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ÎNTRECERI ENTUZIASTE DEDICATE ZILEI UNIRII
Pe întreg cuprinsul țării au loc, in aceste 

zile, ample și entuziaste manifestări spor
tive dedicate Zilei Unirii. La aceste între
ceri sportive, desfășurate sub egida ,JDa- 
ciadei", iau parte mii și mii de competi

tori, elevi aflați in vacanță, tineri din în
treprinderi ?1 instituții. Iată citeva re
latări de la corespondenții noștri, prezenți 
la aceste atrăgătoare concursuri.

• ALBA IULIA. Sub gene
ricul „Daciadei", în sala de 
sport a Liceului „Horia, Cloșca 
și Crișan" din localitate s-a 
desfășurat, recent, ediția a 
H-a a „Cupei Unirii" la hand
bal feminin. întrecerea, care 
a fost organizată de C.J.E.F.S. 
Alba, cu sprijinul asociației 
sportive I.N.C.O.V. și C.S.Ș. 
Alba Iulia, a reunit echipele : 
lotul republican de junioa
re (cu două echipe), Textil*  
Sebeș, „Industria Ușoară" 
Alba Iulia și I.N.C.O.V. Alba 
Iulia (la senioare), Cluburile 
sportive școlare Oradea, Craio
va, Alba Iulia. Liceul agroin
dustrial Dumbrăveni (la juni
oare).

La capătul unor dispute in
teresante, urmărite de mulți1 
iubitori ai sportului, clasa
mentul final arată astfel : 
senioare — 1. Lotul republican 
de junioare (echipa A), 2. Tex
tila Sebeș, 3. Lotul de juni
oare (echipa B) ; junioare — 
1. C.S.Ș. Alba Iulia, 2. C.S.Ș. 
Oradea, 3. Liceul agroindus
trial Dumbrăveni, 4. C.S.Ș. 
Craiova.

® IAȘI. în localitate s-a 
desfășurat tradiționalul con
curs republican de probe 
de forță și de culturism pen
tru seniori dotat cu „Cupa U-

nirea", la care au participat 
sportivi din 12 localități 
(București, Iași, Constanță, 
Pitești, Brașov, Făgăraș, Ga
lați, Tirgu Mureș, Oradea, A- 
rad, Tirgu Ocna, Satu Mare).

La triatlonul de forță (îm
pins din poziția culcat, genu
flexiune cu bara șl îndreptare 
cu bara), cu excepția catego
riilor 76 kg și peste 88 kg, 
s-au obținut rezultate de mare 
valoare, mult superioare (cu 
30 șl chiar cu 50 kg) celor în
registrate cu o lună în urmă 
la Constanța. Iată învingă
torii : cat. 70 kg — A. Giurgiu 
(Turistul Cluj) cu un total de 
550 kg, oat. 76 kg — V. Iones- 
cu (TEROM Iași) cu 550 kg, cat. 
82 kg — Cr. Mihăiiescu (Farul 
Constanța) cu 595 kg, cat. 
88 kg — M. Mihuț (Rapid A- 
rad) cu 670 kg, cat. peste 88 kg 
— P. Mincu (Farul Constanța) 
cu 665 kg. Pe echipe pe pri
mul loc s-a clasat Farul Con
stanța, urmat fiind de Turistul 
Cluj și Rapid Arad.

Concursul de culturism, des
fășurat la Casa de cultură a 
sindicatelor, a atras, ca de obi
cei, un numeros public. La cî- 
teva categorii lupta pentru în- 
tîietate a fost foarte strînsă, 
iar la categoria 88 kg în în
vingători s-au detașat, la ega
litate de puncte, doi sportivi,

rivali șl prieteni deopotrivă, 
„veteranul" Eugen Kantor, de 
39 de ani, și tînărul, de 23 de 
ani Florin Uceanu, repetîn- 
du-se in felul acesta situa
ția de la Campionatele națio
nale din anul trecut. Câștigă
torii categoriilor : 70 kg —
M. Alba (Farul Constanța), 76 
kg — I. Dragomir (C.F.R. 
Iași), 82 kg — Cr. Mihăiiescu 
(Farul Constanța), 88 kg — E. 
Kantor (Rapid Arad) și FI. 
Uceanu (Liceul industrial Spi- 
ru Haret București), peste 88 
kg — P. Ciorbă (C.F.R. Iași). 
Pe echipe primele trei locuri 
au fost ocupate de C.F.R. Iași, 
Farul Constanța și Petrochi
mistul Pitești.

