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Mîine, la Cluj-Napoca, în cadrul ,,C. C. E.“ la baschet feminin
A V

,U“ VA ÎNCERCA SĂ ÎNVINGĂ PE»
In etapa a cincea a grupei 

A“ a sferturilor de finală 
le „C.C.E.“ la baschet femi- 
in, formația Universitatea 
iîuj-Napoca întîlni mîine

PRIMIGI VICENZA

’âtrunde cu impetuozitate Virginia Popa
Foto : Ioan LBSPUC — Cluj-Napoea

(la ora 18, in Sala sporturilor 
din orașul de pe Someș) o_ e- 
chipă de mare valciare : 
migi 
trofeului

Pri-
Vicenza, deținătoarea 

și finalistă a edițiilor 
1983 și 1984 ale com
petiției. Valoarea cam
pioanei Europei este 
dată atît de crește
rea nivelului de joc 
al baschetului femi
nin italian, cît și de 
prezenta în lotul oas- 
petelor a două spor
tive din S.U.A. — 
Janice Lawranee si 
Trudi Lacey — care, 
alături de unele com
ponente ale „squadrei 
azzurra” — Lidia 
Gorlin. Mara F ullin, 
Valentina Peruzzo, Ca
tarina Pollini și Ste
fania Passaro — al
cătuiesc o echipă deo
sebit de puternică, cu 
o „carte de vizită**  e- 
dificatoare.

Și, totuși. • baschet
balistele clujence 
ciștiga acest meci 
mare dificultate, 
cum au făcut și 
alte oeazii. cînd

înfruntat adversare cotate mai 
bine decît ele în ierarhia in
ternațională. Magdalena Jere- 
bie. Mariana Bâdinici, Ga
briela Kiss, Paula Misâilfi, 
Virginia Popa, Melania Lef
ter și celelalte purtătoare ale 
tricourilor „alb-negre“ se pot 
mobiliza pentru a obține 
succesul care să le- mențină 
în cursa pentru calificarea în 
semifinalele „C.C.E.". Adău
gind puterii de luptă, care

(Continuare in pag 2-3)

La Craiova și București 
Rapid) au început ieri 
neeie cu numărul trei ale 
pionalului feminin de 
Divizia „A“.

CRAIOVA, 21 (prin telefon). 
Parcă niciodată inima Băniei 
sportive nu a pulsat cu atita 
forță pentru volei ca acum, la 
acest turneu al echipelor femi
nine fruntașe. Sala sporturilor, 
plină de iubitori ai voleiului, 
a fost tot timpul un vulcan în 
fierbere.

Primul joc, cel puțin, a ținut 
sala într-p încordare continuă, 
datorită 
echipei
TATEA 
început 
o mare 
tul I !) i 
DINAMO, 
cu inima 
mația favorită. UNIVERSITA
TEA C.F.R., lidera plutonului 
fruntaș — a 
cu frenezie 
contura. In
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU a- 
vea să-i satisfacă dorința, dis- 
punind de DINAMO cu 3—1 
(10, 10. —12, 13). Echipa Iui Ma
rius Gheorghiță, excelentă la 
execuțiile de bază (serviciu și 
preluare), cu Mircla Popoviciu,

evoluției foarte bune a 
sibiene C.S.M. LIBEIt- 
care și-a anunțat de la 
intenția de a furniza 

surpriză (9—0 se
in fața campioanei, 

Iar publicul — 
i și gîndul la for-

dorit și a susținut 
surpriza care se 
cele din urmă,

stăpînă autoritară la fileu (ex
celentă atît în atac, cît și la 
blocaj), cu Daniela Mărginean
— o ridicătoare și o apărătoare 
vigilentă, și cu Doina Bischin
— minte limpede — și-a de
pășit adversarele atît ca miș
care in teren, cit și ca joc, vic
toria ei fiind absolut meritată. 
De remarcat că sibiencele au 
revenit in setul IV de la 7—12 ! 
Echipa bucureșteană s-a mișcat 
greoi și fără inspirație. Remar
cate : Doina Bischin, Daniela 
Mărgineanu, Mirela Popoviciu 
(C.S.M.), respectiv Do’na Mo- 
roșanu, Victoria Banciu (D).

Prestație bună în meciul ur
mător a vicecampioanei C.S.U. 
GALAȚI, care a prezentat un 
sextet inchegat, mobil și efi
cient. în care au strălucit Ma
ria Mititeîu și Ileana Berdilă. 
Gălățencele au cîstigat cu 3—0 
(11, 7, 9) în fața FARULUI, e- 
chipă extrem de deficientă la 
preluare și, în general, în apă
rare. S-au remarcat Gabriela 
Cojocaru, Ileana Berdilă, Maria 
Militelu, Speranța Găman. Da
niela Dinică, Cristina Buzilă 
(C.S.U ). respectiv Doinița Di- 
tnofte și Elena Piron.

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2—3)

Ieri, la Sinaia, s-a încheiat meciul de baraj pentru titlu

MARGARETA MUREȘAN - CAMPIOANĂ
Medalia de argint revine

DE ȘAH

pot 
de 

așa 
cu 
au

U“ Șl „POU“ BUCUREȘTI, NEIMVIMSE
DE LA TIMIȘOARAi\ TURNEUL FIMININ

TIMIȘOARA, 21 (prin tele- 
on). Marți, în ultima zi a 
elui de al cincelea turneu al 
Campionatului național de 
ischet feminin), au avut loc 
ouă partide de mare insem- 
lătate, 
tenție 
ă, în 
hipele 
lapoca 
ești au 
eînvinse, iar în urma rezulta- 
elor înregistrate, 
lujeană a revenit 
jc in clasament, 
eștencele au urcat
OLIMPIA BUCUREȘTI — 

■OLITEHNTCA TIMIȘOARA

(42—29). Derby ul zilei 
față in față două for-

urmărite cu multă 
de public. De reținut 
turneul timișorean, e- 

Universitatea Cluj- 
și Politehnica Bucu- 

terminat întrecerea

formația 
pe primul 
iar bucu- 
pe locul 3.

71—54 
a pus 
mâții cu stiluri de joc asemă
nătoare, în care alternanța ac
țiunilor în viteză cu cele 
poziționale se face frecvent, 
începutul partidei le-a 
ratat pe bucureștence stăpîne 
pe ele, 
fantezie 
gazdele 
videntă 
joc. în 
a evoluat 
piei, care nu a avut emoții în

a-

cu multă siguranță și 
in joc, in vreme ce 
acuzau o oboseală e- 

și un apetit scăzut de 
această situație, scorul 

tn favoarea Olim-

Pouf IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

Gabrielei Olărașu Stanciu
SINAIA, 21 (prin telefon). în 

după-amiaza de marți (n.r. ieri) 
cele două competitoare la titlul 
național de șah s-au întilnit. 
pentru ultima oară, in cadrul 
meciului de baraj pentru de
semnarea campioanei.

Conducînd cu un punct avans, 
după primele două partide, ma
rea maestră internațională Mar
gareta Mureșan a jucat cu mul
tă vigoare în această a treia 
confruntare și (cu piesele ne
gre) a obținut curînd, după 
faza de deschidere, o puternică 
inițiativă. După primul control 
de timp, la a 40-a mutare, a- 
ceasta s-a transformat in avan
taj material, ea avînd o figură 
și un pion in plus față de par
tenera sa, maestra internațio
nală Gabriela Olărașu-Stanciu. 
în aceste condiții, lupta s-a mai 
prelungit doar pînă la mutarea 
51, cind conducătoarea pieselor 
albe s-a recunoscut învinsă.

Cu această nouă victorie. 
Margareta Mureșan s-a detașat 
decisiv în scorul întîlnirii, 
care devine 2.5—0,5 în favoarea

sa. O a patra partidă nu va 
mai avea loc.

Titlul național feminin de șah 
pe anul 1985 intră in posesia

RETROSPECTIVE - 198$
PERSPECTIVE - 1986 Gimnastica în... 6 episoade (V)

PÎNĂ CÎND VOR MAI RĂMÎNE EXERCIȚIILE IMPUSE 
O „PROBĂ" DIFICILĂ PENTRU PERFORMERII NOȘTRI?

» Diferente apreciabile intre notările fle la „impuse" și „liber alese" • Cum
ir trebui sft arate interpretarea ideală a programului impus icminin f
La Campionatele balcani- 

e de seniori de la Atena — 
n care echipele cele mai pu- 
ernlce din concurs au fost, 
-tît la feminin cit și la mas- 
ulin, cele ale României și 
lulgariei — distanțarea fireas- 
ă a formațiilor noastre s-a 
acut abia la exercițiile liber 
lese. Reprezentativa mascu- 
ină a României. îndeosebi, a 
ost de nerecunoscut la pro- 
iramul impus, 
ele naționale 
iadei1* de la 
îțiva gimnaști 
at ceva mai 
ițiile impuse, cei mai mulți 
intre participanții la con- 
urs — chiar și dintre compo- 
lenții lotului reprezentativ — 
rezentîndu-se la un 
ngrijorător de scăzut, 
ecința imediată a fost 
ă pentru campionatele ___
tale din Canada au fost de- 
emnați doar doi sportivi, în 
jc de trei rit s-ar fi putut. Și 
rcă un fapt semnificativ : la 
^trecerile de la Montreal 
chipa noastră feminină a

La campiona- 
și ale „Da- 
Reșița, doar 
s-au descur- 

bine cu exer-

nivel 
Con- 
aceea 
mon-

realizat 193,450 puncte față de 
195,900 cit a obținut reprezen
tativa Uniunii Sovietice, ceea 
ce, practic, a determinat dife
rența finală dintre cele 
echipe situate pe locurile 
ale clasamentului general.

