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AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCA] IE FIZICA Șl SPORI

A început campionatul pe echipe la scrimă

LIDERI, ELORETIȘTII $1 SADRERI1 DE LA STEAUA
Sîmbătă și dumiuică, sala 

Fioreasca din Capitală a găz
duit prima etapă a Diviziilor 
naționale „A“ și „B“ la flore
ta masculin și sabie.

Anul trecut, în întrecerea 
floretiștilor din primul eșalon 
competițlonal, multipla campi
oană națională Steaua avea 
adversare redutabile in cvarte
tele cluburilor Progresul Bucu-

Față in față, liderul tinerilor sabreri, V. Szabo (Steaua) — in stingă 
imaginii, și cel al juniorilor, ~

rești și C. S. Satu Mare, Acum, 
acesta din urmă, fără File și 
Costa, transferați la clubul mi
litar, a devenit candidat la re
trogradare (! ?), chiar dacă a 
revenit Roca, cîndva titular in 
echipa reprezentativă. In între-

«»• ..AM 0 MARE ÎNCREDERE ÎN POSIBILITĂȚILE BOXERILOR NOȘTRI.
TOIUL ESTE CA NOI. ANTRENORII, SĂ LE PUNEM IN VALOARE

afirmă Eustațiu Mărgărit, antrenorul 
coordonator al lotului reprezentativ

trtfa «MM*» :... ~-t=

Sportivii români au început 
noul an cu o intensă activitate 
de pregătire pentru marile com
petiții ale lui 1986. Lumea 
boxului nostru a pornit și ea 
în această cursă, la capătul că- 

* reia vizează o reprezentare no
tabilă în concursurile interna
ționale ale anului și îndeosebi 
la cele două mari turnee de 
mare prestigiu în lumea spor
tului cu mănuși — Campionate
le mondiale ale seniorilor 
(8—18 mai, în S.U.A.) și Cam
pionatele europene de juniori 
(11—20 septembrie, în Dane
marca). Ce se întreprinde pen
tru o reprezentare cît mai bu
nă a boxului românesc pe cele 
două ringuri ? Ne răspunde an
trenorul coordonator al lotului 
reprezentativ de seniori. Eus- 
tațiu Mărgărit:

„în calitate de antrenor 
lotului național de seniori 
sarcină pe care am primit-o 
o lună în urmă — trebuie
spun, din capul locului, că atît 
eu, cît si ceilalți antrenori care 
lucrăm la lot — maestrul Ion 
Popa, Calistrat Cuțov si Emil 
Popa — privim anul competi- 
țional 1986 numai prin prisma 
viitoarelor rezultate, care tre
buie să aducă boxul românesc 
pe locul fruntaș avut cu ani în

al

cu 
să

în „Cupa cupelor** la volei

STEAUA A ÎNTRECUT, IN DEPLASARE,
ECHIPA DANEZA ODENSE

la Oden- 
contînd pen- 
cupelor" la

COPENHAGA. (Agerpres). 
Sîmbătă-seara, 
se, în meci 
tru „Cupa 
volei masculin, echipa Steaua

@ Frumoasa surpriză a formației I.E.F.S. la floretă © 
C. S. Satu Mare — „lanterna roșie" ! © La sabie, trei 

echipe departajate prin indice
ceriile primei etape din actuala 
ediție a Diviziei ,,A“, echipa 
masculină de floretă a clubului 
sătmărean n-a contat, practic, 
decît pe aportul lui S. Roca 
S.i Z. Eder. ceilalți coechipieri

D. Găureanu (C.t. Tractorul) 
Foto: Dragoș NEAGU

Porfiriu și Bulbuc) a- 
deocamdată, o singură 
— tinerețea (15 ani).

(Borciu. 
vind, 
calitate 
cu care, însă, n-au putut cîști- 
ga nici un asalt. Iată de ce
C. S. Satu Mare se află acum 
intr-o postură inedită, deținînd 

___ - ierarhia internațională. 
Competițiile internaționale din 
1986 îndeosebi Campionatele 
mondiale ale seniorilor si Cam
pionatele europene de juniori, 
trebuie tratate ca prilejuri de 
revenire a pugilatului nostril în 
topul mondial. Nu este un se- 

” noi am 
moment 
gîndin- 
la me- 
seniori-

urmă în

creț pentru nimeni' că 
preluat lotul intr-un 
dificil. Spun aceasta 

'du-mă în primul rînd 
diocritatea majorității 
lor.

Dar în stilul nostru de muncă, 
pe care l-am adoptat la lot, a 
cunoaște greutățile nu înseam
nă a capitula în, fața lor, ci 
dimpotrivă. Sintem hotărîți să 
desfășurăm o muncă serioasă. 
Cu un plan bun, pe care să-l 
respectăm cu rigurozitate, cu 
disciplină si pasiune din par
tea tuturor, sînt sigur că ne 
vom prezenta bine la marile 
întreceri. Personal am o mare 
încredere în posibilitățile boxe
rilor noștri. Totul este ca noi, 
antrenorii, să le punem în va
loare.

Pentru competițiile lui 1986 și, 
în perspectivă, pentru Jocurile 
Olimpice, împreună cu antre
norul emerit Ion Popa am al
cătuit și am propus federației 
un lot de 32 de sportivi, care

București a întrecut cu sco
rul de 3—0 (7, 10, 9) forma
ția daneză DII Odense. Re
turul va avea loc la Bucu
rești.

„lanterna roșie", după ce ani 
de-a rîndul a contat în lupta 
pentru podium. Vrem sâ credem 
că această tradițională pepinie
ră a floretei noastre va găsi — 
printr-o mai bună organizare și 
colaborare a forțelor locale —. 
calea firească de redresare.

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

JUNIORII, MAI BUNI
MIERCUREA CIUC, 19 (prin 

telefon). După cîteva săptă- 
mîni de vreme nefavorabilă 
patinajului, iată că temperatu
ra în scădere din ultimele zile 
a permis amenajarea pistei na
turale de dimensiuni olimpice 
din localitate, pe care au înce
put duminică întrecerile tra
diționalei competiții „Cupa 
României", primul concurs ofi
cial al sezonului la patinaj vi
teză. La start s-au aliniat 82 
de concurenți, reprezentînd toa
te secțiile de performanță.

în pofida condițiilor meteo
rologice nefavorabile, antreno
rul proaspătului lot olimpic, 
prof. Adrian Ciobanu, a reușit 

cuprinde cei mai reprezentativi 
boxeri — după opinia noastră 
bineînțeles —, capabili să facă 
față marilor turnee internațio
nale. Grupul majoritar îl for-

Petre HENȚ

(Continuare in pag 2—3)

CÎTEVA

DAR Șl
• Gimnastica

curaj și

Gimnastica in... 6 episoade (III)

REZULTATE BUNE, PROMIȚĂTOARE,

EVIDENȚIEREA VECHILOR SLĂBICIUNI
masculină continuă să rămină datoare • Mai mult

decizie in promovarea tinerilor talentați

Valentin Pîntea (evoluînd la cai cu minere) mai poate avea un 
cuvint de spus in gimnastica noastră masculină

MECIUL DE BARAJ PENTRU
TITLUL DE CAMPIOANA LA SAH

Margareta Mureșan - la un pas de victorie !
SINAIA, 19 (prin telefon). Ia- 

tă-ne, așadar, in preajma în
cheierii ultimului act al cam
pionatului național feminin de 
șah, ediția 1985. O restanță a 
anului trecut sau, mai curînd, 
un „,f>is“ oferit de cele două 
învingătoare din finală, marea 
maestră internațională Marga
reta Mureșan și maestra inter
națională Gabriela Olărașu-' 
Stanciu.

Prima lor întîlnire din seria 
celor 4, cît cuprinde meciul 
pentru titlu, inaugurat sîmbătă 
seara la hotelul „Montana", nu 
a modificat egalitatea existentă 
înaintea startului. După efec
tuarea a 50 de mutări, s-a în
registrat un rezultat de remiză.

Cu albele a jucat Gabriela 
Olărașu-Stanciu și, într-un 
Gambit al damei acceptat, jo
cul a luat, curînd, un caracter 
activ pozițional, ' cu manevre 
laborioase de ambele părți. 
Tendința spre joc deschis a 
fost evidentă și din partea pie
selor negre conduse 
gareta Mureșan, care 
un schimb de dame 
mutare, pentru a-1 
totuși, după alte patru mutări. 
La un moment dat presiunea 
pionilor albi centrali s-a inten

de Mar - 
a refuzat 
la a 8-a 

realiza,

„Cupa României" la paLinaj viteză

să-și mențină elevii la o cotă 
valorică ridicată, unii dintre 
„olimpici" aflați încă ia vîrsta 
junioratului fiind cronometrați 
la acest concurs de debut al 
sezonului cu timpi superiori 
celor realizați de seniori în 
cursa de sprint. De asemenea, 
primele 'confruntări ale senioa
relor s-au soldat cu surprize: 
probele de 500 și 1 500 m au 
fost cîștigate cu 45,6 și, res
pectiv, 2:27,5 de talentata mu- 
reșancă Ibolya Szatmari care. (Continuare in pag. 2-3)

Ultimele 
în toate 
prinsă de fotoreporterul nostru Iorgu Bănică, la Predeal, iubitori ai 
■sortitului — in aceste zile, tot mai mulți — urcînd pe pîrtia de Ri 

Clăbucet...

ninsori căzute in Bucegi au revigorat activitatea 
stațiunile montane de pe Valea Prahovei. In imaginea. sur-

se părea că mareaslficat și 
noastră maestră are dificultăți 
în găsirea continuării celei mai 
bune. A găsit-o. însă, trecînd 
partida intr-un final cu mic 
dezavantaj material (un pion 
mai puțin), dar sub semnul u- 
nei total® egalări a șanselor. 
Ceea ce a și decis soarta lup
tei, după 5 ore de joc.