„Cupa Unirea" a constituit 
primul concurs de culturism 
din anul 1986, contînd pentru 
circuitul competițional națio
nal. Următoarele etape ale 
acestui circuit sînt : 22—23
februarie „Cupa Rapid" — 
București, 29—30 martie „Cupa

Turneele cu numărul trei ale 
Diviziei „A“ feminine de vo
lei au programat ieri în Sala 
sporturilor din Craiova (locu
rile 1—6) și în sala Rapid din 
Capitală (locurile 7—12) parti
dele rundei a doua.

CRAIOVA, 22 (prin telefon). 
Din nou tribune supraaglome
rate în cea de a doua zi a tur
neului fruntașelor. Sala se um
pluse pînă la refuz încă dina
intea începerii programului. A- 
ceastă adevărată avalanșă de 
public era justificată de faptul 
că în startul reuniunii figura 
derby-ul Universitatea C.F.R. 
Craiova — Dinamo București, 
meci așteptat cu deosebit inte
res.

Lidera, Universitatea C.F.R., 
sprijinită de o înfocată galerie, 
a obținut o victorie mai netă 
decît se așteptau, poate, șl cei 
mai optimiști dintre suporterii 
săi : 3—0 (13, 9, 4). Dinamo în
cepuse însă în forță jocul și se 
aflase foarte aproape de cîști- 
garea primului set, in care a- 
cumulase puncte multe și pre
țioase pe seama forțării servi
ciului (și, implicit, a neatenți
ilor si impreciziei craiovencelor 
Ia preluare). Campioanele au 
condus cu 5—1, 7—2, 10—4,
13—7, dar o rocadă inspirată, 
Hermeneanu — Șușman, efec
tuată de antrenorul Ion Con- 
stantinescu, a schimbat complet 
fața jocului, studentele por-

nind, în aclamațiile asistenței, o 
spectaculoasă cursă de urmă
rire, încheiată cu succes. Sex
tetul craiovean a început să se 
miște din ce în ce mai bine, 
impulsionat mai ales de _ con
stanta și eficiența Tanței Dră- 
goi (cea mai bună din meci), 
de aplombul Monicăi Șușman 
și revenirea pe linia de plu
tire a coordonatoarei Violeta 
Dinu, care începuse nesigur, 
Dinamo a cedat complet ini
țiativa, confirmînd carențele în 
planul mobilității, care au fă- 
cut-o ineficientă în toate com
partimentele, dar mai ales în 
apărare. Arbitrii Al. Dragomir 
și N. Găleșanu au condus bine 
echipele : UNIVERSITATEA
C.F.R. : Iuliana Enescu, Carmen 
Cuejdeanu, Monica Șușman, Eu
genia Cotescu, Tanța Drăgoi, 
Violeta Dinu (Liliana Herme
neanu) ; DINAMO : Ottilia
Szentkovics (Mirela Pavel), Ma
ria Chitic (Liliana Șerban), 
Doina Moroșan (Daniela Coșo- 
veanu), Victoria Banciu, Irina 
Velicu, Georgeta Ene.

în tntîlnirea următoare, joc 
frumos și sigur în apărare, 
practicat de Flacăra roșie care 
— în sextetul : Corina Olteana, 
Viorica Bîrsășteanu, Mariana 
Olteanu (Cristina Anton), Nicu- 
lina Bujor, Nicoleta Stan cin,

Aurelian BREBEANU
(Continuare in vao ?-3>

Carmen Pascu (Calculatorul) în luptă cu blocajul piteștean 
Foto : I. BĂNICĂ(Continuare în pag. 2-3)

ITINERAR HOCHEISTIC LA „POLUL FRIGULUI"

De miine, la Cluj Napoca, se reia Divizia „A“ de baschet (m)

im iiiuneu hotărîtor pentru calificarea
ÎN PRIMA GRUPĂ VALORICĂ

După toate probabilitățile, 
penultimul turneu al celui de 
al doilea tur al Campionatului 
national de baschet masculin 
va lămuri, în mare măsură, 
situația echipelor care candi
dează la grupa valorică 1—6, 
deoarece multe meciuri se vor 
disputa tocmai între formațiile 
interesate direct, ca — de pil
dă — cele dintre Academia Mi
litară și CSU Sibiu; Farul și 
Universitatea Cluj-Napoca ș.a. 
Cit privește pe fruntașe, ele vor

Steaua (67—93), Dinamo Ora
dea — Universitatea C5ș Vi
itorul Cluj-Napoca (76—75).

