
mtini spre a înscrie mai lesne 
un gol In poarta adversă — va 
fi inmfnat Învingătorilor.

1985 a fost, așadar, un an 
important pentru rugby, un an 
de confirmări, de revelații, de 
mutații. Putem spune, fără tea

victorie finală intr-o cupă con
tinentală („Cupa campionilor eu
ropeni", „Cupa cupelor" sau 
„Cupa U.E.F.A.") a fost respins

CRIZE FINANCIARE IN ANGLIA
Cluburile engleze au trecut, tn 

1985, prin cel mal dificil an din 
istoria lor, apreciază forurile 
sportive din Londra. La proble
ma huligsnismu.ul, care a deter
minat cunoscuta suspendare „sine 
die" a echipelor engleze de club 
din cuoele --uropene, s-a adău
gat și cea a d'flcultăților de or
din financiar După declararea 
tn stare de faliment a formației 
Swansea, fos’ă participantă tn 

----------------- BULETIN „MUNDIAL ’86”
• DIRECTORUL TEHNIC al echipei Canadei. Tony Waiters, 

a anunțat că selecționata pe care o conduce va disputa cîteva 
meciuri de verificare, în luna februarie, în S.U.A. și apoi în 
orașele mexicane Irapuato și Leon, unde fotbaliștii canadieni 
vor susține apoi jucurile oficiale ale turneului final. Reamintim 
că reprezentativa Canadei este pentru prima oară oalificată 
la un turneu final al C.M. Ea va evolua în grupa „C“, alături 
de formațiile Franței, Ungariei și U.R.S.S. • ÎNTRE 2 și 9 
februarie la Miami (S.U^A.) va avea Ioc un turneu la care vor 
fi prezente echipele Uruguayului, Canadei și S.U.A. • A FOST 
ALCĂTUIT UN LOT de 30 de jucători portughezi, care au 
intrat în pregătire sub conducerea antrenorului Jose Torres. 
Printre aceștia, jucători cu vechi stagii, ca portarii Bento (Ben
fica) și Damas (Sporting), fundașul Alvaro, înaintașii Gomes 
șl Futre (F.C. Porto). • ECHIPA DANEMARCEI se va antrena 
la altitudine, în Columbia, între 17 și 27 mai, unde va susține 
și trei jocuri: cu selecționata Columbiei, cu echipele de club 
F.C. America și Millionarios Bogota. • ÎN OLANDA a izbucnit 
o criză la nivelul echipei naționale, după ce Johan Cruyff, 
antrenorul formației Ajax Amsterdam, a rechemat de la io 
4 dintre cei 6 jucători selecționați de la clubul său, moți- 
vîndu-și gestul prin faptul că fotbaliștii respectivi au nevoie 
de... odihnă ! Tn fața acestei atitudini federația olandeză dp 
specialitate a decis ca nici un jucător de la Ajax să nu ma< 
facă parte, deocamdată, din echipa națională. • ECHIPA SCO
ȚIEI va efectua un stagiu de pregătire într-o localitate d-n 
vestul îndepărtat american. în apropiere de orașul Santa Fp 
Timp de două săptămîni. fotbaliștii scoțieni urmează să sp 
antreneze în condiții asemănătoare celor din Mexic, regtun^n 
aflîndu-se la o altitudine de 2400 m

ma de a greși, că a apus epoca 
în care rugbyul era doar 
„Turneul celor 5 națiuni" sau 
2—3 periple pe an în Austra
lia, Noua Zeelandă sau Argen
tina. De mai bine de un de
ceniu avem un tot mai puter
nic campionat european (sub 
egida F.I.R.A.), iar astăzi, cînd 
spunem „rugby". spunem Ar
gentina și Italia, România și 
U.R.S.S., Canada și S.U.A., Tu
nisia și Zimbabwe, Fidji și Ja
ponia, numim, dacă vom con
tinua enumerarea, peste 100 de 
țări (110 după unele surse).

1983 (și anii anteriori) au 
afirmat supremația Noii Zeelan- 
de trupa de „aii blacks" a lui 
G. Mourie, A. Haden, M. Mex- 
ted, D. Loveridge, S. Wilson, 
făuri ndu-și o aureolă de in
vincibilitate. A venit, insă. 1984 
care a propulsat — tot ca_ o 
confirmare — Australia în viț
iul piramidei rugbystice. Și 
asta în special în urma unui 
lung turneu în Insulele britani
ce, soldat cu un strălucitor 
„mare șlem" : 19—3 cu Anglia, 
16—9 cu Irlanda, 28—9 cu Țara 
Galilor și 37—12 cu Scoția ! în 
tr-un ultim test, în august, anul 
trecut, „Wallabies" (numele ce-1 
poartă rugbyștii australieni) au 
jucat la Auckland cu „AU 
Blacks" și au pierdut bătălia 
la limită : 9—10, avînd însă 
larg deschisă calea apelului 
(le-au lipsit doi titulari de 
marcă, D. Campese și M. Ella) 
pentru „manșa decisivă" amî- 
nată în 1987. Dar anul 1985 a 
mai însemnat si afirmarea Ar
gentinei. în țara fotbalului, 
arhitectul Hugo Porta și ai săi 
băieți au dus rugbyul pe Înăl
țimi nebănuite. O primă vic
torie a „Pumelor" asupra XV- 
lui Franței (24—16 la Buenos 
Aires), urmată de o foarte mă
gulitoare egalitate cu „invinci
bilii" „AII Blacks" (21—21, la 
Buenos Aires. toate punctele 
datorîndu-se „uverturii" de ex
cepție care este Hugo Porta). 
Tot tn categoria „revelații" 
poate fi încadrată și reprezen
tativa Insulelor Fidji care a în
treprins un edificator turneu ia 
Marea Britanie, unde a reușit 
o excelentă partidă în compa
nia ultimei ctștigătoare a 
Turneului celor 5 națiuni. Ir
landa (15—16) ! începe să se 
afirme și XV-le Uniunii So
vietice. anul trecut locul II în 
campionatul european F.I.R.A. 
în progres sînt și rugbyul ita
lian. șl cel canadian...

Unde se joacă, așadar, cel 
mai bun rugby : în Europa. în 
America sau la Antipozi ?

Dimitrie CALL'MACHl

in unanimitate. Se apreciază că 
această competiție, propusă de 
Italia, ar duce la o creștere de 
nedorit a calendarului competi- 
țional, și așa încărcat, al forma
țiilor europene.

prima ligă, au mai fost relevate 
cazurile asemănătoare ale altor 
echipe cum sînt Birmingham, cu 
datorii depășind trei milioane de 
dolari sau Leeds United (liga 
secund;' oare a fost obligată 
să-și vîndă stadionul pentru a 
plăti creditorii. De asemenea, 
media spectatorilor la toate cele 
92 de clubu»*  profesioniste a fost 
de numai... 2000 de meci !
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