A doua partidă, de duminică, 
a avut o desfășurare plină de 
neprevăzut și a schimbat fața 
luptei. După o deschidere de 
căi originale Gabriela Olărașu- 
Stanciu (cu negrele) a cîștigat 
la un-moment dat un pion. A- 
vantaj care s-a dovedit iluzo
riu, Margareta Mureșan con- 
traatacind eficace și — profitînd 
de inexactitățile adversarei — 
a intrat curînd într-o poziție 
cîștigătoare. Fapt consemnat la 
mutarea 43. Așadar ea deschide 
scorul și conduce cu 1,5—0,5, 
ea avînd nevoie acum de o sin
gură remiză pentru a obține 
cele 2 p care ii asigură titlul 
de campioană.

Luni este zi de pauză, iar 
marți și miercuri sînt progra
mate ultimele două partide ale 
întrecerii.

Radu VOIA

frumoasă reintra-
după o întrerupere de 3 ani, 
și-a făcut o
re, reușind să depășească pe 
principalele 
Hordobețiu,
Iudith Bogozi. Dacă in dispu
tele junioarelor mari și mici 
am recunoscut multe fete re
marcate în sezonul trecut, 
principalele performere conți-

favorite, Cerasela
Liliana Coman și

Traian IOANiȚESCU

Chiar dacă gimnastica femi
nină ne-a adus satisfacții mai 
multe și succese mai străluci
toare în ultimii ani. realitatea 
obiectivă ne obligă să consem- 

. năm faptul că Dan Grecu 
este cel care, acum mai bine 
de un deceniu, cucerea la Pa
latul sporturilor din Vârna 
primul titlu de campion mon
dial pentru gimnastica româ
nească. în anii ce au urmat, 
inelele au adus noi și noi sa
tisfacții valorosului gimnast di- 
namovist, atît la campionatele 
mondiale și la Jocurile Olim
pice, cît și la campionatele eu
ropene.

Din 
vilor 
scris

păcate, numărul sporti- 
români care și-au în

apoi numele pe tabelele

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)



IN MAREA (și foarte tînăra) FAMILIE 
A ȘAHIȘTILOR DE EA CALCULATORUL..

Dsvizia ,,A“ de basch

ÎS DfRBVUL „POLI" TiMiȘOARA
In lumea șahului de la noi, 

reprezentanții asociației sporti- 
vț Calculatorul I.I.R.U.C. Bucu
rești a întreprinderii pentru 
întreținerea și repararea utila
jelor de calcul ocupă un loc 
aparte. In performanță și chiar 
a... marii performanțe.

Este impresionant cum intr- 
un interval de numai un de
ceniu, șahul a cunoscut la Cal
culatorul L1.R.U.C. o dezvoltare 
vertiginoasă. Un grup de jucă
tori, in frunte cu președintele 
secției de șah, ing. Sorin Gra- 
țianu, a făcut primele tatonări 
pentru a implanta „sportul 
minții“ printre muncitorii, teh
nicienii și inginerii întreprin
derii, cu rezultate la început 
nu prea spectaculoase: numai 
un loc 3 in barajul de califi
care in categoria „B“ a cam
pionatului municipiului Bucu
rești. Totuși, promovare, dar 
infringeri pe toată linia, 11 e- 
șecuri din 11 partide... Alții, 
poate, ar fi renunțat la tenta
tiva de a forța ușa perfor
manței. N-a fost cazul celor 
de aici. Lingă ing. Grațianu — 
SamoiI Sebeni, Mihaela Corcio- 
va, Dumitru Ionescu, Andrei 
Szabadosz și Lucian Segal. 
Entuziaștii inițiatori ai șahului 
și-au strîns rindurile, au luat 
totul de la început. Rezultatul? 
In 1076 calificarea in catego
ria „A". Roadele stăruinței erau 
răsplătite !

Nu vom face apel la toate 
detaliile legate de împlinirile 
șahiștilor de la Calculatorul
I.I.R.U.C.  Vom reține, in trea
căt, promovarea din categoria 
„A" a Bucureștiului in Divizia 
municipală (1977), obținerea ti
tlului de campioană a țării 
(1081), dar mai ales vertiginoa
sa ascensiune a „noului val", 
care anul precedent — intrecind 
toate promisiunile și așteptările 
— s-a impus cu autoritate in 
toate concursurile și competiți
ile autohtone, precum și in cele 
la care a luat parte peste ho
tare: titluri de campioni ai ță
rii, prin Luminița Radu și Vio
rica Ursuleac. titlul de campioni 
școlari pe echipe (Bucureștiul 
prezent cu o combinată Cal
culatorul I.I.R.U.C. + Clubul 
sportiv școlar nr. 1), primul loc 
la turneul internațional de la

A ÎNCEPUT campionatul pe echipe la scrimă
(Urmare din pag 1)

In schimb, o promițătoare 
ascensiune a marcat formația 
studenților bucureșteni de la
1. E.F.S„ care. într-o nouă al
cătuire, n-a cedat decît in 
derby-ul etapei, cu Steaua. Și 
aid, după o luptă acerbă. în 
care a condus tot timpul medu
lui (inclusiv cu scorul de 8—5 
cînri Zaharia avea și 3—0 în 
asaltul cu Costa !), pierzând în 
cele din urmă doar la tușave- 
raj (scor final : 8—8, 62—55 t.d. 
pentru Steaua). Au punctat în 
acest med : Costa și Oancea —
3, Molea și Iile — 1, Buzan — 
0, pentru Steaua și Soroceanu, 
Zaharia, Alexiu, L«rinczi — cite
2, pentru I.E.F.S. Acest echili
bru s-a vădit și în similitudinea 
scorului (9—4) pe care ambele 
protagoniste ale întrecerii echi
pelor de floretă, l-au înregistrat 
în compania formației clasate, 
în final, pe treapta a 3-a a cla
samentului. Progresul.

Iată clasamentul și rezultatele 
primei etape a Diviziei „A- la 
floretă masculin : 1. Steaua 10 p 
(9—2 CU CSSM 9—5 C.T.A.S., 9—4 
Progresul, 8—8, I.E.F.S., 9—2
C.S.U. Tg. Mureș 2 p (9—4 
(9—6 C.S.S.M., 9—5 C.T.A.S., 9—4 
Progresul, ■ 9—4 C.S.U. Tg. M.), 3. 
Progresul 6 p (9—4 C.S.S.M.,
9—5 C.T.A.S., 9—4 C.S.U. Tg. M ).
4. C.T.A. Steaua 4 p (9—5 
C.S.S.M.. 9—3 C.S.U. Tg. M). 5. 
C.S.U. Te. Mureș 2 p <9—4 
C.S.S.M.), 6. C.S. Satu Mare 0 p.

In Divizia „B“ la floretă mas
culin pe primele două locuri se 
află echipele Politehnica Timi-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
S REZULTATELE

CONCURSULUI FKONOSFOKT 
DIN 19 IANUARIE 1986

1. Atalar.ta — Napoli X
2. AveUino — Inter 1
3. Como — Verona 1
4. Milan — Fiorentina 1
5. Pisa — Juventus X
6. Roma — Bari 1
7. Sampdoria — Udinese 1

8. Torino — Lecce 1
9. Brescia — Lazio 1

10. Catanzaro — Ascoli X
IL Cremonese — Campobasso X

Bydgoszcz — Polonia, la cele 
de la Bagneux și Val Thorens
— Franța etc.

Stăruim asupra activității șa- 
histe de perspectivă desfășurată 
de acest colectiv sportiv bucu- 
reștean, pentru că — după opi
nia noastră — el promite să 
ofere satisfacții multiple și in 
viitorul apropiat. Înainte de 
toate, pentru că la Calculatorul
I.I.R.U.C.  există la această dată 
un nucleu foarte puternic de 
tinere valori care ar putea 
constitui — și ar merita — un 
centru de copii și juniori cu 
statut. Nu mai puțin de 75 de 
foarte tineri șahiști activează 
permanent aici, pregătiți volun
tar de jucătorii seniori (îndeo
sebi de ing. Lucian Segal și 
Paul Segheato). Unii, prin va
loarea constant dovedită, au 
fost transferați, temporar, la 
echipe din Diviziile ,.A“ și 
„B“, rodați în diverse concur
suri dificile (in care au ocupat 
permanent locuri la primele 
mese), ceea ce ar justifica o 
dublă legitimare. Se detașează 
din nucleul micilor șahiști de 
aici Luminița Radu, un talent 
care confirmă, cu normă de 
candidat maestru, la nici 14 
ani. recent ciștigătoare a semi
finalei de senioare de la Sina
ia, fără nici o infringere (prin
tre învinsele ei, Gertrude 
Baumstark și Mălina Nicoară...) 
calificată in finala națională 
,.B“. precum și Gabriel Sch- 
wartzmann — 9 ani neîmpliniți
— cu categoria I, șahist de 
excepție la nivelul virstei, un 
veritabil copil-minune in acest 
sport.

Se muncește mult și cu efi
ciență (cum arată rezultatele) 
la Calculatorul I.I.R.U.C. Bucu
rești pentru propășirea „spor
tului minții", descoperirea unor 
noi talente — cifra totală a co
piilor și juniorilor se apropie 
de 120 (după o prealabilă ac
țiune de selecție, anuală, cate 
angajează cel puțin 1000 de 
elevi din toate sectoarele Capi
talei) și, implicit, pentru lansa
rea celor mai harnici pe orbita

șoara (10 p) și Flacăra Satu 
Mare (8 p).