Am 
tru a 
ceptat 
liștii 
impuse au

două
1—2

pen- 
ac-

dat aceste exemple 
evidenția un fapt 
ca atare de toți specia- 
gimnasticii: exercițiile

o pondere hotări- 
toare în evoluția și clasarea 
sportivilor in marile întreceri, 
îndeosebi la campionate mon
diale și Jocuri Olimpice. Exer
cițiile impuse, aceleași pen
tru toți concurenții, eviden
țiază cu mai mare claritate 
calitățile individuale ale com
petitorilor, pregătirea lor pe

o „temă dată”, imperfec
țiunile în execuție se văd 
mult mai ușor, arbitrajul este, 
deci, mai exigent.

Privit prin prisma progra
mului impus, 1985 a fost un an 
foarte important, pentru că a 
inaugurat perioada de patru 
ani a noului ciclu in care sini 
valabile — în întreaga activi
tate de gimnastică — noile e- 
xerciții impuse. Elaborate din 
vreme, spre a fi bine însușite 
și prezentate cît mai corect și 
expresiv de performeri, exer
cițiile impuse au creat, to
tuși, destule dificultăți fetelor

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag 2-3)

DIN CUPRINSUL ZIARULUI : O nouă rubrică - „Sport și 
viață" ; „însemnări*  — Pornind de la exemplul orâdenilor; 
Victoria București la ora fortificării; Recenzie — „O carte pen
tru copii de la 9 la 90 de ani" ; Activizarea liniei defensive 
(în paginile 2-3); „Pe glob" ; Campionatul de fotbal <rf Bul
gariei (pag. a 4-a).

marei maestre Margareta Mu
reșan (Electromotor Timișoara), 
căreia îi revine medalia de aur 
a campionatului național și a 
..Daciadei1*. Cu argintul com
petiției este răsplătită cea de 
a doua clasată, maestra inter
națională Gabriela 
Stanciu.

La festivitatea de 
desfășurată în seara
zile, în sala de club a hotelu
lui „Montana11, medaliile au fost 
înmânate celor două jucătoare 
de către prof. Gh. Candea, din 
partea F. R. Șah.

O’ărașu-

premiere, 
aceleiași

V. FELDMAN — coresp.

CONCURSUL DE FOTOGRAFII

PE TEME SPORTIVE
• Premiul I : „In fața porții...”, de Aurel D. NEAGU

Una din ac
țiunile 
erate 
Internațional al 
Tineretului, i- 
nitiată de Con
siliul Natio
nal pentru E- 
ducație Fizici 
și Sport, Co
mitetul Central 
al U.T.C. și 
Consiliul Cen
tral al U.G.S.R., 
concursul de
fotografii pe
teme sportive. 
s-a bucurat de 
o largi parti
cipare și de 
un frumos suc
ces, 
ti de 
ziție 
zind 
sugestive 
crări. ‘ 
curs 
flat peste 
de ___
surprinzind fe
lurite aspecte 
din lumea spor
tului, momente 
semnificative încleștările arene, frumu
sețea și armonia mișcării, exercițiului fizic, minunatele pei
saje ale patriei spre care se îndreaptă opțiunile amatorilor 
de turism, amplitudinea competițiilor de masă din cadrul 
marii competiții naționale „Daciada" !tc. Pentru juriul de
semnat să atribuie premiile cu care a fost dotat concursul, 
alegerea nu a fost ușoară...

lată fotografiile premiate și pe autorii lor :
— premiul I .* „în fața porții..." de Aurel D. NEAGU
— premiul II : „Balet" de Constantin TANASE
— premiul III: „2—0“ de Constantin MIHU
— mențiuni : „Dublu k.o.“ de Aurel D. NEAGU

„Tandem" de Mihai CURPEN
Pentru maite aUe fotografii s-au acordat, de asemenea, 

premii și diplome din partea organizatorilor. Astăzi, prezen
tăm fotografia care a obținut premiul Intît

consa- 
Anului

încununa- 
o expo- 

cuprin- 
cele mai 

lu- 
tn con- 

s-au a- 
500 

fotografii.
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fCoATOREZ Șl ATLETISMULUI REUȘITELE MELE ÎN MUNCA PROFESIONALĂ'^
PORNIND DE LA EXEMP

ne mărturisește fosta campioană a țarii ia săritura in inn«fimc. arhitecta sanda Gitosil, macstră a sportului
Vizitele la Expoziția Dalles din Ca

pitală ne readuc în imagine — peste ani 
— pe una din fostele campioane ale 
țării la săritura în lungime, Sanda Gro
șii... Apariția acesteia într-unul din cele 
mai cunoscute lăcașuri expozițiorțale 
bucureștene nu este ocazională. Dim
potrivă. Fosta atletă de performanță este 
acolo „la ea acasă". Un perso
naj care se bucură de multă 
prețuire ; în calitate de arhitec
tă în cadrul Ministerului Indus
triei Ușoare, ea își aduce o re
marcabilă contribuție la multe

dînd amintirile din sport. Se revede, 
parcă, la vîrsta primilor ani de școală, 
venind către centrul Bucureștiului, din
spre fostul cartier Dudești-Cioplea, „tot 
într-o alergare, 3—4 kilometri, pină la 
liceu, la lulia Hașdeu. Si tot așa, la îna
poiere. Asta pentru că linia de tramvai 
se oprea cam la stația Dristor..."

6 ani, temei pentru ca talentata atletă, 
campioană a țării pină în 1961, să a- 
jungă și o reputată arhitectă. Un mod 
exemplar de dăruire pentru profesie șl 
de împlinire în sport !

Revenim la marea pasiune de ieri a 
fostei săritoare în lungime. O întrebăm 
dacă nu regretă că a renunțat, parcă, 

prea repede la performanță... Ne 
răspunde fără ezitare : „Regret 
mult! In 1962, mai aveam resur
se pentru a-mi continua activi
tatea sportivă. Maria Pândele și 
Viorica Viscopoleanu nu prea

din reușitele sectorului de care răspunde.
O abordăm cu destulă dificultate, pen

tru că este solicitată din toate părțile. 
„Tovarășă arhitectă, vă cheamă la tele
fon Casa Scînteii !**...  „Tovarășă Grosu, 
nil uitați că Ia 12 trebuie să fiți la mi
nister !"... „Tovarășă Sanda, ce facem cu 
panourile de la Bărăganu

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 22 
ianuarie, va avea loo în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 16,OS.
• ASTĂZI, JOI șl VI

NERI — ultimele zile pentru pro
curarea biletelor la tragerea obiș
nuită LOTO de vineri 24 ianuarie. 
Timp este, veți spune, dar nu 
uitați să jucați din timp nume
rele dv. preferate !
• La sfîrșitul acestei sftptămîni, 

respectiv duminică 26 ianuarie, 
va avea loc prima tragere excep
țională Pronoexpres din acest an. 
Consultați prospectul și partici
pați din vreme și la această a- 
traetivă tragere !
• Publicăm, ca de obicei, pen

tru iubitorii Pronosportului, me-

Abia schimbăm două, trei cuvinte și 
în clipa următoare este din nou che
mată. O femeie deosebit de activă, pe 
care nu. poți decit să o admiri pentru 
felul cum se dăruiește, neobosită, profe
siunii sale.

La o nouă apariție, ține să ne spună : 
„Să știți că datorez atletismului rezis
tența mea fizică de astăzi și, implicit, 
reușitele mele în activitatea de creație și 
de șantier. N-am avut curiozitatea — 
desigur nici vremea — de a calcula, dar 
cred că parcurg zilnic aproape 16 kilo
metri..."

Cind zorul s-a mai potolit, Sanda Gro
su ne asigură că ne poate sta ceva mai 
mult la dispoziție. O ascultăm reînno-

A fost prima cunoștință — neoficială 
— a Sandei Grosu cu atletismul. Cea
laltă a avut loc prin 1950, la „Tînărul 
dinamovist" și, după -aceea, la clubul 
mare — la Dinamo „unde cu 5,54 metri, 
la 16 ani, am provocat o adevărată sen
zație !**...  Oricum, în anul J.O. de la 
Melbourne (1956), Sanda Grosu sărise 
5,80 m și se afla în vederile selecțione
rilor. Dar n-a făcut deplasarea ! Cau
za : „Un accident la gleznă m-a făcut 
să ratez Olimpiada australiană... De alt
fel, ca și 4 ani mai tîrziu, la Roma, deși 
în ajunul marii competiții sărisem 5,94 
metri..."

O ghinionistă, de bună seamă ! Toc
mai ea, un model de sportivă și de stu
dentă, cum ne sugerează programul de 
activitate din acei ani : dimineața, un 
prim antrenament pe stadion. După a- 
ceea, cursuri pină Ia ora 12. Apoi, din 
nou antrenament pină la ora 17. Iarăși 
la facultate, pină Ia ora 21. Ajunsă a- 
casă, lectură, conspecte, planșe, pină a- 
proape de miezul nopții.

Un program strict respectat, vreme de

îndrăzneau să treacă de mine... M-am 
oprit, totuși. Ele, în schimb, și-au 
luat avint, s-au lansat cu toată convin
gerea, în special Viorica, pe orbita marii 
performanțe. Campioană olimpică in 
Mexic, în 1968 ! O performanță magni
fică, un rezultat care exprimă condiții
le excepționale create sportului româ
nesc, mai ales in ultimii 20 de ani. Eu 
am făcut începutul către marile succese 
ale săritoarelor noastre la lungime. Tră
iesc, însă, cu succesoarele mele, bucuria 
reușitelor lor..."