• Ultimele turnee ale celui 
de al doilea tur al Campiona
telor naționale vor avea loc 
între 7 șl 9 februarie, în Ca
pitală (disputa masculină ; în 
ziua de 8 februarie se va des
fășura derby-ul Dinamo — 
Steaua) și la Oradea (întrece
rea feminină).

Marea pasiune a copiilor din 
județul Harghita pentru hochei 
pe gheață se datorează, evident, 
naturii, Miercurea Ciuc și îm
prejurimile mareînd „polul fri
gului" din țara noastră. Așa 
că, dacă vara copiii de aici bat 
mingea, aleargă, sar, ca pretu
tindeni, iarna, avînd frig, au 
gheață. Deci,,. Dar, firește, na
tura singură nu poate face de- 
cît... gheața, unde găsește apă, 
pe care o încremenește. Restul 
au făcut și fac oamenii. Prin 
grija organelor de partid și de 
stat, cu sprijinul lor substan
țial, cu participarea organizați
ilor de tineret, a școlilor, a or
ganizațiilor sportive și a cetă
țenilor, s-au creat în timp con
diții minunate pentru dezvol
tarea hocheiului în rîndurile 
copiilor județului.

La invitația colegilor de la 
ziarul „Elore", am străbătut în- 
tr-o zi un adevărat „traseu al 
hocheiului pe gheață", de la 
Miercurea Ciuc, unde se des-

fășura campionatul republican, 
și comuna Ciumani, in care se 
disputa a 10-a ediție a între
cerii școlilor din clasele I—V 
dotată cu „Cupa Elore". (între
cerea e organizată, prin rotație, 
de fiecare comună cu patinoar).
tWWWWWWWWWWWWXWWWWWvvWWWWWWWY

Reportaj de vacanfă
\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
De la performanță, adică, la iz
voarele ei.

Din mersul mașinii, la în
demnul președintelui C.J.E.F.S. 
Harghita, Z. Balogh, întoarcem 
capetele cînd spre stînga, cînd 
spre dreapta, să vedem pati
noarele naturale, cu mantinele, 
tribune și vestiare, din (tran
scriem in ordine) satul Mădă- 
raș, comunele Dănești, Cîrța,

Sîndominic, Suseni și Ciumani. 
La Dănești ne-am oprit să ve
dem atelierul de crose recent 
înființat la Consiliul popular. 
O încăpere mică, cu un banc 
de lucru si o masă de croit, cu 
doar citeva tipare, dălți și un 
circular care servea și la șle
fuit. Trei meșteri — îlyes Koy- 
tar, Ioachim Antal și Laszlo 
Fulop — „fabricau" crose „Har
ghita" pentru copii, străduin- 
du-se să satisfacă cererile tot 
mai mari, la un preț acceptabil 
șl o calitate tot mai bună.

La Ciumani am găsit o at
mosferă sărbătorească. Veniseră 
170 de mici hocheiști din Suseni, 
Siculeni, Lăzarea, Joseni, Mâ- 
dăraș, Ditrău, Sîndominic, Re- 
metea, Cîrța, Dănești si din co
muna gazdă, să-ș! dispute în- 
tîietatea în „Cupa Elore". Unii 
— prichindei de-o șchioapă, al-

Mirceo COSTEA
(Continuare in pag. 2—3)

avea de înfruntat echipe din 
partea superioară a clasamentu
lui (Dinamo București pe Farul, 
ICED și Rapid; Steaua pe Ra
pid), care au datoria să-și apere 
șansele cu toată energia, să nu 
cedeze cu ușurință, așa cum 
(din păcate) fac, uneori. 
Pentru amatorii de sport din 
Cluj-Napoca, unde va avea loc 
turneul, de vineri pînă luni, 
întrecerile constituie și un bun 
prilej de a-și revedea și încu
raja favoriții, baschetbaliștil de 
la „U“, a căror revenire prin
tre fruntașii Diviziei „A“ o aș
teaptă de multă vreme.