întrecerea echipelor de sabie 
n-a adus nimic nou in ceea ce 
privește disputa pentru titlu. 
Echipa clubului Steaua, cea 
care domină cu autoritate com
petiția de mai bine-de un dece
niu, și-a permis chiar să-1 ce
deze pe rutinatul C. Marin, fost 
internațional, uneia din forma
țiile brașovene, fără ca poten
țialul său să se fi diminuat în 
raport cu solicitările campio
natului. Așteptăm. însă, să ve
dem formația noastră campioa
nă în confruntările Internatio
nale ce vor urma în curind.

Deocamdată. în prima etapă 
de campionat. Steaua (Chiculi- 
ță. Pop, Mustață, Florea, Szabo. 
Păunescu) a efiștigat la „pas“ 
întâlnirile, cu o singură excep
ție, meciul cu Dinamo, eterna 
candidată pentru locul secund. 
Este edificator în acest sens 
faptul că echipa militară a ce
dat doar în 5 asalturi de-a 
lungul a 4 meciuri, în schimb, 
în partida cu Dinamo a pierdut 
6 asalturi. Disputa pentru ce
lelalte locuri pe podium se a- 
nunță a fi, însă, deosebit de e- 
chili'brată. Astfel, prin caruse
lul rezultatelor. 3 echipe (Di
namo, Montorul Slobozia și 
Centrul de tineret Tractorul 
Brașov) sînt departajate în cla
sament doar pe baza raportului 
dintre asalturile cîștigate și 
cele pierdute. După ce C. t. Tr. 
Brașov, a întrecut pe Dinamo 
(ce-i drept, la tușaveraj : 64—63 
t. d.), anunțîndu-se principala

12. Empoli — Cesena X
13. Sambenedettese — Genoa 1 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.654.806 LEI, din care 24.396 
lei, report la categoria 1.
• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2" »IN 
19 IANUARIE 1986. Extrage
rea I : 56 65 11 32 ; Extrage
rea a H-a : 48 22 70 60; Extra
gerea a IlI-a : 18 2 45 74.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
746.987 LEI, din care 9.755 lei. 
report la categoria 1.

Foarte tinerii șahiști de Ia Calculatorul I1RUC București au avut 
o comportare remarcabilă la concursul internațional de la Byd

goszcz — Polonia, unde au ocupat locul I.
marii performanțe. O adevăra
tă familie de șahiști, care ar 
merita un plus de atenție din 
partea forului de resort (așa 
cum aceasta există din partea 
Consiliului municipal București

MIDIRI III POSIiHIIIilIll BOXERILOR TORI
(Urmare din pag. 1) 

mează tinerele speranțe. Alături 
de ei, seniorii Relu Nistor 
(Steaua), Nicolae Talpoș (Dina
mo), Dănuț Lugigan (Dinamo), 
Florian Vasile (Steaua) și Mar
cel Marcu (B.C. Brăila) — pu- 
giliști oarecum afirmați pe tă- 
rîm internațional. După cum 
vedeți lipsesc multe „nume" 
din rîndul campionilor națio
nali.

Aceasta, deoarece sîntem ho- 
tărîți să nu facem nici un ra
bat la disciplină și nici la pro
filul moral, educațional, al per
formerului, fără de care nu se 
poate' ajunge la marca perfor
manță. Sîntem convinși, expe
riența ne-a dovedit-o. că fără 
dorința de a munci onest, de 
a gîndi bine, de a fi modest, 
conștiincios, pasionat de acest 
sport, oricît de mare ar fi ta
lentul, este imposibil să reali
zezi o mare performanță. Indis
ciplina și autoîngăduința anu
lează talentul. S-ar părea că 
cerem elevilor noștri lucruri 

pretendentă la locul secund 
(C. Marin fiind secondat cu 
succes de tînărul D. Găureanu, 
fiecare cu cite 3 v). a pierdut 
apoi net la Montorul Slobozia.

Iată clasamentul și rezultatele 
primei etape a Diviziei „A“ Ia 
sabie : 1. Steaua 10 p (9—6 Di
namo, 9—0 C.S.S. Voința Slob., 
9—3 U.C.B.. 9—1 C.t. Tr. BV., 9—1 
Montorul Slob.), 2. Dinamo 6 p, 
+11 (9—2 C.S.S. Voința, 9—6
U.C.B., 9—5 Montorul), 3. Mon
torul Slobozia 6 p, +3 (9—2
C.S.S. Voința, 9—6 U.C.B. 9—4 
C.t. Tr.), 4. Centrul de tineret 
Tractorul Brașov 6 p, —3 <9—1
C.S.S. Voința, 9—7 U.C.B., 8—8
Dinamo), 5. U.C. București 2 p 
(9—1 C.S.S. Voința), 6. C:S.S. 
Voința Slobozia Op.

In Divizia „B" de sabie pe pri
mele două locuri se află Trac
torul Brașov (10 p) și C.S-M. lași 
(8 P).

„CUPA ROMÂNIEI
(Urmare din pag I)

nuînd să fie Ileana Cleteșteanu 
și, respectiv, Mihaela DascăJu, 
în cursele celor mai tineri vi- 
tezișți, dominate de Ioan Mol
dovan și Mădălin Munteanu, 
s-au impus atenției cîțiva băieți 
(Mirel Galoș. Daniel Schwern, 
Anton Manolea, Iulian Pitiș, 
Horațiu Nistor șa.) aflați la 
ora debutului.

în cea de a doua probă a 
zilei (3 000 m), seniorii Ion 
Opincariu, Zsolt Zakarias și 
Andrei Erdelyi și-au confirmat 
valoarea de alergători de cursă 
lungă, rezultatele lor fiind 
mulțumitoare față de condițiile 
vitrege de antrenament pe care 
le-au avut pină în prezent.

Rezultatele din reuniunea 
inaugurală — senioare — 500 
m : 1. Ibolya Szatmari (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) 45,6, 2. 
Iuliana Coman (Petrolul Plo
iești) 46.5. 3. Cerasela Hordo- 
bețiu (CSS Sibiu — Centrul 
Olimpic, Mecanică Fină Buc) 
47,2: 1 500 m : 1. Szatmari,
2:27,5. 2. Hordobețiu 2:27,9, 3. 
Judith Bogozi (SC M. Ciuc) 
2:31,8. Seniori — 500 m: 1. D. 

pentru educație fizică șî sport), 
nefiind deocamdată prea multe 
în țară, la asemenea parametri 
calitativi. Doar la Iași, Plo
iești...

Tiheriu STAMA

foarte dure, repet, dure, nu 
grele. Dar adevărul este că nu
mai oamenii deosebiți pot face 
lucruri deosebite și marele cam
pion (nu numai Ia box) reali
zează un lucru deosebit... Așa 
se face că nu am chemat la lot 
sportivi ca Dorin Răcaru, Rudei 
Obreja, Doru Maricescu etc., 
despre care nu se poate spune 
că nu sînt boxeri de talent.

Alături de seniorii amintiți 
se pregătește marele grup al 
„speranțelor", al cărui nucleu 
îl formează lotul de tineri care 
a participat la C.M. de anul 
trecut, de la București, în frun
te cu cei doi campioni mon
diali — Marcelică Tudoriu și 
Daniel Măeran. La „mondiale
le" din S.U.A. nu vom putea 
prezenta o echipă completă, dar 
vom căuta ca sportivii care vor 
fi aleși să ne reprezinte să fie 
cit se poate de bine pregătiți 
pentru această grea intrecerc. 
Condiții pentru o cit mai bună 
pregătire avem. Totul depinde 
acum numai de noi, antrenori 
și sportivi. Am pornit la drum 
cu încredere și foarte mare 
ambiție.

în legătură cu „europenele" 
de juniori din Danemarca ce 
pot să vă spun ? Campionatele 
mondiale de tineret de la Bucu
rești ne-au demonstrat că boxul 
nostru nu duce lipsă de elemen
te talentate, de rezerve. Junio
rii care au început pregătirile 
pentru „europenele mici" pre
zintă multe garanții pentru c 
evoluție rapidă și, deci, pentru 
o reprezentare valoroasă. Anto
nie Justin (Craiova). Gigi Moi
se (Făurei), Leon Mihai (Hune
doara) sînt doar cîțiva dintre 
băieții care aspiră la un loc po 
podium și chiar Ia titlul de 
campion continental. Totul este 
să se muncească cu ei cu com
petență și ambiție.

Sperăm într-o comportare bu
nă la competițiile mari ale a- 
accstui an. Atît la „mondialele" 
de seniori, la „europenele" ju
niorilor, cît si „Centura de aur" 
și la alte turnee internaționale 
la care vom participa".

LA PATINAJ VITEZA
Jenei (IM AS A Sf. Gheorghe)
41.3, 2. I. Opincariu (Petrolul 
Ploiești) 41,4, 3. Zs. Madly (CS 
Triumf Buc.) 42,0; 3 000 m : 1- 
Opincariu 4:35,0, 2. Zs. Zaka
rias (SC M. Ciuc) 4:40,0, 3. A. 
Erdelyi (IMASA Sf. Gheorghe) 
4:40,8. Junioare I — 508 m :
1. Ileana Cleteșteanu (Pionie
rul Constanța — C.O. Mec. Fină)
46.3, 2. Mihaela Timiș (CSM 
Cluj Napoca) 48,5. 3. Angela 
Seulean (Viitorul Cluj-Napoca) 
48,5; 1 500 m : 1. Timiș 2:34,6,
2. Cleteșteanu 2:34,7, 3. Seulean
2:41,0. juniori I — 500 m : 1<
E. Cseh (Mureșul Tg. M. — 
C.O. Mec. Fină) 41,0, 2. D. Csa- 
ta (Tractorul Brașov — C.O. 
Mec. Fină) 41,1, 3. Cs. Madaraș 
(Mureșul Tg. M. — C.O. Mec. 
Fină) 41,2; 3 000 m: 1. Csata
4:41.3, 2. N. Sandu (Petrolul 
Ploiești — C.O. Mec. Fină) 
4:43.4. 3. T. Becze (S.C.M. Ciuc 
— C.O. Mec. Fină) 4:47,3. La 
juniori II — 590 m — au cîști- 
gat Mihaela Dascălu (Tractorul 
Brașov — C.O. Mec. Fină) cu 
47,3 și I. Moldovan (Viitorul 
Cluj Napoca) 44,2.