Apoi, pe fondul unei fețe ușor destin
se, străbătută de optimism, arhitecta 
Sanda Grosu își continuă ideea : „To
tuși, voi mai face o tentativă de a re
veni in performanță, în marea arenă a 
atletismului !... Nu, nu vă speriați, nu 
direct, ei prin fiul meu, Alexandru, elev 
la Școala nr. 5 din sectorul 1. Băiatul 
promite să ajungă un mare săritor, mai 
mare decit mama sa !... Are astăzi toa
te condițiile să-și vadă visul împlinit...**

Tiberiu STAMA

Campionatele naționale de 
tir de la 10 metri s-au desfă
șurat intr-o ambianță inedită, 
la Băile Felix, într-o sală a- 
menajată în clădirea hotelului 
Someșul. Această gazdă nouă 
a trăgătorilor cu arme cu aer 
comprimat din țara noastră, 
destinată în primul rînd pre
gătirii periodice a loturilor na
ționale, dar și unor concursuri 
de mai mică anvergură, 
a fost urmarea, în primul 
rînd, a sprijinului larg al foru
rilor locale de partid și spor
tive, la care au contribuit ac
tiv și specialiștii federației de 
specialitate. Cu cele 20 de li
nii de tragere, sala de tir de 
la hotelul Someșul a cores
puns, în mare, chiar necesi
tăților unei competiții de ni
vel național. în orice caz, a 
fost o schimbare binevenită, 
o alternanță în organizarea 
concursurilor, de care ținta- 
șii noștri au nevoie pentru o 
pregătire în 
țiate.

Subliniind ideea amenajării , 
acestei săli 
menționăm că inițiativa oră- 
denilor ar 
și de alte orașe în care tirul 
are tradiții și, mai ales, are 
rezultate. La Campionatele 
naționale de la Băile Felix, 
o serie de secții s-au făcut 
cu deosebire remarcate la ca
pitolul creșterii tinerelor ta
lente : U.T. Arad, Unirea Foc
șani, Metalul București, Letea 
Bacău, chiar C.S.U. Brașov, 
în același timp, se cuvine să 
spunem că în mai toate aceste 
centre se face necesară ame
najarea unor spații destinate 
tirului redus, fără mari chel
tuieli, prin resurse locale, cu 
concursul diferiților factori 
cu atribuții și al colaboratori
lor lor. Tată, bunăoară, între
prinderea Letea Bacău, care a

condiții diferen

de tir redus, să

putea fi urmată

avui 
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„CUPA UI\IIRII“ 
LA TENIS

GALAȚI, (prin telefon). 
Timp de 6 zile, sălile de sport 
„Constructorul" și C.S.G. au 
găzduit întrecerea de tenis 
dotată cu „Cupa Unirii". La 
start i-au aliniat peste 100 de 
copii și juniori (pină la 16 ani) 
din aproape toate centrele ță
rii. Competiția a fost domina
tă de sportivii de la clubu
rile bucureștene Dinamo, Pro
gresul și TCB, clasați pe pri
mele locuri. Iată câștigătorii : 
fete, 11—12 ani : Irina Spîrlea 
(Dinamo), 13—14 ani : Loreda- 
na Bujor (Dinamo), 15—16 
ani : Mădălina Spirache (Di
namo) ; băieți, 11—12 ani : 
Dinu Pescari u (TCB), 13—11 
ani : Ștefan Stănilă (Progre
sul), 15—16 ani : Harî Nicolae 
(Progresul).

T. SIRIOPOL — coresp.

START LA LUPTE LIBERE
Duminică fncepe campionatul 

republican al echipelor de lupte 
libere (juniori și speranțe). Iată 
programul : Arad : CSM Arad, 
Constr. Hunedoara, CSS Deva ; 
Cluj-Napoca : Armătura Zalău, 
CSM Cluj-Napoca, Voința Turda; 
Satu Mare : Spartac Oradea, CS 
și Unio satu Mare ; Lugoj : u.M. 
Timișoara. Metalul IURT Lugoj, 
Voința Lugoj ; Reșița : Metalul 
Bocșa, c.S.M. Caransebeș, C.S.M. 
Reșița ; Petrila : Minerul Motru, 
Jiul Petrila, Dierna Orșova ; Bra
șov : Precizia Blaj, Steagul roșu 
Brașov, CSM St. Gheorghe ; O- 
dorhei : comerțul Tg. Mureș, 
Lemnarul și CSS Odorhei ; Tg. 
Mureș : Voința Reghin, Mureșul 
șl Constructorul Tg. Mureș ; 
Craiova : C.A. Tg. Jiu, C.S.M. 
Craiova, Vagonul Caracal ; Bră- 
nești : c.S. Tîrgoviște, C.S. Să
tesc Ilfov, Electra Buc. ; Bucu
rești : Vulcan Glina, steaua, E- 
kectrioa Titu, IOB Balș ; Breaza : 
C.S.S. Dinamo Brașov, Precizia 
Breaza, Danubiana Buc. ; Slobo
zia : C.s.ș. Călărași, C.S.Ș. Slo
bozia, Metalul Plopeni ; Bucu
rești : c.s.ș. Semănătoarea, UR- 
BIS și Rapid Buc.. Forestierul 
Tg. Secuiesc ; Vaslui : Progresul 
Brăila. C.S. Onești, Viitorul Vas
lui ; Galați : Dunărea Galați, Di
namo Brașov, Nlcolina iași ; 
Constanța : C.S.Ș. și Hidroteh
nica Constanța, Gloria Buzău.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

IN „C.C.E.
(Urmare din pag 1)

caracterizează deseori echi
pa Universitatea, sprijinul nu
merosului și entuziastului pu
blic care va fi prezent în Sala 
sporturilor, apreciem că SE 
POATE!

Meciul va fi condus de ar
bitrii D. Dagan (Israel) și F. 
Kuglarz (Polonia).

Clasamentul grupei „A" : 
1. Primigi 8 p, 2. Levski- 
Spartak Sofia 6 p. 3. Univer
sitatea 6 p, 4. Partizan Bel
grad 4 p.

TURNEUL FEMININ DE LA TIMIȘOARA
(Urmare din pag. I)

obținerea victoriei decit în
tre minutele 30 și 35, cînd 
studentele s-au apropiat ame
nințător, dar insuficient pen
tru a periclita succesul Olim
piei. Bucureștencele au a- 
vut în Mariana Andreescu o 
jucătoare de excepție, care și-a 
etalat din plin talentul și pre
cizia în aruncări la coș. Ea a 
fost bine secondată de Mălina 
Marinache, Romela Cristea, E- 
caterina Stingă și Alexandri
na Bîră, care și-au adus o 
contribuție majoră la succesul 
echipei. Timlșorencele, așa 
cum am mai spus, au acuzat 
oboseala meciurilor grele an
terioare (cu Voința Bucu
rești — victorie și cu „U“ 
Cluj-Napoca — înfringere la 
diferență mică). Marcela Bo- 
dea, Csila Grădinaru, Luminița 
Stamin și celelalte componente 
ale echipei au avut o prestație 
sub nivelul celei din partidele 
anterioare, în care lăsase
ră o foarte bună impresie. Au 
marcat : Andreescu 26, Mari
nache 22, Cristea 9, Stingă 9, 
Bîră 2, Simioană 2, Popa 1, 
respectiv Grădinaru 12, G. 
Nagy 7, Catrina 3, R. Chepe- 
țan 5, Neusatz 2, V. Chepețan 
4, Bodea 6, Blindul 5, Mătă- 
saru 5, Stamin 5. Au arbitrat

ciurile cuprinse în concursul de 
duminică 26 ianuarie : 1. Avellino
— Milan ; 2. Como — Barl ; 3. 
Inter — Udinese ; 4. Juventus — 
Verona ; 5. Lecce — Fiorentina ; 
6. Pisa — Atalanta ; 7. Roma — 
Napoli ; 8. Sampdoria — Torino ; 
9. Arezzo — Triestina ; 10. Ascoli
— Cesena ; 11. Campobasso — 
Genoa ; 12. Catanzaro — Perugia; 
13. Empoli — Sambenedettese. Ce 
părere aveți 7
• CIȘT1GURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 1» IA
NUARIE : cat. 1 : (13 rezultate) 
15 variante 1007» a 5,211 lei și 209 
variante 25% a 1.303 lei ; cat. 2 : 
(12 rezultate) 162 variante 100% 
a 441 lei și 3.735 variante 25% a 
HO lei ; cat. 3 : (li rezultate) 
3.010 variante 1007» a 101 lei și 
28.256 variante 25% a 25 lei.

LA BASCHET FEMININ
Celelalte partide ale eta

pei a cincea sînt : grupa „A", 
Levski-Spartak — Partizan ; 
grupa „B“: Stade fran- 
cais Versailles — Agon Du 
sseldorf, Vysoke Praga — 
Ț.S.K.A. Moscova.

• După întîlnirea „U“ —
Primigi, activitatea baschet- 
balistică din Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca va continua 
prin întrecerile celui de ai 
cincilea turneu al Diviziei mas
culine „A“, care se va desfă
șura de vineri pină luni.

bine M. Dimancea și C, Cătă- 
nescu.