Miine vor avea loc partidele: 
de Ia ora 10: Farul CSȘ 2 Con
stanța — Politehnica CSȘ U- 
nirea Iași (în tur : 58—54), 
ICED CSȘ 4 București — CSU 
Oțelul Galați (93—45), Acade
mia Militară Mecanica fină 
București — CSU Balanța Si
biu (72—79), Rapid București —

Clasamentul înaintea acestor 
meciuri :
1. Djnamo Buc. 14 13 1 1407: 946 27
2. Steaua») 13 12 1 1205: 824 24
3. Dinamo Or. 14 9 5 1070:1095 23
4. Rapid 14 9 5 1173:1155 23
5. ICED 14 8 6 1172:1141 22
6. Farul 14 6 8 1067:1182 20
7. Acad. Mii. 14 5 9 1098:1201 19
8. Poli. Iași 13 •5 8 780: 940 18
9. 14 4 10 1019:1121 17

10. CSU Sibiu 13 4 9 1069:1092 17
11. CSU Galați 13 0 13 834:1227 13
*) Echipe penalizate.

RETROSPECTIVE - 198Ș 
PERSPECTIVE - 1986 GIMNASTICA ÎN... 6 EPISOADE (VI)

0 CONDIȚIE IMPERIOASĂ A MARII PERFORMANTE - CÎT MAI MULTE
SECȚII Șl CENTRE CU „PRODUCȚIE" DE ÎNALTĂ VALOARE

9 C.S.S. „Cetate" Deva — in fruntea topului fenii- 
nin © Steaua, Dinamo și C.S.Ș. Reșița — adevărate 

pepiniere ale gimnasticii masculine

în sala polivalentă din Deva evoluează cele mai mici gimnaste 
de la C.S.Ș. „Cetate"..,

Se afirmă că forța unei . e- 
chipe naționale rezidă în tăria 
formațiilor de club, în capa
citatea acestora de a promova 
în loturile reprezentative spor
tivi de talent, valoroși, com
petitivi la cel mai inalt nivel. 
Acest adevăr este, desigur, va
labil și în gimnastică, fiind pe 
deplin justificate eforturile 
depuse de federația de specia
litate de a stimula — pe mul
tiple planuri — dezvoltarea 
gimnasticii în cit mai multe 
centre ale țării, în cit mal 
multe secții. Se înțelege, este 
vorba de un sprijin diferen
țiat, în funcție de categoria 
valorică în care sint încadrate 
și proporțional cu obiecti
vele de performanță asumate

șl realizate de fiecare unitate 
nominalizată. Subliniind a- 
ceste aspecte, ni se pare ne
cesar să menționăm că în a- 
nul 1985 în gimnastica noastră 
sportivă de performanță și-au 
desfășurat activitatea 285 de 
secții, dintre care : 210 de ni
vel local, 23 de nivel național, 
12 de nivel internațional și 10 
de nivel olimpic, în care sint 
angrenați mii de sportive și 
sportivi — de la cei începă
tori pînă la marii performeri 
ai gimnasticii românești. Dar, 
deși în cele aproape 300 de u- 
nități de performanță un mare

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag. 2-3)



La Rm. Vîlcea, în premieră pe țară la handbal feminin
DE TALENTE t

CENTRUL DE COPII
Ideea a pornit de la necesi

tatea firească de a se asigura 
„schimbul de mîine“ al echipei 
feminine de handbal Chimistul 
Rm. Vîlcea. Experiența celor 
cîtiva ani de activitate în pri
ma divizie a tării a impus 
crearea unei pepiniere proprii 
de selecție, instruire și pro
movare in handbalul de per
formanță la nivel local, necesi
tate cu atit mai stringentă, cu 
cit nu de puține ori formația 
vîlceană s-a aflat în... goluri de 
jucătoare. Pe scurt, acestea au 
fost considerentele care au stat 
la baza înființării CENTRULUI 
DE COPII ȘI JUNIORI al aso
ciației Chimistul. Este meritul 
organelor locale ale mișcării 
sportive vîlcene. al conducerii 
asociației. dar nu în ultimul 
rînd al secției de resort a 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
de a fi îmbrățișat de la început 
ideea și de a o fi materializat.