întrecerile continuă cu pro
bele de 1 000 și 3 000 m fete, 
1 500 și 5 000 m băieți.

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon), 
în Sala Olimpia din orașul 
de pe Bega a început, sîmbătă, 
cel de al cincilea turneu al 
Campionatului național de bas
chet feminin. Un public mal nu
meros ca altădată a urmărit încă 
din prima zi partide destul de 
interesante.

OLIMPIA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 84—73 <36— 
32). Cele două formații bucu- 
reștene au oferit un spectacol 
plăcut, cu multe momente de 
baschet practicat în viteză și cu 
9 aruncări de cîte 3 puncte (5 
Olimpia, 4 Progresul). Au mar
cat : Bîră 23, Cri stea 20, Mari- 
nache 13, Stingă 6, Andrecscu 15, 
Simkoană 3, Popa 4, respectiv 
Măringuț 25, Divoiu 15, Marina 9, 
Kapelovies 12, Ciocan 7, Alixan- 
dni 5. Arbitri : G. Dutka și B. 
Bădilă.

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 77—58 (40—30).
Rapidistele au început acest meci 
cu multă încredere și după pri
mele minute lăsau impresia că 
vor cîștiga. Dar după o serie 
de inexactități, dublate de revi
rimentul adversarelor, în special 
prin Fărcaș (cea mai mică de 
statură) și Opri ci u (cea mai 
înaltă), mureșencele • au luat 
conducerea (min. 9) și nu au 
mai cedat-o pînă la sfîrșit. Au 
înscris : Opriciu 21, Mathe 15, 
Fărcaș 12. Muntean 8, Olasz 14, 
Popovici 6., Nagy 1, respectiv SJă- 
vei 13, Popa 9, Pîrvan 2, 
Cîrstoiu 12., Trîeă 1, Buturășcu 2, 
Oprea 9, lordache 6, Tatu 4. 
Arbitri : - I. Antonescu și D. 
Trofin.

PE URMELE
CAMPIONI

INSTANTANEUL 1. Oro moli- 
nală pe care am ales-o pentru 
vizita noastră la Complexul spor
tiv „23 August- a făcut să fim 
întimpinați doar de... clipocitul 
apei din bazin. Intr-un coif, o 
antrenoare își controla ceasul și 
privea cercetător cvnd sipre o in
trare, cind spre alta. Aștepta 
ceva. Ne-am oprit și noi...

Două uși au fost deschise a- 
proape simultan, iar prin deschi
zătura lor a început să se rever
se un șuvoi de copii. Spațiul li
ber a pritts viață, ca prin farmec. 
Un fluier, o comandă scurtă șl, 
in cîteva secunde, larma și ne
orânduiala au făcut loc liniștii și 
disciplinai. Un careu viu, ordo
nat de comenzile pe care antre- 
noare'a întîlnită la bazin le dicta 
cu autoritate. A început, apoi, 
programul de încălzire. Voinicii 
primesc 'arcinUe,‘ cu seriozitate 
în ochi, dai și cu neastâmpăr în 
picioare gaia parcă în orice mo
ment să... ^ară în apă. O dată cu 
comanda... „Hop!“, toți au plonjat 
în apă pentru primele „bazvne“. 
Nc-am apropiat, de persoa^ia care 
comandase exercițiile: Mariana 
Pop, una dintre antrenoarele Li
ceului industrial nr. 37, care are 
în grijă grupa de copii născuți 
în '73.

— Ce rezultate aveți cu copiii?
— La Concursul republican pen

tru jur ieri 11, desfășurat la Pi
tești în decada a doua a luntii de
cembrie. am obținut două locuri 
1 prin Dumitru Stravositu și Ni
colae Butacu, locul iii — Nicolae 
Papuc, Monica Oțel, Veronica 
Ciumiciuc.

— Pe ce puneți accentul în pre
gătirea elevilor?

— In primul rînd, pe pregătirea 
fizică generală care condiționează 
în mare măsură formarea deprin
derilor tehnice ale viitorului îno
tător...

INSTANTANEUL 2. Un climat 
favorabil performanțelor am în
tâlnit și in sala de atletâsm. Am 
avut satisfacția să admirăm „șan
tierul viitorului". Unii aleargă în 
grup, alții aleargă solitar, se e- 
fectuează încălzirea, exerciții de 
mobilitate, apoi „specialele". Va
leria Jitariu, antrenoare la C.S.Ș. 
4, cu cei mai buni elevi ai săi 
de la Liceul industrial nr. 18: 
Andrei Herța (14 ani; 50 m — 6,3 
și lungime — 5,84 m, nu a pier
dut nici un concurs anul trecut), 
Dan Preoțescu și Gabriel Negres 
— campioni naționali la 400 m Și 
respectiv 400 m garduri juniori 
I și II

STOP-CADRU. S-a pășit cu 
dreptul, încă de la început în 
„recreația do iarnă", pe toate 
planurile. Asta e cînd ai de-a 
face cu oameni inimoși, care-și 
slujesc profesiunea cu pasiune și 
credință.

Gabriel G. FLOREA
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ÎH ORICE ĂHOTIMP, LITORĂ
O.N.T. LITORAL pune la dispoziția tutv 

celor interesați, in cadru) întreprinderilor 
hoteluri și restaurante Eforie Nord și M 
galia, pentru odihnă si tratament, în acef 
perioadă a anului, 6 722 de locuri în hotel 
confortabile și încălzite.

Eforie Norii și Mangalia (pentru tratamei 
$ Mamaia și Constanța (pentru odihnă) vă 

teaptă pentru perioade de 12 sau 18 zile, 
și pentru perioade mai scurte, la prețuri 
vantajoase de 81 și 85 lei/zi/turist. reprezi 
tind masă, casă și tratament.

Ș în sanatoriile de pe Litoral, tratamentul 
fectuat după metode moderne' este execu 
de personal medical specializat în balneo
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Ca și în campionatul trecut, 
Gloria și-a stabilit „cartierul 
general" al primei etape de 
pregătire Ia o... azvîrlitură de 
băț de Buzău, adică la Nehoiu. 
Nimeni nu s-a gîndit la alt loc. 
Argumente? Au fost destule. 
„Aici, acasă, totul se poate re
zolva, in așa fel incit procesul 
de încărcarea bateriilor să se 
facă fără obstacole, ne spunea 
președintele clubului buzoian, 
Radu Oprea. Și mai este ceva, 
esențial. Altitudinea celor 700 
de metri de Ia Nehoiu stimu
lează echipa, aerul ozonat de 
aici ii priește de minune. A 
nu se uita că în această micuță 
localitate s-a turnat „fundația" 
frumosului Ioc 5 din campiona
tul trecut, răsplătind Buzăul cu 
o premieră — jocurile din pri
măvară din Cupa Balcanică". 
Cu alte cuvinte jucătorii Glo
riei sînt din nou puși pe fapte 
— „sosirea" la terminarea cam
pionatului în plasa cvartetului !

Practic, pregătirile Gloriei 
s-au declanșat la 10 ianuarie, 
cînd antrenorii Gheorghe Con
stantin și Florian Dumitrescu 
au făcut prima prezență. La 
apel au răspuns: Cristian II și 
Lazăr — portari ; Comănescn, 
Năstase, Mircea, FI. Marin, Ti- 
că, Tulpan, Stoica, Teodorescu 
(titularul echipei reprezentati
vei secunde de juniori) — fun
dași; Balaur, Șumulanschi, Cra-
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recunoscute, mai ales la bară 
fixă, probă in care — în ulti
mii ani — a foot de mai multe 
ori foarte aproape de perfor
manțe. deosebite. Meritorie este, 
mai ales, evoluția lui Marius 
Gherman in această competiție, 
medalia de bronz cucerită de 
el la bară fixă (care ar ii putut 
fi, cu puțină șansă, de argint 
sau chiar de aur !), fiind o me
ritată răsplată pentru talentul 
și posibilitățile acestui tînăr 
sportiv.

în continuare, din păcate, re
zultatele gimnaștilor noștri, nu 
au marcat creșterea dorită. 
Spunem aceasta pentru că, la 
Balcaniadă, echipa noastră mas
culină s-a prezentat bine doar 
la concursul de exerciții liber 
alese, programul impus dove- 
dindu-se necorespunzător însu
șit, mai ales în perspectiva par
ticipării la campionatele mon
diale. Pînă la urmă, acesta a 
și fost motivul care a precum
pănit în trimiterea a doar doi 
gimnaști Ia „mondialele" din Ca
nada. Sînt desigur cunoscute 
inconvenientele participării in
dividuale într-o competiție în 
care interesul — arbitrajului și 
ai publicului — se îndreaptă 
cu deosebire spre echipe, dar 
nu e mai puțin adevărat că e- 

, voluțiile gimnaștilor noștri au 
fost, în general, modeste și 
chiar slabe. Emilian Nicula 9,35 
(la „impuse") și 9,35 (la „libe
re") la sol, 8,30 și 9,35 la cal 
cu minere, 9,60 și 9,50 la inele, 
9,00 și 9,50 Ia sărituri, 9,25 ' și 
9,40 la paralele, 9,40 și 9,65 la 
bară fixă ; Valentin Pintea :

GAZDĂ OSPITALIERĂ
etările au demonstrat că trata- 
?ar al afecțiunilor reumatismale 
le eficace în această perioadă ca 
pul anului.
■neficiază de multiple posibili- 
cții. agrement și excursii, precum 
activarea sportului. în această 
atorii de înot au la dispoziție 
rite la Mamaia. Eforie Nord și

largă de condiții naturale, prin 
ehnică si tratamentele moderne 
laiul mării. Centrala O.N.T. „Li- 
în tot timpul anului condiții de 
inătatii dv. , .