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — VOINȚA BUCU
REȘTI 88—74 (43—34). Derbyul 
turneului a fost ciștigat de 
campioana țării, la o diferență 
edificatoare, care nu se lăsa 
insă întrevăzută după des
fășurarea generală a întîlni- 
rii. Pînă în min. 10, avantajul 
a alternat, apoi echipa clujeană 
a preluat conducerea — la di
ferențe mici — și nu a mai 
cedat-o pînă la sfîrșit, for
mația bucureșteană izbutind 
doar să se apropie amenință
tor în min. 31, cînd. scorul era 
de numai 59—57 pentru „U“. 
Din nou Magdalena Jerebie a 
fost cea mai bună jucătoare 
din formația studentelor, de 
astă dată fiind secondată cu 
succes de Paula Misăilă. Voin
ța a făcut un joc sub posibili
tățile jucătoarelor ce-i com
pun lotul, iar unele dintre a- 
cestea au evoluat la rîndul lor 
sub standardul așteptat (ne 
referim în special Ia Rodica' 
Jugănaru, Camelia Filip și Ro
xana Ștefan). Prin acest in
succes — al treilea consecutiv 
în cadrul turneului timișorean
— Voința s-a îndepărtat de 
lupta pentru locul I. in care 
au rămas, deocamdată, doar 
Universitatea și Olimpia. Au 
marcat : Jerebie 29, Misăilă 
22, Manasses 9, Kiss 9, Popa 8, 
Dragos 6, Enyedi 5, respectiv 
Borș 26, Vasilj 12, Ștefan 8, 
Gera 8, Urogdi 6, Jugănaru 1, 
Filip 2, Grecii 8, Nină 3. Au 
arbitrat bine G. Dutka și I. 
Antonescu.

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — COMERȚUL TG. 
MUREȘ 71—61 (45—31), PRO
GRESUL BUCUREȘTI — MO
BILA SATU MARE 70—68 
(35—43). CRISUL ORADEA
— RAPID BUCUREȘTI 81—68 
(52—31).

CLASAMENT
1. Cj.-N. 18 16 2 1524:1198 34
2. Olimp. Buc. 18 15 3 1289 :1092 33
3. Polit. Buc. 17 12 5 1190:1089 29
4. Voința Buc. 17 12 5 1282:1123 29
5. Prog. Buc. 17 10 7 1182:12-49 27
6. ,,Poli“ Tim. 18 7 11 1193:1281 25
7. Chimistul 17 6 11 1132:1189 23
8. Com. Tg M. 17 6 11 1155:1184 23
9. Mobila S. M. 17 5 12 1133:1319 22

10. Crișul Or. 17 3 14 1181 :1353 20
11. Rapid Buc. 17 3 14 1059:1243 20

IIIIINtHL DIVIZIEI „A" DE VOEEI fEMINIAI
(Urmare din pag 1)

Prima reuniune s-a încheiat 
cu un meci, Universitatea 
C.F.R. Craiova — Flacăra roșie 
București 3—1 (14, 7, —4, 6), 
din care n-au lipsit fazele

DACIA PITEȘTI - IIDER
Reuniunea primei zile de 

concurs a celei de a Il-a gru
pe valorice (7—12) a fost des
chisă în sala Rapid, în fa
ța unei asistențe numeroase, 
cu partida dintre echipele Pe
nicilina Iași și Calculatorul 
București. Scor 3—1 (4, —13, 
8, 11). Elevele antrenorului
N. Roibescu au pornit „tare" 
din start, practicînd un joc 
mobil în ambele linii și și-au 
adjudecat cu ușurință pri
mul set, iar în setul II 
au condus la un moment 
dat cu 10—1. De la acest 
scor, jucătoarele de la Cal
culatorul refac punct după 
punct, și. cînd nimeni nu se 
mai aștepta, echilibrează si
tuația la seturi. Lipsa de 
combativitate, abundența de 
greșeli. în special la pre
luări, jocul tern prestat în 
continuare de elevele antreno
rului G. Simulescu au facili
tat victoria ieșencelor. care 
au controlat permanent jocul. 
Evidențiate : Gabriela Co-
man, Daniela Donciu, Tatiana 
Popa și Mariana Onofraș (de 
Ia învingătoare).

în partida următoare, echipa 
gazdă, Rapid, a întîlnit pe 
ocupanta locului II din serie. 
Chimia Rm. Vîicea. Scor 3—1 
(4, 10. —14, 12). pentru Chimia. 
Dovedind o netă superioritate la 
toate capitolele, vîlcencele și-au

GIMNASTICA IN... 6 EPISOADE
(Urmare din pag 1) 

noastre la Campionatele mon
diale de la Montreal, existînd
— chiar la cele mai bune com
ponente ale formației — dife
rențe considerabile între no
tele de la „impuse" și „liber 
alese" : Ecaterina Szabo 9,650
— 9,900 la sărituri și 9,775 — 
9.900 la sol ; Daniela Silivaș : 
9,475 — 9,750 la sărituri, 9,725
— 9,900 la bîrnă : Camelia Voi- 
nea : 9,575 — 9,800 la sărituri. 
9,700 — 9,800 la sol.

Deoarece sînt valabile pînă 
la 31 decembrie 1988 și vor de
cide, deci, soarta primelor 
locuri atît la campionatele 
mondiale de la Rotterdam, cit 
și Ia viitoarele Jocuri Olimpi
ce, actualele exerciții impuse
— reprezentînd noua linie a- 
doptată în gimnastica mondia
lă atît în ce privește conținu
tul elementelor, cit și compo
ziția lor și elaborate în con
formitate cu noile cerințe ale 
Codului de punctaj — pun un 
accent deosebit pe îmbinarea 
perfectă dintre ’ acrobatic și 
artistic, clasic și modern și, se 

frumoase. cu puternic ecou 
în tribune, dar și oscilațiile în 
evoluție ale jucătoarelor.

Programul de miercuri (ora 
15) : Universitatea — Dinamo. 
Flacăra — Farul și C.S.M. — 
C.S.U.
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Al GRUPEI SECUNDE
apropriat foarte repede primele 
două seturi. Se părea că se 
îndreptau spre un 3—0 lejer.

Dar cu acest lucru nu au 
fost de acord rapidistele care, 
încurajate de o galerie neobo
sită, au început să dea o re
plică din ce în ce mai bună, 
să-și ordoneze jocul și să-și 
adjudece setul al III-lea în 
prelungiri. Și în setul deci
siv s-a mers ..cap la cap"

au 1 
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REZULTATELE DIVIZIEI „B" Dl
Duminică s-au disputat meciu

rile etapei a X-a (penultima) a 
Diviziei naționale ,.B“ de tineret. 
Iată rezultatele: FEMININ, seria 
I: C.S.U.-I.E.F.S. Buc. — Brai- 
conf Brăila 3—0 ; Chimia Tr. 
Măgurele — Chimpex Constanța 
3—0 ; C.P. Buc. — A.S.S.U. 
Craiova 1—3 ; Comerțul Constanța
— Ceahlăul P. Neamț 3—0; Oltcit 
Craiova — Hidrotehnica Focșani 
3—1 ; C.S.M. Qțelul Tîrgoviște — 
Metal 33 Buc. 3—2; C.S.U.-I.E.F.S. 
Buc. — Chimpex Constanța 3—1 
(restanță din etapa a VITI-a) ; 
seria a Il-a : Armătura Zalău — 
Politehnica Timișoara 3—1; C.S.M. 
Lugoj — Explormin Caransebeș 
0—3 ; Metalotehnica Tg. Mureș — 
GIGCI Brașov 1—3; Voința Buc.
— FI. roșie n Buc. 3—0 : Univer
sitatea Cluj-Napoca — Maratex 
Baia Maro 0—3 ; I.T.B. Electra 
Buc. — Olimpia Oradea 3—0 ;
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înțelege, trebuie însușite la 
cel mai înalt nivel de gimnaștii 
și gimnastele noastre. Date 
fiind, mai ales, aspirațiile și 
șansele echipei noastre fe
minine la un loc și mai bun 
în ierarhia mondială, am ru
gat-o pe antrenoarea Maria 
Cosma să ne prezinte — în 
sinteză — micile secrete ale 
exercițiilor impuse și modalita
tea ideală de interpretare a lor. 
pentru obținerea unor notări cit 
mai mari. Reputata tehniciană 
ne-a spus :

„Pentru prima probă, săritu
rile, Comitetul tehnic al F.T.G. 
a optat pentru săritura Tsuka- 
hara grupat, o săritură care, 
din punct de vedere al execu
ției, nu ridică multe proble
me. Am spune chiar că pen
tru unele gimnaste, care fac 
sărituri mult mai grele, „Tsu- 
kahara grupat" este un exerci
țiu metodic, de rutină. Ceea 
ce e important de subliniat e 
faptul că săritura trebuie exe
cutată cu zborul al doilea foar
te înalt si lung, cu o grupare 
și deschidere rapidă in punctui 
maxim. Ca o noutate, reținem
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VICTORIA BUCUREȘTI-LA ORA FORTIFICĂRII
competitiv pentru prima divi
zie". Adevăr de care ne putem 
convinge din simpla trecere in 
revistă a numelor celor 23 
de jucători : Nițu, Zlotea, Efti- 
mescu — portari ; Vlad, Mânu, 
I. Marin (de la F. C. Bihor), 
Mirea, Cățoi (de la Universi
tatea Craiova), Tirchinici (Au
rul Brad). Dumitrescu — fun
dași ; Ursu, Custov, Săndoi, 
Călin, Augustin (Dinamo Bucu
rești), Petre Petre (C.S.M. Re
șița), Mitracu (revenit de la 
Alba Iulia) — mijlocași ; Aele
nei, Iordache, Glonț, D. Sava, 
Nica (F.C. Argeș) și Lala (O- 
țelul Galați) — înaintași. După 
cum se poate observa, din lotul 
folosit de Victoria în 
campionatului lipsesc 
unii jucători — precum 
du, Stredie și Brumaru 
dati altor echipe în schimbul 
noilor veniți.

Transferările efectuate n-au 
fost făcute la întâmplare — 
cum se mai obișnuiește —, ci 
judicios gîndite și pregătite, 
pentru acoperirea unor posturi 
deficitare în echipă, asa cum, 
de altfel, le motivează antreno
rul I. Nunweiller și secundul 
său, C. Frățilă. In concepția 
lor, I. Marin — de pildă — va 
trebui să devină un dirijor al 
apărării, fiindcă — spun ei — 
„în toamnă am pierdut unele 
meciuri tocmai din cauză că 
nu am avut în spate un jucă
tor cu suficientă maturitate". 
în cazul lui Cățoi, se mizează 
pe disponibilitatea sa de a in
terpreta rolul de jolly-jocker 
în echipă. Foarte util se speră 
a deveni Augustin ca mijlocaș 
ofensiv, căruia îi sînt necesare 
spații de manevră mai mari.

lună aîn această primă ___
anului, în plină vacanță școlară, 
Slănic Moldova s-a dovedit din 
nou o gazdă deosebit de ospi
talieră pentru numeroase gru
puri de sportivi, în majoritatea 
lor elevi. Gospodarii acestei 
frumoase stațiuni, în frunte cu 
directorul ei, Mihai Ghibilic, 
s-au străduit să le ofere spor
tivilor condiții dintre cele mai 
bune de refacere sau pregăti
re. Tot în această perioadă, 
aici se află pentru pregătire și 
loturile a două divizionare „A" 
de fotbal. Dacă Sport Club 
Bacău este un oaspete obiș
nuit al acestei stațiuni. Victo
ria București a venit la Slă
nic Moldova în premieră. „Iar 
alegerea pe care am făeut-o 
s-a dovedit foarte inspirată, a 
ținut să ne spună antrenorul e- 
chipei bucureștene. Ion Nunwei- 
ller. Căci nu numai condițiile 
de cazare, masă și refacere sînt 
dintre cele mai bune, ci și ca
drul natural de 
posibilitatea unei 
zice la un nivel

Pentru echipa 
nou promovată, 
debutanți pe scena primei Divi
zii, vacanța competițională de 
iarnă a constituit un răgaz de 
timp binevenit, folosit cu mul
tă eficientă în vederea întăririi 
ei sub toate aspectele. în pri
mul rind — și cel mai impor
tant — pentru întărirea efecti
vului de care dispune. Victoria 
a reușit să efectueze unele ne
cesare transferări de jucători, 
asigurîndu-și astfel pentru se
zonul de primăvară — după 
cum înșiși antrenorii ei țineau 
să remarce — „un Iot la nive
lul cerințelor, cu adevărat

aici ne oferă 
pregătiri fi- 

superior".
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NU MA VOI MENAJA NICI ACUM,
CIND NI SE CERE MAI MULT

• Cinci minute cu STANESCU (Dinamo)
Urmărindu-1 pe Nelu Stănes- 

cu cum acoperă distanța de 
800 m, intr-o serie de 8 bucăți, 
n-ai zice că, în toamnă, _ mai 
bine de două luni, l-a „sîcîit" o 
ruptură musculară pe coapsa 
stingă. Timpii înregistrați pe 
fiecare 800, între 2,33 și 2,35, îi 
spun si ei fundașului dinamo- 
vist că, acum, totul este în re
gulă, returul poate să înceapă. 
„Cum ai ajuns Ia un asemenea 
cronometru, bun și pentru un... 
atlet îl iscodim pe Stănescu 
la puțină vreme după „baia de 
aburi"...

— Grăbindu-mă... mai încet. 
Am pornit de la crosuri pe dis
tanțe de 7 km, pentru „o in
troducere în efort", cum ar 
spune medicul nostru, Gheorghe 
Gaiu. Apoi, cu rezistența pusă 
la punct, nu am, iată, probleme 
nici cu demi-fondul. De fapt, 
cum n-am ocolit efortul vreo
dată, nu mă voi menaja nici 
acum cînd ni se cere mai mult, 
cînd va trebui să „duelez" pen
tru postul de fundaș stînga_cu 
încă proaspătul venit la 
namo, Topolinschi...
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cu variații de ritm, cu ampli
tudine și expresivitate. Avind 
două campioane olimpice și 
o campioană mondială la acest 
aparat, ne revine obligația 
să lucrăm foarte mult, foarte 
intens, cu multă exigență, ast
fel incit chiar cei 
elaborat exercițiul 
găsească nici

Exercițiul 
laborat 
vietice, 
deosebit de 
părțile lente 
tumultuoase, 
tică se leagă armonios 
artistică. au apărut 
gimnice, se pune mare 
pe „valuri", balansări 
de picioare și, nu in 
rind, pe interpretare, pe 
sivitate, pe mimica 
Este un exercițiu cu părți de 
mare sensibilitate. in care 
trebuie să-și spună cuvîntul 
atit aptitudinile native ale 
sportivelor, cit și baza lor co
regrafică, însușită in pregă
tire.

După opinia mea, gimnasta 
specialistă a noilor exerciții 
impuse trebuie să fie o spor
tivă completă".

de 
pe

care 
să nu 

o greșeală.
la sol a fost 
specialistele 
o muzică 

frumoasă, 
alternează

Partea

au 
ne

e- 
so- 

clasică 
in care 
cu părți 
acroba- 
de cea 
seriile 
accent 

mari 
ultimul 
expre- 

feței.

— La fel de ambițios 
Stănescu și, pe deasupra, 
tinăr cu 9 ani...

— Așa îmi place să fie, 
bucură chiar dîrzenia lui, 
îmi va prinde bine întrucît 
mai In condiții de 
concurentă la echipa mea 
club pet să-i provoc la între
cere — pentru tricoul cu trico
lor — pe Ungureanu și 
bulescu... Si-apoi, 
sînt ceea ce se 
vîrstnic, abia în 
nesc 29 de ani...

— Avîndu-1 pe 
cescu tot timpul _  . _ . _
zice că, față de cei doi rivali, 
pornești cu un ușor avantaj. Nu 
găsești ?

— Nu. Singurul avantaj, dacă 
îl pot numi astfel, constă în 
faptul că, avîndu-1 pe nea Mir
cea la conducerea tehnică, în 
1986 am început o pregătire fi
zică fără menajamente, care, 
atunci cînd vom trece la jocu
rile oficiale, îmi va prinde bine. 
S-a precizat, vreau să spun, 
încă de pe-acum. că la noi, la 
Dinamo. în retur fiecare dintre 
jucătorii de cîmp va trebui să 
acționeze pe toate posturile, 
deci să acopere toate zonele. Cu 
alte cuvinte, pe mine nu mă 
va opri nimeni, dimpotrivă, să 
apar acolo. în față, la finali
zare, iar pe Damaschin să se 
replieze după omul lui pentru 
faza de apărare...

— Ai adus vorba de Damas
chin. Cum se simte la 
echipă ?

— In pofida efortului, 
bit de acela pe care i-1 
tau antrenamentele la Politeh
nica Iași, el a traversat rapid 
perioada de acomodare, datori
tă, cred eu, excelentei ambianțe 
din cadrul echipei noastre.

Nica și Lala, pe de altă parte, 
vor avea menirea să schimbe 
partitura ofensivă, trecîndu-se 
de la sistemul cu două vîrfuri 
de atac la un mai pronunțat 
joc pe extreme, așa cum își 
doresc antrenorii. De altfel, 
unul din obiectivele urmărite 
pentru sezonul de primăvară 
este ca echipa (în prezent cu 
un golaveraj negativ) să joace 
mai ofensiv, la cîștig — atît 
acasă, cît și în deplasare.

Deși, în majoritatea lor, noii 
veniți sînt trecu ți de prima ti
nerețe fotbalistică, se 
ca ei — împreună cu 
de pînă acum, Nițu, 
Custov, Ursu, Aelenei. 
Iordache și ceilalți — 
ducă un pronunțat reviriment 
al echipei, să contribuie sub
stanțial la o reală cotitură în 
joc și rezultate. Ceea ce se 
poate spune încă de pe acum 
este că ei — prin exemplul pe 
care îl dau în pregătire — îi 
stimulează pe cei mai tineri și 
le măresc încrederea în pro
priile lor posibilități.

Antrenorii (asistați îndea
proape de doctorul N. Gavrilă, 
pentru partea medicală) se 
străduiesc să folosească cu ma
ximă eficiență perioada de la 
Slănic Moldova, 
dere în primul 
zarea nivelului 
deopotrivă cu 
propriu-zisă a J 
ră în condițiile 
atît de substanțiale.