I 1

Ghizdeanu, Stan (juniorul 
recent, a fost la Balca-

mer, 
care, 
niadă), Socarici (venit de la di
vizionara „C“ Chimia Buzău) — 
mijlocași; D; Georgescu, Profir, 
Julîs, Marcu — atacanți, la 
care s-au mâi adăugat juniorii 
Alexandrescu și Timiș. O punc
tualitate desăvîrșită, nici o ab
sență, nici o întîrziere, nici o 
altă solicitare, multă seriozitate 
— iată ce a caracterizat startul 
pregătirilor echipei buzoiene.

Testele medicale de rutină 
ale dr. Mîrcea Pătrașcu au adus 
și ele dovezi edificatoare: in
dici generali foarte buni, mai 
bunî decît în startul Iernii tre
cute; doar doi ușor-ponderali 
(Ghizdeanu și Profir, care au 
revenit, însă, repede la... nor
mal) — ceea ce reflectă în 
bună măsură și creșterea gra
dului de conștiință a jucători
lor.

Cum se lucrează la Nehoiu ? 
Cite două antrenamente zilnice 
(uneori se intercalează și un al 
treilea, mai ușor, 
conform judicioasei 
a conducerii tehnice. 
rul“ Constantin ne 
„strocul" la pregătiri 
permanență ridicat. „Nimeni nu 
se vaită, nimeni nu cricnește 
la aceste antrenamente nespe
cifice, atit de istovitoare, care 
prin repetare nu sînt chiar atit 
de agreate. Toți înțeleg, Indi-

evident), 
planificări 
„Profeso- 
spune că 

este în

9,50 și 9,65, 8,95 și 9,30, 9,65 și 
9,60, 9,50 ,și 9,40, 9,50 și 9,05, 
7,30 (!) și 9,30. Punctajele celor 
doi gimnaști români au fost de 
112,15, respectiv 110,70. Să com
parăm aceste cifre cu cele ale 
fruntașilor : Sylvio Kroll și
Vladimir Artionov 117,80, li 
Ning 116.95 ! Gimnaștii noștri 
trebuie să-și propună ca obiec
tive execuții de nota 9,80—9,90, 
singurele care asigură promova
rea între cei mai buni din lu
me. Or, cel puțin deocamdată, 
un asemenea obiectiv este peste 
puterile celor mai buni dintre , 
gimnaștii români.

Ce trebuie făcut 7 — iată în
trebarea de stringentă actuali
tate care se pune în gimnastica 
noastră masculină. Opinăm că 
între sarcinile prioritare ale fe
derației trebuie să se afle : 
pregătirea temeinică a celor mai 
talentați dintre reprezentanții 
noii generații și promovarea lor 
cu încredere în echipele na
ționale ; trebuie să se acorde o 
mai mare atenție instruirii 
sportivilor tineri, cu accent pe 
corectitudinea execuției ; în 
antrenamente să se plece în
totdeauna de Ia exercițiile ma
rilor campioni. Ia care să se 
încerce adăugarea unor elemen
te noi, necunoscute ; e nevoie 
de mai multe cluburi -și centre 
puternice, adevărate pepiniere 
de performeri autentici ; asigu
rarea unui calendar competițio- 
nal adecvat, confruntarea cu 
adversari puternicii singurul 
criteriu de apreciere a nivelu
lui pregătirii ; dotarea sălilor 
de gimnastică cu aparatură mo
dernă ; stimularea acelor teh
nicieni care lucrează cu entu
ziasm, fără preget, pentru pro
gresul gimnasticii masculine 
românești.

PRIMELE MECIURI AMICALE ALE ANULUI
F.C.M. BRAȘOV — DINAMO 

BUCUREȘTI •—0. în ciuda
eforturilor făcute de jucătorii 
ambelor echipe, nu B-a marcat 
nici-un gol. Iată echipele u- 
tilizate. F.C.M. : Barba — Lungu, 
Naghi, Moldovan, Gydrfi — Șer- 
bănică, Pană, Mandoca ~ 
Tălnar, 
Moraru
Stănescu — Andone, Rednic. 
Varga — Văidean, Damaschin I, 
Orac. Au mai jucat : Santa,
Pol gar, L. Petre, Cadar, Barbu, 
Mărgărit, Șoarece și Dragomir (la 
brașoveni), Bucu, Ivan, Mihăescu. 
S. Răducanu, Topolinschl. Dragnea 
și D. Sava (la bucu-reșteni). în

Benta,
Cimpean. DINAMO : 
Zare, Movilă, Nlcolae, 

— Andone,

anumită

cu unele 
de fun- 

„lucrurile

ferent de vîrstă, că în joc nu 
poți face cine știe ce dacă n-ai 
acumulat forță, rezistență, dacă 
nu ți-ai format suplețea nece
sară. Sigur că lucrăm gradat, 
pe grupe de jucători, fiindcă o 
anumită intensitate și un anu
mit volum le sînt necesare Iui 
Marcu, Dudu Georgescu, Cra
mer și altora apropiați de vîr- 
sta lor și altceva pretindem de 
la generația mai tînără".

Ineditul în pregătirea Gloriei 
constă însă în faptul că încă 
din prima zi de cînd a sosit la 
Nehoiu, concomitent cu perioa
da declanșării „operațiunii acu
mulărilor cantitative", a înce
put și... pregătirea specifică. 
Despre ce este vorba. în fieca
re dimineață, după micul dejun, 
toată lumea participă cu 
interes la analiza turului pe 
viu, cu ajutorul... casetelor. 
Nimeni nu scapă de „cicăleala" 
Iul Constantin, nimeni nu se 
poate ascunde după deget dacă 
ÎI privește direct o _____Z"
fază , din meci. Totul este luat 
In discuție începînd 
greșeli de portar sau 
daș și terminînd cu ____
în plus" (driblinguri prelungite, 
cărarea balonului) în faza de 
construcție a acțiunilor ofensi
ve (care duc la scăderea dina
micii jocului, la replierile ad
versarului) sau „sincopele" în 
ofensivă (vezi marile ratări în 
situația de „unu contra unu"). 
Sigur că opiniile vin din ambele 
sensuri, de la antrenori la ju
cători și invers, subliniindu-se 
și părțile pozitive. Noul mod 
de lucru face parte din ceea ce 
se numește obiectivizarea antre
namentelor, Gloria puțind în 
felul acesta să-și corecteze gre
șelile apărute în desenul ei 
tehnico-tactic din toamnă și 
să-și îmbunătățească, în primă
vară, eficiența jocului.

...La ora actuală, echipa bu- 
zoiană a început să lucreze 
practic și cu balonul. Se fac 
investigații In vederea găsirii 
primilor parteneri pentru me
ciurile de verificare. Pînă a- 
tunci, însă, urmează nu mai 
puțin dificilă muncă de „indivi
dualizare", exersarea fragmen
telor de joc și asamblarea lor 
în „meciuri-test" disputate în 
familie, activitatea ce se va 
contura și mai pregnant după 
data de 25 ianaurie. Atunci, 
Gloria va reveni în Buzău, ho- 
tărită să-și continuie pregăti
rile în liniște și deplină res
ponsabilitate.

Stelian TRANDAFIRESCU

5 minute cu antrenorul federal fiheorghe 01a ECHIPA LUI STANICI Șl MINEA
IN FAȚA UNEI MULT AȘTEPTATE CALIFICĂRI

sfîrșitul lunii ia- 
mic de juniori, 

se pregătește in-

Pînă spre 
nuarîe, lotul 
U.E.F.A. *88, 
tens la Snagov.

— Trebuie să ne grăbim, ne 
spunea cu puțin timp în urmă 
antrenorul federal Gheorghe 
Ola, pentru că dorim foarte 
mult ca această echipă, cea 
mai tînără reprezentativă a ță
rii, să nu mai rateze, ca pre
decesoarele ei, calificarea pentru 
turneul final al Campionatului 
european B. La Snagov avem 
în pregătire de fapt două lo
turi: pe cel din care se va for
ma echipa ce va aborda preli
minariile C.E., dar și un grup 
de jucători și mai mici, care 
vor prelua din vară ștafeta de 
la selecționata U.E.F.A. ’88. A- 
vem datoria să ne gîndim me-

de pe 
5 000 

dispus 
F.C.M. 

fiind

celălalt meci al cuplajului 
stadionul I.C.I.M. (peste 
de spectatori) I.C.I.M. a 
de a doua echipă a Iul 
cu 2—1 (2—0), golurile
marcate de Moșoman (min. 14), 
Ficu (min. 22), respectiv Ad. Vasile 
(min. 57). (C. Gruia — coresp.).

MĂGURĂ CODLEI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—2 
(2—1). Golurile au fost marcate 
de Irimie (2). Stănescu (autogol) 
— pentru gazde, Geolgău și Bîcu 
(din 11 m.) — pentru craloveni. 
Universitatea a aliniat urmă
toarea echipă : Bung — A. Po- 
peecu, Gh. Popescu, Tilihol, Un- 
gureanu — Trimescu, Stănescu,

Două clasamente parțiale" și concluzia lor „globală*!

ÎN TUR, RITMICIIA1TA JOCULUI
SUFERINȚĂ

Nu o dată auzim afirmin- 
du-se „dacă meciul s-ar fi 
încheiat la pauză, alta era 
zestrea noastră de puncte** sau 
„dacă am fi jucat la fel și in 
prima parte a partidei, așa cum 
am făcut-o după pauză, pu
team obține un rezultat favo
rabil**. Motivații după fiecare 
etapă, dar și la ora de bilanț 
a turului, atunci cînd se căuta 
o justificare a infrîngerilor sau 
a unor rezultate mai puțin 
previzibile. Au sau nu aceste 
afirmații un anume temei sau 
ele sună mai degrabă ca o 
circumstanță, ca o motivație, 
ocolind de fapt adevăratele 
cauze de fond ? Pentru a 
elucida acest semn de în
trebare, vă propunem să 
parcurgem împreună două cla
samente parțiale, primul alcă
tuit pe baza rezultatelor înre
gistrate la sfîrșitul primei 
reprize, celălalt înglobînd re
zultatele consemnate în partea 
a doua a meciurilor. Deci, 
cele 18 divizionare „A“ au ju
cat in fiecare etapă cite două 
„mini-partide“ a 45 de minute. 
Cum au încheiat ele cele două 
„acte" ale celor 17 piese din 
tur 7

Ce spune primul „act" 7
1. Steaua
2. Dinamo

23 p
21 p

3— 5. Sportul stud. 20 p
Univ. Craiova 20 p
Corvjnul 20 p

6. Petrolul 19 p
7— 8. „Poli" Timișoara 18 p

S.C. Bacău 18 p
9—11. Victoria 16 p

Chimia 16 p
F.C. Olt 16 p

12—15. F.C. Argeș 15 p
A.S.A. Tg. Mureș 15 p
F.C. Bihor 15 p
„U“ Cluj-Napoca 15 p

16—17. Gloria 14 p
18. F.C.M. Brașov 11 P

Care simt concluziile după
acest criteriu 7

— lideră este tot campioana 
de toamnă, Steaua, însă cu un 
punctaj mai redus față de 
„recolta** din final de stagiune;

— ordinea din acest cla
sament a primelor 5 echipe 
este aceeași din ierarhia „de 
90 de minute** ;

— la „adevăr** au punctat 
doar 8 formații, care au depă
șit „cota lui 50 la sută**, adică 
17 puncte ;

— dacă pe întreg turul, 
Steaua nu a înregistrat nici o 
înfrîngere, în perioada pri
melor 45 de minute ea a fost 
o dată condusă, în etapa a 
7-a, de Rapid, cu 1—0, dar 
finalmente a cîștigat cu 2—1 ",

— „lanterna" F.C.M. Brașov 
nu are la activ în prima repri
ză decît două victorii ;

reu la echipa care vine din ur
mă, pentru că la aceste selec
ționate de juniori totul e în 
continuă mișcare, cu fiecare an 
altă echipă apărînd la rampa 
reprezentării internaționale. Și 
cum nu există prea mult timp 
la dispoziție, acțiunile de se
lecție și pregătire se Întrepă
trund și trebuie să se succeadă 
cu repeziciune.

— Cîți jucători aveți, totuși, 
In pregătire Ia Snagov?

— în total 45. Jumătate din 
ei alcătuiesc lotul lărgit pentru 
partidele cu echipa Turciei. 
Sigur că nucleul de bază 11 for
mează jucătorii care s-au evi
dențiat în meciurile din toam
na lui '85. Este vorba de por
tarul Deaconescu, de fundașii 
Tatu, Mincă, Stan, Bălan, de

1—3 (0-0). 
s-a jucat la Rupea, 
a înscris pentru Ci- 
Coraș, Burchel și M. 

studenți. Bucu- 
,ll"-le : Za- 
Cazan, lor

ii “

Bîcu — Geolgău, Cămătaru, Cîrțu. 
Au mai jucat: Zamfir, Cioroianu, 
Mănăilă Negrilă, Săndoi, Badea 
șl O. Popescu. (N. Seceleanu — 
coresp.). •

CIMENTUL HOGHIZ — SPOR
TUL STUDENȚESC 
Meciul 
Neamțu 
mentuJ, 
Sandu pentru 
reștenii au aliniat 
riosu — M. Mihail, 
gulescu, Munteanu n — Ți- 
cleanu, Bozeșan, Coraș, Burchel 
— Hagi. M. Sandu. Au mal ju
cat : Terheș. FI. Grigore, Po- 
logea, Cristea. (I. Blaga — coresp.).

— o surpriză plăcută. Gloria 
Buzău, care „urcă" în repriza 
secundă, infirmînd părerea că 
este o echipă „bătrînă" ;

— „scara" clasamentului este
mult mai strînsă, doar 12
puncte între prima și ultima
echipă, decît ierarhia „celor
90 de minute", eșalonată pe
distanța a nu mai puțin de 21
de puncte.

Ce spune „actul" doi 7
1. Steaua 26 p
2. Sportul stud. 24 p

3— 5. Dinamo 20 p
Corvinul 20 p
Gloria 20 p

6. „U“ Cluj-Napoca 19 p
, 7. Univ. Craiova 18 p

8— 9. Chimia 17 p
„Poli" Timișoara 17 P

10—11. F.C. Argeș 16 p
Petrolul 16 p

12—13. Rapid 15 p
S.C. Bacău 15 p

14—15. F.C. Olt 14 p
F.C.M. Brașov 14 p

16—17. Victoria 13 p
A.S.A. Tg. Mureș 13 p

18. F.C. Bihor 9 P
— din nou Steaua pe primul

Ioc, cu un plus de trei puncte.
dar tot cu o „înfrîngere*''. în
etapa a 9-a. acasă, cu Sportul
studențesc (0—1, după 1—0 la
pauză) ;

— Sportul studențesc. Dina-
mo și Corvinul mențin tem-
poul și după pauză, fiind
iarăși în plutonul fruntaș

— în acest clasament punc
tează la „adevăr" 7 formații, 
alte două situîndu-se la „cota 
0‘* ;

— de data aceasta diferența 
dintre prima și ultima clasată 
este de 17 puncte, „lanterna"
F.C.  Bihor înregistrînd cel mai 
mare deficit, —8.

Dacă alăturăm aceste două 
clasamente parțiale desprin
dem o concluzie,., globală, de 
ansamblu, și anume că în tur 
ritmicitatea in joc a majorității 
divizionarelor „A" este în su
ferință, lipsind tocmai acea 
constantă sau ascendentă a 
ritmului care asigură eficiența 
jocului. Unele „căderi" din 
repriza secundă au avut urmări 
hotărîtoare în stabilirea echi
pei învingătoare și, implicit, 
a operat asupra situației din 
finalul turului, atunci cînd 
s-a tras linia și s-a adunat. 
Acum ne aflăm între două sta
giuni, iar cum „pauza este un 
sfetnic bun" așteptăm, la a 
doua ridicare de cortină, în 
primăvară, de la aceiași actori, 
alte replici, mult maî convin
gătoare, cu o eficientă sporită. 
Adică o ritmicitate mult îmbu
nătățită.

Adrian VAS1LESCU

Minea și Dumitru, de 
Răducioîu, Aprodu, 
Stănici. împreună eu 
Constantin Tîlvescu 

Cojocaru, doi oameni 
îndrăgostiți de mese-

mijlocașii 
atacanții 
Titihazan. 
antrenorii 
și Viorel 
serioși și _ 
ria lor, facem tot ce este po
sibil pentru a pregăti așa cum 
trebuie această echipă care, 
consider eu, nu are voie șă ra
teze calificarea (ca „surorile" 
ei precedente) în cele două me
ciuri preliminare cu juniorii 
turci.

— Cînd și unde se vor juca 
aceste meciuri?

— Ambele partide sînt pro
gramate în luna martie. Prima 
este pe teren propriu, la 13 
martie. Ne gîndim s-o jucăm 
pe undeva prin Banat, poate la 
Timișoara, unde sperăm să gă
sim un teren bun, care să ne 
permi'ă să desfășurăm un joc 
constructiv. în viteză, pentru a 
obține avantajul necesar califi
cării. Returul, după numai O 
săptămînă, la 19 martie, în Tur
cia Turneul final al acestei 
ediții va fi organizat in luna 
mai de federația de specialitate 
din Grecia. Dar, pînă la turneul 
final, unde derim să ajungem, 
avem de trecut hopul prelimi
nariilor.

Si pe care echipa lui Stănici 
și Minea I) poate... sări cu suc
ces. Condiția sine qua non? 
Pregătirile fără cusur. Cele de 
la Snagov, cele care vor urma 
după Snagov.

Lourenjiu DUMITRESCU



„Turneul campionilor4* la tenis In primele meciuri ale „Turneului celor 5 națiuni“ la rugby

ÎN FINALĂ: LENDL-BECKER 3-0
• La UuDiu, suedezii

Cehoslovacul Ivan Lendl, nr. 
1 în 1985, și vest-germanul Bo
ris Becker, marea revelație a 
aceluiași an, s-au întîlnit în 
finala „Turneului campionilor", 
care se desfășoară la „Madison 
Square Garden" din New York. 
Primul l-a învins fără dificul
tate, în semifinală, pe ecuado- 
rianul Andres Gomez, în două 
seturi, cu 6“—4, 7—5. Al doilea 
finalist a obținut, în cealaltă 
semifinală, o victorie lejeră în 
fața suedezului Anders Jarryd : 
6—3. 6—4. Așadar, o finală oa
recum scontată, în care marele 
favorit pornește tenismanul ce
hoslovac, de două ori ciștigător 
(1982 și 1983) și de alte două ori 
finalist (1981 si 1984). în întîl- 
nirile directe dintre Becker și 
Lendl, conduce Lendl cu 3—0. 
în turneul final de la New 
York, Lendl se dovedește în 
mare formă, nepierzînd plnă 
acum nici un set — a jucat cu 
Tomas Smid, cu Tim Mayotte 
și cu Andres Gomez —, în timp 
ce Becker a pierdut unul la 
Paul Annacone și altul la Mats 
Wilander.