Fortificată pe calea acumulă
rilor din această perioadă și cu 
speranța unei rezolvări mai bu
ne a problemei terenului de 
antrenament și de joc. Victo
ria va putea în sezonul dc pri
măvară — așa cum țineau să 
sublinieze antrenorii, ca și pre
ședintele clubului, Constantin 
Petrea — nu numai să iasă, 
dar chiar să se depărteze de 
zona fierbinte a retrogradării, 
prin jocuri de bună calitate și 
rezultate superioare celor din 
turul campionatului, care să 
fie pe măsura condițiilor foarte 
bune și a îndrumării atente 
ce-i sînt asigurate. Ca și pe 
măsura așteptărilor suporteri
lor ei, al căror număr este în 
continuă ■ creștere.

așteaptă 
titularii 

Vlad, 
Glonț, 

să pro-

. El au în ve- 
rînd omogeni- 
de pregătire, 
omogenizarea 

lotului, necesa- 
primenirii sale

ma 
ea 

nu- 
aprigă 
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Băr- 
nu 
un

nici eu 
cheamă 
august împli-

Mircea Lu- 
aproape, s-ar
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deose- 
solici-

Gheorghe NICOLAESCU

Constantin FIRÂNESCU

Dacă ____
toria romanțată 
mondial, de la candoarea în
ceputurilor sale (cînd, în An
glia, stîrneau revoltă transfe
rurile operate pentru suma 
de... 10 lire, iar jucătorii apă
reau în pantaloni bufanți și cu 
șepci de jocheu) șl pînă la 
nevroza, încinsă de Johnnie 
Walker sau Martini, de pe 
Heysel, și la transferul de 12 
milioane de dolari al lui Ma
radona ;

dacă vreți să parcurgeți 
drumul acestui „sport pentru 
copii de la 9 la 90 de ani", 
de la goana după o bășică, 
pe străzile Londrei, la Super- 
cupele mondiale de azi, cu un 
miliard ‘

dacă 
pe Di 
reia. 
Cruyff . .
imaginile televizate sau de la 
distanta de 100 de metri care 
separă terenul de locul dv. 
din tribuna stadionului ;

dacă vreți să pătrundeti în 
intimitatea profesiei de croni
car de fotbal, cu nesomnul 
nopților de duminică spre 
luni, cu tumultul redacției în 
care zbîrnîie telefoanele șl 
țăcăne agitat telexul și cu 
„războiul" din tipografie, din
tre redactor și secretarul teh
nic. pentru încă 5 rînduri de 
linotip la „filmul meciului" ;

dacă vreți să retrăiți mo- 
me.i"ele de entuziasm sau de 
dezamăgire ale echipei noas
tre naționale, de la victoria 
sa la Belgrad, în 1922, șl pînă 
la recenta victorie, fără efu
ziuni, strîngeri de mină șl 
îmbrățișări, de la Izmir (le
gați acest oapitol de cel inti
tulat „Wembleyul nu mal e 
o catedrală" ; veți vedea de 
ce...) ;

dacă vreți să savurați po
vestirile unuia din cele mai 
pitorești personaje ale fotba
lului românesc, internaționa
lul Ionică Bogdan, vorbele de 
duh ale lui Valentin Stănescu 
sau ale lui Rică Răducanu, 
poezia Giuleștilor lui Baratky, 
Vintilă, Rafinski sau a Obo
rului lui Constantin și Nelu 
Nunweiller ;

dacă numele părintelui 
transmisiilor sportive la ra
dio, Radu Vasilescu, vă spune 
ceva ;

dacă sin te ti de acord că fot
balul este, în primul rind, un 
joc frumos (și, uneori, o poe
zie !) și că el trebuie admirat, 
înainte de orice, pentru că a 
cucerit lumea fără războaie ;

dacă. în fine, nu sînteți 
încă pe deplin convinși că — 
în scrisul lor — gazetarii 
sportivi "pot fi mal mult de
cît simpli cronicari (apropo: 
vă place imaginea „fîntînile 
Romei, îmbătate șl ele de bu
curia mulțimii" ?) ;

dacă acestor fraze condițio
nale (sau numai uneia din
tre ele !) le puteți răspunde 
afirmativ ;

cunoaștețl is- 
a fotbalului

de telespectatori ; 
vreți să-i cunoașteți 
Stefano, Kubala, Her- 
Dobay, Dobrin sau 
altfel decît li știți din

90 DE AN!

atunci, citiți cartea lui Ioaft 
Chirilă, intitulată „Zile și 
nopți pe stadion", apărută zi
lele trecute 1

Este cea de-a 19-a carte a 
sa, a 19-a ofrandă pe care 
colegul nostru o depune pe 
treptele edificiului literaturii 
sportive românești. O carte 
scrisă cu căldură, adesea cu 
patos, de un ziarist care iu
bește fotbalul și pe eroii săi. 
O carte „plină". în cane o 
cascadă de reportaje de cu
loare este brodată cu măies
trie pe canavaua istoriei aces
tui sport. Șl. cu precădere, 
pe istoria fotbalului nostru.

Spre deosebire de cărțile 
sale anterioare, în „Zile și 
nopți pe stadion". Chirilă in
troduce o pronunțată tentă 
autobiografică. Copilul, elevul, 
jucătorul, studentul, ziaristul 
se implică pe rind — cu trăiri 
nuanțate, gradate — în feno
men. La un moment dat, răz
bate, din paginile cărții, re
gretul autorului — firesc, la 
un îndrăgostit de fotbal ! — 
că un accident, într-un meci 
la Brăila, l-a împiedicat să 
devină jucătorul care se visa, 
ajungînd doar... cronicar. Șt 
Chirilă se autoironizează ușor, 
citîndu-1 pe cunoscutul scrii
tor cehoslovac Karel Capek, 
care spune : „Cronicarul est« 
omul care te învață să jo 
cum ar fi jucat el dacă ar 
avut talent".

Semnatarul acestor rîndun 
își permite aid un punct de 
vedere personal, consolator, 
poate, pentru Chirilă. Primul 
său talent, cel real, nu pare 
a fi fost, totuși, acela de... 
jucător de fotbal...

Radu URZICEAN1*

• Ioan Chirilă, „Zile și 
pe stadion", Editura Spo 
rism. 222 pagini + o 
de fotografii, 12 lei.

I

Returul care se apropie cere

ACTIVIZAREA LINIEI DEFENSIVE
Apărătorii — mai puțin de un gol In medie

în cadrul micro-sintezelor dintre tur și retur, 
nu ni se pare lipsită de interes contribuția celor 
trei compartimente la „recolta de goluri" din tur. 

însumând deci numărul golurilor pe comparti
mente, ajungem la următoarea situație :

43 de fundași au marcat 69 de goluri (lider Ba
dea, Argeș — 5).

63 de mijlocași au marcat 171 de goluri (lider 
Petcu — 13).

53 de înaintași au marcat 154 de goluri (lider 
Pițurcă — 11).

Total marcatori 159 — Total goluri 394, plus 
cele 7 autogoluri = 401.

Iovan (in stingă), unul dintre cei mai ^activi fun
dași din această toamnă Foto : Aurel D. NEAGU

SELECȚIE PENTRU GIMNASTICA
Clubul sportiv școlar „Triumf" organi

zează în această perioadă de vacanță, la 
sălile de gimnastică sportivă (fete și bă
ieți) de la Ștrandul tineretului și de gim
nastică ritmică din strada Luterană nr. 13, 
acțiuni de selecție pentru elementele dotate 
din rîndurile școlarilor.

Amănunte se pot lua la telefonul 66.72.10.

CURSURI DE PREGĂTIRE
Incepind cu data de 2 fe

bruarie 1986, ora 9, în cadrul 
Institutului de Educație Fi
zică și Sport din București 
(strada Ștefan Furtună 
140) se vor face cursuri 
pregătire pentru admiterea 
cadrul acestui Institut, 
fiecare duminică.

Relații suplimentare — 
secretariatul Institutului.

nr. 
de 
în 
In

le

Ce reflectă acest tabel de goluri ?
Se pare că există un echilibru în participarea 

compartimentelor Ia ofensivă. E adevărat, i se 
poate reproșa liniei de fund (cu patru compo- 
nenți) un procentaj oarecum sub așteptări față 
de contribuția mijlocașilor. (De asemenea eu pa
tru componenți, în general). Spunem asta de
oarece, de cele mai multe ori, trei din cei patru 
mijlocași au și sarcini defensive.

Destul de ridicată contribuția înaintașilor, cele 
mai multe echipe avind — în ultima vreme — 
doar doi înaintași ea poziție față de poarta ad
versă. așa cum este cazul la Steaua (Lăcătuș, Pi
țurcă), Sportul studențesc (M. Sandu, Coras) etc.

în completarea tabelului de mai sus, pentru a 
putea „privi" și mai clar... terenul de joc, să 
prezentăm cele mai productive compartimente :

Fundași (4) 1. F.C. Argeș 7 g (Badea 5, E. 
duard 2),

2—3. Steaua 6 g (Bărbulescu 1, Iovan 3, Belo- 
dedici 1, Weisenbacher 1);

Chimia 6 g (Teleșpan 1, Preda 1, Basno 3, 
Cincă 1).

O mențiune pentru Iovan, fundaș de „profe
sie" și, în al doilea rînd, pentru Badea (2 din 11 
m) și Basno, la care eficacitatea apare și ca ur
mare a faptului că au jucat — nu prea de mult 
— mijlocași. Libero-ul Belodedici, care pleacă 
deseori la atac, are o contribuție sub așteptări.

Mijlocași (4) 1. Corvinul 24 (Petcu 13, Mateuț 
7, Klein 2, Badea 2) ;

2. Sportul stud. 18 (Țicleanu 1, Bozeșan 2, 
Terheș 5, Hagi 10) ;

3. „Poli" Tim. 15 (Vlătănescu 5. Rotariu 7, Sabou 
1, Bozeșan II 2).