Am rămas datori cu două re-

i$i disputa titlul
zuitate din „sferturi": Anders 
Jarryd (Suedia) l-a eliminat pe 
americanul Brad Gilbert (învin
gătorul lui McEnroe) într-un 
meci fără istoric, cu 6—1, 6—2. 
Lendl l-a învins ușor pe Tim 
Mayotte (S.U.A.) cu 6—3, 6—3.

în meciul decisiv, Lendl l-a 
învins pe Becker cu 6—2, 6—3, 
6—2.

In proba de dublu, finala se 
va disputa între două cupluri 
■-uedeze: Stefan Edberg, Anders 
Jarryd (2) și Joakim Nystrom, 
Mats Wilander (4). în semifina
le, perechea Nystrom, Wilander 
a reușit să elimine pe capii de 
serie nr. 1, americanii Ken 
Flach și Robert Seguso, cu 6—2, 
6—1. A doua semifinală: Edberg, 
Jarryd — Paul Annacone, Chris
to Van Rensburg (3) 6—4, 6—3. 
Iată si rezultatele din sferturi : 
Edberg, Jarryd — Pavel Slozil, 
Tomas Smid 7—6. 6—2; Flach, 
Seguso — Sergio Casai, Emilio 
Sanchez 6—0, 7—6; Annacone, 
Van Rensburg — Heinz Gun- 
thardt, Balazs Taroczy 5—7,
6— 3, 7—6; Nystrom, Wilander — 
Mark Edmonson, Kim Warwick
7— 6, 4—6, 7—6.

Schi: SLALOM Și COBORÎRE LA 
K1TZBUEHEL, LENK Șl MERIBEL
• Pe pîrtia de la Kitzbuehel 

(Austria) s-au desfășurat două 
Concursuri masculine de slalom 
special și de coborîre. Sîmbătă, 
coborîre: l. Peter Wirnsberger 
(Austria) 2:02.04 (în fotografia 
alăturată) ; 2 Erwin Resch
(Austria) 2:02,19; Michael Mair 
(Italia) .2:07,52. Duminică, slalom 
special: 1. Paul Frommelt (Liech
tenstein) 1:42.13; 2. Ingemar
Stenmark (Suedia) 1:43,14; 3. An
dreas Wenzel (Liechtenstein) și 
Dietmar Koehlbichler (Austria) 
1 :43,62.

Patinaj viteza : 
VIKTOR ȘAȘERIN - 
RECORD MONDIAL 

LA 3 000 m I
In prima zl a 

concursului inter
național de la Da
vos (Elveția), spor
tivul sovietic Viktor 
Șașerin a stabilit 
un nou record mon
dial în proba de
3 000 m, cu timpul de
4 ^3,22. Vechiul re
cord, 4:03,31, Andre 
Hoffmann (R.D.G.).

SCOTIA Șl ANGLIA - ÎNVINGĂTOARE
Sîmbătă a început o nouă e- 

diție a tradiționalei întreceri Ia 
rugby, „Turneul celor 5 națiuni". 
La Edinburgh, în fața celor 
62 000 de spectatori, s-au întîl
nit puternicele reprezentative 
ale Scoției și Franței. După o 
partidă echilibrată, victoria a 
revenit la limită, dar meritat — 
după cum menționează Agenția

ECHIPA ROMÂNIEI
(baschet feminin) ÎN GRUPA C 

A CALIFICĂRILOR C.E.
PARIS (Agerpres). La Paris 

s-a efectuai tragerea la sorți a 
grupelor de calificare în faza fina
lă a celui de-al 21-lea campionat 
european feminin de baschet, pro
gramat în luna septembrie 1987, 
in Spania. Echipa României va 
juca In grupa „C“, împreună cu 
selecționatele Cehoslovaciei, R.F. 
Germania și Elveției. Turneul de 
calificare va avea loc în K.F. 
Germania. Primele două clasate 
in grupă se califică pentru tur
neul final.

R.D.G.,• Coborîrea feminină de la 
Lenk (Elveția): 1. Beatrice Gaf- 
ner (Elveția) 1 :53,95; 2. Claudia 
Wernig (Austria) 1 :53,98; 3. Chan
tal Bournissen (Elvețja) 1:54,18.
• Slalomul superuriaș de la

Meri bel (Franța): 1. Alberto
Tomba (Italia) 1:37,14; 2. Rudolf 
Stocker (Austria) 1 :38,06; 3. Ge
rard Rambaud (Franța) 1:38,37.

Bob 2: ECHIPAJELE 
PE PRIMELE TREI LOCURI

Campionatul european de bob 
2 de la Innsbruck: 
3:39,*55; 
R.D.G.

2. R.D.G. 
m 3:40,47;

• 3:40,52; S. Elveția 
R.F.G. I 3:41.15.

IX
4.

III

1. R.D.G. I 
3:40,07; 3.
Austria I 
3:40,62; 6.

UN RĂSPUNS CARE NU MAI VINE !
Unul dintre cei mai valoroși 

pugillști din R. D. Germană a 
fost Ottomar Sachse, de mai 
multe ori campion național, 
medaliat cu argint la „euro
penele" dn 1971 și 1977, 
„bronz" la campionatele mon
diale de la Havana din 1974, 
de două or participant olim
pic la categoria semigrea, a 
pu ■ anus trecut mănușile în 
cu; ăedicîndu-și preocupările, 
în principal, activității sale 
profesionale El este secretar 
de cercetări la secția de ști
ințe biologice din cadrul Uni
versității Martin Luther (Hal
le-Wittenberg). Această secție 
este condusă de profesorul dr. 
Schellenberger un biochimist 
de reputație internațională. 
Cu cîtăta vreme în urmă, 
Ottomar Sachse și-a susținut 
cu succes teza de doctorat, a 
cărui temă a constituit-o cer
cetarea enzimelor. 
născut la 15.4.1951 
A practicat boxul 
nu este singurul „ 
preocupări am zice, deosebite 
într-un domeniu științific. Și 
alțl boxeri. între care foști 
campioni continentali, spor
tivii sovietici Valeri Popen- 
cenko, adversarul lui Ion Mo-

nea, și Boris Lagutin sînt a- 
preciați ca ingineri etc.

Intr-o altă parte a Europei, 
în Franța, Jean-Marie Emebe 
(29 ani), originar din Came
run, este și el boxer, tot de 
categoria semigrea, ca și 
Sachse, dar este profesionist, 
în clasamentele mondiale pe 
luna octombrie, WBC îl situ
ează pe locul 8 iar WBA al 
nouălea. Derd. este un boxer 
bun, căci a fi între primii 10 
din lume nu este chiar la în- 
demîna oricui. Dar, cu toate 
acestea, Emebe este... șomer, 
căci în ultimele 18 
mai urcat treptele 
ring. în acest timp, 
el na mai încasat 
fran'- de pe urma

Sachse s-a 
la Ltitzen. 
15 ani. El 

pugilist eu

luni n-a 
vreunui 
evident, 
nici un 
singurei 

sale specialități:’ boxul. Scri
sorile sale și repetatele vizite 
făcute organizatorilor de gale, 
managerilor’ chiar federației 
franceze ori diferitelor publi
cații prin care solicita doar o 
„programare", au rămas, din 
păcate pînă acum, fără nici 
un răspuns concret...

Dar oare, cîți alții, ca și 
Emebe, așteaptă un răspuns 
care nu mii vine?...

PREOCUPĂRI ALE F.l.r.A.
Președintele F.I.F.A., Joao Ha- 

velange, a declarat într-un re
cent interviu că principala sar
cină a forului fotbalistic mondial 
este aceea de a contribui la 
popularizarea noutăților. Pentru 
realizarea acestui deziderat, a 
spus Havelange, F.I.F.A. organi
zează în fiecare- an numeroase 
cursuri de reciclare a antreno
rilor și arbitrilor, punînd, de 
asemenea, la dispoziția federați
ilor naționale interesate, reputați 
specialiști. Pe de altă parte, 
președintele F.I.F.A. a arătat că 
organismul pe care-1 conduce 
este preocupat permanent de 
găsirea unor noi forme care să 
ducă la dezvoltarea fotbalului, 
practicat acum de peste 50 de 
milioane de sportivi din 150 de 
țări. în acest scop, sînt organi
zate tot mai multe competiții in
ternaționale pentru tinerii jucă
tori. Se preconizează, totodată, 
ca întrecerile mondiale ale ju
niorilor (pînă la 16 ani) să fie 
organizate într-o arie mai largă 
de țări, precum și lansarea unui 
campionat mondial în sală și a 
unei competiții pentru fotbalul 
feminin.

TELE SANTANA, 
ANTRENORUL ECHIPEI 

BRAZILIEI

Romeo VILARA

RIO DE JANEIRO, 19 (Ager- 
preș). — Cunoscutul tehnician 
brazilian Tele Santana a fost

• TELEX • TELEX •
BOX > Noi campioni mondiali 

(versiunea WBA) : americanul 
Tim Wiltherspoon, cal. grea, 
care l-a învins lă puncte, in 15 
reprize, pe 
compatriotul 
tailandezul 
super-cocoș. 
abandon în 
fostul campion, 
(Mexic).

HANDBAL o 
masculină de la 
„Cupa Balticii1 
victoria 
cu 8 p. urmată de U.R.S.S. — 
7 p. Danemarca „A" 5 p, Islanda

deținătorul titlului, 
său Tony Tubbs, și 
Samart Pagakarun, 

care l-a învins prin 
repriza a 5-a pe 

Lupe Pintor

Competiția 
Copenhaga, 

s-a încheiat cu 
echipei R.D. Germane,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
și Danemarca „B" — cite 4 puncte, 
Polonia 2 p. în ultima zi : Dane
marca
26-26 ;
24—20 ;
ÎNOT

Iul de
(R.P. Chineză) a cîștigat proba 
masculină de 100 m fluture 
în 56,76, iar compatrioata sa 
Jianglang Li a terminat în
vingătoare în proba similară fe
minină, cu timpul de 1:02,38.

ȘAH • în runda a 6-a a tur
neului feminin de la Jajce (Iugo
slavia), Dana Nuțu a cîștigat la 
Petek, iar partidele Nikolin —

„A* — R.D. Germană 
Islanda — Danemarca „B" 
U.R.S.S. — Polonia 31—25.
• în prima zi a concursu- 
la Strasbourg, Jian Zheng

Ciburdanidze, Stadier — Veroczi, 
Petrovici — Maximovici și Cejici 
— Madl s-au încheiat remiză. în 
clasament conduce Madl, cu 4,5 p, 
urmată de Ciburdanidze, cu 
3,5 (1), Dana Nuțu ocupă locul 
5 cu 3 p • Partida a 4-a dintre 
marii maeștri Sokolov și Va- 
ganian, din cadrul semifinalelor 
turneului candidaților la . titlul 
mondial, s-a încheiat la mutarea 
a 56-a cu victoria lui Sokolov, 
care conduce cu 3,5—0,5 p. • 
Prima partidă a meciului din 
cealaltă semifinală dintre Timman 
și Iusupov a fost cîștigată de 
Timman.

„France Presse" — selecționatei 
Scoției cu 18—17 (12—7). Pen
tru gazde au înscris din lovi
turi de pedeapsă G. Hastings (6
— în min. 10, 23, 33, 39, 56 și 
60), iar pentru cea franceză 
Berbizier care a realizat două 
eseuri (min. I si 57), Laporte 
două lovituri de pedeapsă (min. 
28 si 72) si tot el a reușit un 
drop gol (min. 50). Au jucat e- 
chipele:

SCOȚIA: G. Hastings — M. 
Duncan, D. Johnston, S. Has
tings, Baird — Kutheford, Lad- 
law — F. Calder, Beattie, Jef
frey — Lameron, Campbell — 
Milne, Deans, Sole.

FRANȚA: Blanco — Lafond. 
Sella, Chadebech, Esteve — La
porte, Berbizier — Erbani, Joi- 
nel, Gratton — Condom, Haget
— Garuet, Dubroca, Marocco.

în cel de al doilea joc, dispu
tat la Londra, Anglia a cîștigat 
tot Ia un scor strîns, în fața 
Tării Galilor: 21—18 (12—9).

Următoarele meciuri, la 1 fe
bruarie: Franța — Irlanda si 
Țara Galilor — Scoția.

NOI RECORDURI DE
La Los Angeles, în cadru' 

unui concurs internațional de 
atletism în sală, s-aii înregis
trat o serie de rezultate remar
cabile. La săritura cu prăjina, 
sportivul american Billy Olson 
a redevenit deținătorului celei 
mai bune performanțe mondiale, 
reușind să treacă peste ștache
ta înălțată la 5,88 m. Vechiul 
record — 5,87 — fusese stabi
lit, cu cîteva zile în urmă, de 
sovieticul Serghei Bubka, în 
concursul de la Osaka. Acesta, 
la rindul său, îl detronase pe... 
Billy Olson (5,86 m) ! Johnny 
Gray (S.U.A.) a îmbunătățit de 
două ori timpul la 880 yarzi. 
în prima zi, el a acoperit dis
tanța în 1:46,8, după care, la

numit antrenor al reprezentativei 
de fotbal a țării sale, a anunțat 
noul președinte al Confederației 
braziliene de fotbal (CBF), Oc
tavio Pinto Guimaraes, 
a mai fost la cîrma

Santana 
echipei 

naționale a Braziliei în 1982 și 
anunțase recent că va refuza o 
nouă însărcinare similară, dar, 
după cum a spus acum : „Insis
tența conducătorilor federației, a

RALIURI...
• Din șase orașe diferite — 

Paris, Barcelona, Sestrieres, 
Bad-Homburg, Lausanne și 
Monte Carlo — s-a dat startul 
in cea de-a 54-a ediție a com
petiției automobilistice „Raliul 
Monte Carlo", prima probă 
a campionatului mondial de ra
liuri. Printre favoriții acestei 
tradiționale curse se numără 
finlandezii Timo Salonen (Peu
geot), Hannu Mikkola (Audi 
Quattro), Markku Alcn (Lancia 
Martini), vest-germanul Waller 
Rohrl (Audi Quattro)), italianul 
Masimo Biason (Lancia Marti
ni) și campioana franceză Mi
chele Mouton (Peugeot).

• Raliul Paris- — Dakar se a- 
propie de sfîrșit. El se va în
cheia miercuri. în cursa moto
cicletelor, desfășurată sîmbătă 
tn Mali (220 km), in prima se- 
mietapă a cîștigat italianul De 
Pietri (pe Honda) în 2h 58:53, 
iar a doua semietapă (380 km) 
i-a revenit tot lui. în 4h 27:24. 
în clasamentul general, conduce 
francezul C. Neveau, cu 59h 19:56. 
în întrecerea rezervată automo
bilelor, cele două semietape (pe 
aceleași distanțe ca și la moto) 
au revenit lui Covan, Syer (Ma
rea Britanie) si lui Zaniroli, Da 
Silva (Franța) — pe Mitsubishi, 
în clasamentul general indivi
dual, pe primul loc se află fran
cezii Metge, Memoyne (pe Por
sche), urmați de Jakie Ickx 
(Belgia), Brasseur (Franța). 
Primii au un avans de peste 
două ore 1

SALĂ LA ATLETISM!
Sunkist, a reușit 1:46,1 (v.r.
îl aparținea, de la 15 februarie 
1985: 1:49,1)! Alte recorduri 
stabilite la Los Angeles: triplu- 
salt — Charles Simkins 17,50 tn 
(v.r.: Willy Banks, S.U.A.. 17.41 
m, la 19 februarie 1982) ; 50 
yarzi — Greg Forster (S.U.A.) 
5,88 (v.r. Reqaldo Nehemiah
5,92, în ianuarie 1982). Iată și 
alți cîștigători — masculin. 500 
yarzi: Redwine (S.U.A.) 56,74; 
două mile : Padilla (S.U.A.) 
8:28,59; o milă: O’Sullivan (Ir
landa) 3:58,36; înălțime : Ho
ward (S.U.A.) 2,32; feminin — 
880 yarzi: Jarmila Kratochviio- 
va (Cehoslovacia) 2:06.08; 60
yarzi: Nellie Cootnan (Olanda) 
6,71.

Milan — Fiorențina 1—0, Pisa — 
Juventus 1—1, Roma — Bari 2—1, 
Sampdoria — Udinese 2—0, To
rino — Lecce 3—1. Pe primele 
locuri : Juventus 29 p, Roma 24 p, 
Milan 22 p, Napoli 22 p.

ANGLIA (et.
United
2—3 I,

27). Manchester
— Nottingham Forest 
Birmingham — Everton 

W.B. Albion — Chelsea 
Liverpool West Flam

i. . ■ -..
0/ '

y . i

..

Echipa Chelsea, in mare revenire de formă, se află acum, in p'-ulonul 
fruntașelor și poate aspira la titlul 
„tunarul1* Kerry Dixon in posesia 
cm Everton.

de campioană a Angliei. lată-l pe 
balonului, intr-o partidă recentă 

Telefoto : a. p. — 'agerpres

jucătorilor și, mai ales, a iu
bitorilor fotbalului brazilian, 
m-au făcut să accept această 
grea misiune".

U.R.S.S. (I)
- ÎNVINGĂTOARE IN 

TURNEUL DE JUNIORI 
DE LA LENINGRAD

S-a încheiat turneul de juniori 
desfășurat în sală, la Leningrad, 
în ultima etapă : U.R.S.S. (I) — 

Franța — 
(II) - 
final :

R. F.
i 7 p, 
Belgia

R. F. Germania 
Belgia 4—0,
S.U.A. 5—0.
1, U.R.S.S.
Germania 7
4. U.R.S.S.
2 P,

3—1, 
U.R.S.S. i 

Clasament
10 p, 2.

Franța
5.

(I)
P> 

(H) 4 p,
6. S.U.A. 0 p.

CAMPIONATE
ITALIA (et. 18). Atalanta — 

Napoli 0—0, Avellino — Interna- 
zionale 1—0, Como — Verona 1—0,

3.

3—1, Leicester — Arsenal 2—2,
Sheffield Wednesday — Oxford 
2-1,- Luton — Aston Villa 
Tottenham — Manchester 
0—2,, Coventry — Watford 
Q.P. Rangers — Newcastle 
Southampton — Ipswich 
De reținut numeroasele 
obținute In deplasare.

2—0, 
City 
0—2, 
3—1, 
2—0.

victorii 
Man

chester United, învinsă pe teren 
propriu, este acum amenințată 
să piardă primul loc. In cla
sament : Manchester United 55 p 
(26 j), Everton, 
Chelsea cu 
din urmă 
jocuri); pe 
Birmingham 
W.B. Albion

Liverpool și
53 p (aceasta 

doar 25
cîte
avînd 
ultimele locuri:
18 p
13 p (27 j).

R. F. GERMANIA 
din etapa a 
berg — Mannheim 
ocupă locul 6, 
locul 16, ambele 
meciuri susținute.

(26 J),

de
21.
22.

(j oc restant 
F.C. Ntirn-19-a)

1—0. Mannheim 
iar Ntirnberg 

cu cîte 18
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