Cu totul remarcabilă cifra Corvinului, amintind 
de linia U.T.A.-ei din perioada Domide — Bro- 
șovschi. Să mai menționăm „producția" talenta
tului mijlocaș timișorean Rotariu. în general, se 
constată că în grupul celor patru mijlocași doi 
sînt mai aproape de ofensivă, ceilalți doi rămî- 
nînd „la acoperire".

înaintași (2) 1. Steaua 16 (Lăcătuș 5, Pițurcă 
ii);2. Sportul stud. 15 (M. Sandu 6. Coraș 9) ;

3. Univ. Craiova 13 (Bîcu 9, Cămătaru 4).
Cifrele îi dezvăluie pe „oamenii de gol", în 

cazul de față Pițurcă, Coraș, Bîcu.
O a doua observație : „pivoții" (Cămătaru, M. 

Sandu) sînt handicapați de pe urma travaliului 
necesar deschiderii culoarelor.
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ATLETISM © Maratonul de la 
Huston (Texas) a fost cîștigat 
de atletul american Paul Cum
mings (42,195 km în 
locurile următoare : 
(Canada) 2h 11:39 
Jerry Kiernan — 2h

2h 11:31). Re
Dave Edge 

și irlandezul 
12:24.

BELGRAD, 21 (Agerpres). 
După oe au vizitat o serie de 
sta-lații sportive din Belgrad, 
trei membri ai unei comisii 
prezentînd federațiile sportive 
ternaționale au declarat că 
cursa pentru primirea organizării 
J.O. de vară din 1992, capitala 
Iugoslaviei va fi un candidat deo
sebit de serios. In cadrul ___
conferințe de presă, John Hoit, 
secretarul F.I. Atletism, a subli
niat că Belgradul răspunde exce
lent tuturor cerințelor ridLcate 
de găzduirea unei competiții de 
o asemenea amploare, iar expe
riența oficialităților iugoslave în 
organizarea unor competiții de 
amploare constituie încă un atu 
important. De asemenea, a ară
tat John Hoit, distanțele scurte 
între diferitele obiective olimpice 
reprezintă un avantaj considera
bil. în confuzie, a spus Hoit, 
comisia (condusă de Iuri Titov, 
preș--'lintele F. I. Gimnastică) a 
constatat că Belgradul ar fi ca
pabil să găzduiască o Olimpiadă 
încă de anul viitor, când vor 
putea fi ] punct toate
amănuntele.

REPUBLICA DOMINICANA 
vă găzdui in acest an cea 
de-a 15-a ediție a Jocurilor 
sportive din America Centra
lă și zona Caraibilor. în pro
gram figurează întreceri la 19 
discipline ol’mpice. precum și 
la baseball.

new YORK. Analizînd re
zultatele acțiunii de cercetare 
în domeniul sportului ca fac
tor activ în menținerea sănă
tății populației, 
O.N.U. au 
că ce! mai 
lume este

■int, peste 
e oameni

. . statisticienii
ajuns la concluzia 
popular sporț din 
ciclismul. în pre- 
420 de milioane 

posedă biciclete, 97 
sută dintre aceștia 

•"'-o și ca mijloc de 
Conform aceleeași 

el mai mult 93 
cletă în R.
nia.
). GERMANA. Tineri 

a țări ale Africii și 
iisiel urmează în prezent 
cursurile Facultății de educa
ție fizică și sport din Leip
zig. Timp de 2 ani, aceștia 
vor efectua o pregătire spe
cială pentru a deveni antre
nori de handbal și volei. • 
In ultimul timp, practicarea 
înotului în timpul iernii — 
un foarte bun mijloc de că- 
lire a organismului — a cres
cut continuu în această țară.

' _ j ‘ a
1oc un asemenea con- 
la care, în ciuda tim- 

au participat

p.

folo- 
recre- 
statis- 
merge 

Chineză

Recent, pe lacul Bergwitz 
avut ’ 
curs, 
pulul friguros, 
peste 200 de .,foci“, cum sînt 
denumiți cei care se încu
metă să înoate în apa foarte 
reoe.

ELVEȚIA. In
rie . “ _ _______
tară primul timbru cu tema
tică sportivă.

va apărea
luna februa- 
în această

Vînzarea aces-

KPW”
i. 1

Sezonul atletic de sala 
în plină desfășurare. 
în imaginea telefoto 
AGERPRES, pe Greg Foster 
(S.U.A.), in cursa de record al 
lumii pe 50 yarzi garduri, des
fășurată la Los Angeles Sports 
Arena.

se afla
Iatâ-l, 
A.P.- CONCURSUL OE ÎNOT

In urma disputării slalomului 
uriaș, cîștigat, la Oberstaufen 
(R. F. Germania), de către 
Traudl Haecher (urmată de 
Vreni Schneider și Olga Char- 
vatova), clasamentul general al 
„Cupei Mondiale" are, la femi
nin, următoarea configurație 
în partea Iul superioară : 
ERIKA HESS (Elveția) 175 p. 
2. Maria Waliser (Elveția) 172 
p, 3. Vreni Schneider (Elveția) 
170 p, 4. Michela Figini (El
veția) 118 p, 5. Michaela Gerg 
(R.F.G.) 114 p, 6. Marina Kiehl 
(R.F.G.), 104 p, 7. Katrin Gu- 
tensohn (Austria) 99 p, 8. Bri
gitte Oerli (Elveția) 89 p.

AUTOMOBILISM 
probe speciale, în 
general al „Raliului Monte Carlo*  
continuă săs conducă finlandezul 
Henri Toivonen (,,Lancia Mar- 
tiini“), urmat de vest-germanul 
Walter Rdhrl („Audi Quattro") — 
la 1:41 și finlandezul Markku 
Alen („Landa Martini") — la 
2:22. © Raliul Paris — Dakar se 
apropie ue sfîrșit. înaintea ulti
melor etape, în clasamentele ge
nerale, la automobilism, oond-uo 
Metge — Lemoyne (Franța) pe 
„Porsche*,  urmați la 1 h 33:47 de 
Ickx (Belgia), Brasseur (Franța) 
pe .,Porsche*,  iar la motoeiclism 
C. Neveau urmat de G. Ualay 
(ambii Franța, pe ,,Honda“).

O După 11 
clasamentul

1.
ȘAH @ Cea de-a treia partidă 

a meciului dintre Timman și lu- 
supov, care-și dispută la Tilburg 
una dintre semifinalele turneului 
candidaților la titlul mondial, s-a 
întrerupt la mutarea a 40-a. Sco
rul este favorabil cu 
lui Timman.

1,5—0,5 p

DE LA STRASBOURG

Sanc hez a 
turneul de 

la 
6—3,

tuia se va face sub deviza „O 
inimă pentru sportul elve
țian*.  sumele încasate urmînd 
să revină organizațiilor spor
tive din această țară.

NORVEGIA. Trei tineri nor
vegieni, ’ - -
Berg și 
«efectua 
tativă 
schiuri 
schiori _______ ____
1000 km, de la Angmassaliq 
(Coasta de est) pînă la Uma- 
naq (Coasta de vest).

kenia. Cunoscutul record
man Mike Boit a anunțat că 
intenționează să înființeze în 
localitatea sa natală Eldoreto 
(la 300 de km de Nairobi) un 
centru de antrenament pentru 
cei mai buni atleți din țară. 
La acest centru, Mike Boit 
se va ocupa, de asemenea, 
de pregătirea speranțelor at
letismului kenian.

POLONIA. Peste 35 000 de 
kilometri a parcurs studentul 
polonez Petr Linewski în ten
tativa sa de a face ocolul lu
mii cu bicicleta, relatează a- 
genția PAP. El a pornit în 
această cursă la 21 iulie 1983 
din Cracovia și, trecînd prin 
R.D.G.. R.F.G., Belgia, Franța, 
Spania, Maroc, S.U.A., Argen
tina. Uruguay, Brazilia, Ve
nezuela, Columbia, Mexic, a 
ajuns în Japonia. în timpul 
călătoriei, el a schimbat opt 
biciclete și a învățat să vor
bească patru limbi.

FRANȚA. în orașul Font-Ro- 
meu se va desfășura. între 23 
și 28 martie, cea de-a 4-a edi
ție a Jocurilor mondiale de 
iarnă ale ziariștilor sportivi. 
Și-au anunțat participarea 80!) 
de competitori, din 15 țări. 
Comitetul de organizare a co
municat programul, în care 
figurează concursuri la urmă
toarele discipline : schi alpin 
(slalom uriaș, slalom- special, 
schi paralel și slalom super- 
uriaș) schi nordic (probe de 
fond), săniuțe și schi-bob, 
precum și un turneu de te
nis și unul de tenis de masă 
(care se vor desfășura în 
sală). Concomitent, va avea 
loc și un colocviu cu tema 
..Turism ș! sport*.

în ultima zi a concursului 
de înot de la Strasbourg, sue
dezul Tommy Werner a cîș
tigat proba de 100 m liber cu 
timpul de 52,10, iar Ol eg Ga- 
vrilenko (U.R.S.S.) s-a situat 
pe locul întîi la 100 m spate 
in 58,01. Alte rezultate : mas

culin : 200 m bras : Kuzmin
(U.R.S.S.) — 2:23,67 ; feminin : 
100 m liber : Anne-Marie 
Verstappen (Olanda) — 57,07 ; 
200 m bras : Ingrid Lempe- 
reur (Belgia) — 2:34,42 ; 100 
m spate : Marion Aizpors 
(R. F. Germania) 1:05,26.

TENIS • Spaniolul 
terminat învingător în 
la Barranquilla (Columbia), 
finala căruia a dispus cu
1—6, 6—4 de italianul Baldoni. & 
în finala turneului feminin de 11 
Worcester (Massachusetts), Mar
tina Navratilova a învins-o cu 
4—6, 6—1, 6—4 pe Claudia Kohde- 
Kilsche. 
cîștigată
— Pam 
6—1 cu
— Helena Sukova).

Proba de dublu a fost 
de Martina Navratilova 
Shriver (în finală 6—3, 
Claudia Kohde-KIdsche

Jain Morten, Agnar 
Boerge Ouslund, vor 

în luna martie o ten- 
de traversare pe 

a Groenlandei. Cei 3 
vor străbate cârca

campionatul Bulgarieiin reflector

TRAKIA PLOVDIV VREA SĂ-SI APERE TITLUL PE CARE... NU L-A CÎȘTIGAT!
...In toamnă, în „Cupa campio

nilor europeni*,  reprezentanta 
fotbalului bulgar s-a numit Tra
kia Plovdiv. Adică echipa care 
nu cîștigase, ci... primise titlul 
de campioană prin desființarea 
formațiilor Levski-Spartak și 
Ț.S.K.A. Sofia, care aveau să 
apară în noua ediție sub numele 
de Vitoșa și, respectiv, Sredeț. 
Acum, însă, după cele 18 etape 
disputate în noul campionat bul
gar (15 ale turului, plus trei din 
retjur !), lider este... Trakia Plov
div, care vrea, se vede, să-și a- 
pere titlul pe care nu-1... cuce-

CLASAMENT

TRAKIA 18 10 4 4 53-26 24
Beroe S. Z. 18 11 2 5 32-29 24
Slavia Sofia 18 10 2 6 39-25 22
Sredeț Sofia 18 11 0 7 37-24 22
Sliven 18 9 4 5 30-28 22
Lok. Plovdiv 18 9 3 6 35-28 21
Lok. Sofia 18 8 5 S 30-24 20
Spartak V. 18 9 1 8 18-19 19
Etăr Tîrnovo 18 8 3 7 32-34 19
Vitoșa Sofia 
Akaf. Sviștov

18 8 2 8 31-26 17
18 6 2 10 23-32 14

Vrața 18 6 2 10 25-38 14
Pirin 18 5 3 10 20-28 13
Cerno More 18 6 0 12 34-40 12
Dunav Ruse 18 5 2 11 18-35 11
Spartak 18 4 3 11 19-40 10

trecută. Ar fi o iz- 
Trakia după 19 ani,

cursă spre titlul european de bob — 2, echipajul Wolfgang 
oppe, Dietmar Schaurehammer, din R. D. Germană, pe pîrtia 
• la Innsbruck din Austria. Telefoto : A.P.-AGERPRES

rise în vara 
bîndă pentru 
ar fi o întrerupere a supremației 
echipelor sofiote, care, din 
au cîștigat cununa cu lauri 
prin Levski-Spartak, fie 
T-S.K.A. și o dată fin ’78) 
Lokomotiv. Ar fi al patrulea 
adus prin luptă la Plovdiv 
tev, în ’28, Spartak, în ’63 și 
Trakia în ’67). Deocamdată, „gal- 
ben-negrii*  dețin tricoul galben 
la golaveraj, din spate venind 
puternic Slavia și Sredeț, ambele 
din Sofia, echipa de pe locul se
cund. Berce Stara Zagora. mult 
timp lider, capotând jenant în 
derby-ul din ultima etapă, cînd a 
pierdu*  ou 1—8 (!!!) disputa 
cu Trakia, la Plovdiv. Actualul 
lider al campionatului bulgar își 
datorează poziția (șt speranțele !) 
în primul rînd forței ofensive. 
Echipa din Ptovdiv are cel mai 
eficace atac, ti are în compo
nență și pe golgeterul de toam
nă (Pașev, cu 19 goluri !) și nu
mai doi internaționali (Pașev și 
Kostailincv) • Mult sub aștep
tări s-au prezentat Vitoșa (în 
special) șl Sredeț. Sredeț mai 
speră, mai ales că Stoicio Mla- 
denov, cu cele 11 goluri marcate 
de el anunță revenirea la forma

1967 
fie 

prin 
prin 
titlu 
(BO-

ERFORMERII CANDIDAȚI LA CUCERIREA „TROFEULUI JESSE OWENS-1985 ‘
tn vederea decernării „Tro- 
ului international Jesse O- 
*ns — 1985“, care va recom- 
nsa pe atletul care a personi- 
at cel mai bine perfecțiunea 
a contribuit Ia promovarea 
elcgerii șt cooperării între

națiuni, de-a lungul anului tre
cut, au fost preselecționați : 
Petra Felke (R.D.G., atletism). 
Said Aouita (Maroc, atletism). 
Matt Biondi (S.U.A., înot), Ser- 
ghei Bubka (U.R.S.S., atletism), 
Steve Cram (Anglia, atletism),

Michael Gross (R.F.G., înot), 
Iuri Korolev (U.R.S.S., gimnas
tică). Yashuhîro Yamashita (Ja
ponia, judo). Trofeul va fi de
cernat la New York, ta sfîrșitul 
lunii ianuarie.

Pașev, golgeterul de toamnă al campicmaitului bulgar, în plină acțiune

care l-a făcut, în ’83, fotbalistul 
anului, trofeu cucerit în ’85, de 
un coechipier, Gheorghi Dimi
trov, căpitanul naționalei. In 
schimb, Iskrenov, omul nr. 1 al 
Vitoșei (surclasată la Sofia de... 
Vrața, cu 3—6 ! ! !), își tot amînă 
„renașterea*.  Iar cum, înaintea 
ultimei etape, cînd cele două ri
vale s-au întâlnit în eternul derby 
din... retur, și Sredeț și-a luat 
punctele pierdute acasă, iskrenov 
a fost suspendat de clubul său 
timp de două luni pentru indis
ciplină și viață nesportivă, su
porterii Vitoșei au cam căzut pe 
gînduri 9 o decepție și 
Blagoevgrad, în toamnă 
fantă în „Cupa U.E.F.A.", 
în lupta pentru evitarea 
gradării, mai ales datorită 
rației*  din deplasare, unde 
reușit vreun punct, „record . _ 
care îl împarte cu Akademik 
Sviștov, Cern o More Varna (ire
zistibilă, în ultima etapă, ^casă 
7—8 cu Vrața, în fata a... 500 de 
spectatori !) și ...Dunav Ruse,

Pîrln 
debu- 
acum 
retro- 
,.figu- 

n-a 
pe

care a obținut totuși un 0—0 la 
Plevna. Numai că în campionatul 
bulgar operează, 
regula - «.
albă*,  _
aflat și întâlnirea Lokomotiv So
fia — Vitoșa • Dintre ' ' - -
promovate. Lokomotiv 
echipa cu trei jucători 
pentru Mexic (Sadko v, 
Eranosian) a făcut o 
figură, reușind și patru victorii 
în... deplasare, în timp ce for
mația Akademik Sviștov cu —3 
la „adevăr*  va avea emoții în 
cele 12 etape de primăvară > 
„Lanternă*,  echipa lui Ghetov, 
jucător-revelație în națională, cel 
care a înscris 11 din cele 19 go
luri ale lui Spartak. De unde 
se vede că nu-i suficentă o floa
re pentru 
Plevna ! 
gîndesc, 
mă va ra 
mult la

operează, în continuare, 
„zero puncte la remiză 
situație în care s-a mai

cele două
Plovdiv, 

din lotul 
Kolev șt 
frumoasă

a fl primăvară la 
O Suporterii bulgari se 
însă, mai puțin ia pri- 
oampionatului și mai 

„vara mexicană*...

Mircea M. IONESCU

AZI, ÎN MECI AMICAL 
SPANIA -

Astă seară, la
U.R.S.S.
Las Palmas 

(Insulele Canare), se va desfășura 
meciul amical dintre reprezenta
tivele Spaniei și U.R.S.S. Selec
ționata • -
multe
vreme

sovietică a susținut mal 
partide amicale în ultima 
in această regiune.

ALTE ȘTIR!
• F.C. Aberdeen — calificată 

în sferturile de finală ale ,.C.c.E.“ 
— a suferit prims înfrîngere pe 
teren propriu, după 13 luni ! în- 
vingătoarca este Hearts Midlot
hian. lidera clasamentului, care 
In ultimele 17 etape nu a cunos
cut înfrfngerea 1 • Portarul echi
pei Juventus. Ștefano Tacconi, a 
fost Învins după 652 minute de

joc ! Duminică la Pisa (1—1), lo
calnicii au deschis scorul diin lo
vitură de la 1' m, prin olandezul 
Wim Kieft. Astfel, Tacconi a pri
mit gol după atâtea sute de mi
nute de joc ! • Datorită unei 
crize financiare acute prin care 
trec cluburile din ...................
de specialitate a 
1986. campionatul 
să se desfășoare
Cele 20 de echipe vor fi îm
părțite în două grupe, pe zone 
geografice. . ’
distanțele dintre _
temaționalul Uruguayan Gutlie- 
rez, care a activat în echipa Me
dellin (în Columbia), a semnat 
un contract pînă la finele anului 
1986 cu formația argentiniană Ri
ver Plate. Bineînțeles că el va fi 
chemat în lotul Uruguayan în ve
derea pregătirilor pentru C.M.

Chile, federația 
hotărît ca, în 
primei divizii 
în două serii.

pentru a 
orașe.

scurta
• Tn-