Antrenoarea coordonatoare a 
centrului, profesoara Maria 
Ciulei, ne spunea : „Lucrăm cu 
nonă grupe de fete. în prima 
jumătate a lunii octombrie 
1985 am pornit, împreună cu 
Maria Verigeanu — a cărei 
pasiune pentru formarea de vi
itoare performere este lăudabi
lă — precum și cu profesorii

Șl JUNIORI AL ASOCIAȚIEI CHIMISTUL
Mihai Lupu și Mircea Popescu 
prin școlile municipiului nos
tru. în principal, ne-am orien
tat spre elementele talentate de 
Ia cercul sportiv al Școlii ge
nerale nr. 9, oprindu-ne asu
pra fetitelor care întrunesc ce
rințele de gabarit. S-a prezen
tat, in urma anunțului publicat 
în ziarul local „Orizont", și o

I Zzițiatiite I locale
fetită din comuna Peștișani, 
Liliana Ceaurca care, Ia cei 15 
ani • ai săi, arc 1,75 m înălțime. 
Pentru a putea lucra cît mai 
bine, am stabilit ca grupele să 
aibă in componență cite 16 ti
nere. Nj s-au asigurat condiții 
corespunzătoare de lucru Ia a- 
sociațic și, de cităva vreme, 
am abordat și competiții de ju
nioare, opinia noastră fiind că 
acumulările trebuie verificate 
și aplicate în concursuri".

Așadar, la Rm. Vîlcea, o pre
mieră ! Centrul de copii și ju
niori de aici este singurul din 
tară (profilat strict pe nevoile 

divizionarei „A") și credem că 
el se va bucura de sprijin total 
din toate direcțiile, inclusiv de 
asistenta tehnică a federației 
de resort. Iată cîteva fete ca
re, după părerea antrenorilor, 
sînt de perspectivă : Cristina 
Dogaru (n. 1971, 1,71 m. înălți
me), de la Liceul „N. Bălces- 
cu“, Dana Dincă (1971, 1,69 m), 
de la Liceul nr. 8, Georgeta 
Curment (1970, 1,69 m), Liceul 
„Vasile Roaită“, Mon'ca Iacob 
(1972, 1,72 m), Liceul „N. Băl- 
cescu", Renata Catargiu (1974, 
1,63 m). Școala generală 1, Ra
mona Tinea (1973, 1,67 m), Li
ceul industrial 8 — toate din 
grupa Măriei Ciulei. în grupa 
Măriei Verigeanu cea mai 
talentată este Diana Bulf care, 
la numai 10 ani, face demon
strație de plonjon sărit.

La sfîrșitul acestei luni (31 
ianuarie — 2 februarie) la Rm. 
Vîlcea va avea loc un turneu 
din „Cupa celor șase orașe" 
(Brașov, Făgăraș, Sibiu, Sf. 
Gheorghe și CIuj-Napoca), pri
lej cu care iubitorii handbalu
lui din localitate vor vedea la 
lucru cîteva dintre cele 169 de 
mici handbaliste, cite numără 
amintitul centru.

Ion GAVRILESCU

I ȘLEFUITORUL
- £
. c La ora de bilanț pe anul 
. c 1985, Clubul sportiv școlar E-
- c nergia din București aduce în
- ( prim-plan activitatea prof.
■ ( Carol Badea, «antrenorul coor-
• < donator al secției de lupte

(greco-romane). „Este cel mai 
' J laborios șlefuitor de talente î“
* 5 afirmă prof. Florian Grecu, 

c directorul clubului și ne de-
. ( monstrează concret : 5 foști 
. c elevi ai prof. B&dea se află
• c printre consacrați, Cornel Chi- 
-( riță (48 kg.) activează în pre-
- c zent la Dinamo, Gheorghe 
•< Florea (65 și Cris- 
’ * tian Albuț (90) la

ții — mai răsărit!, copii intre
6 si 11 ani. cu bujori în obraji, 
cu ghete cu patine, căști si mă
nuși de protecție, cu tricouri 
numerotate si pantaloni cu bu
rete. Arbitrii erau și ei echi
pați ca la carte, gheața — o- 
glindă — marcată, ce mai vor
bă, ca la un mare campionat. 
Și să nu uităm fișele de arbi
traj și mai ales... tabela elec
trică de afișaj, cum are fiecare 
asemenea patinoar, rod al lec
țiilor de fizică și al orelor de 
atelier. De stație de amplificare 
am spus ? Da, aveau si Stație, 
prin care un elev mai măricel 
ținea la curent sutele de spec
tatori cu numele celor care 
marcau.

Viorica Niculescu — a întrecut 
cu 3—0 (5, 10, 11) pe Farul 
Constanța, echipă lipsită de 
nerv și voință, pentru a cărei 
antrenare în joc Doinița Di- 
mofte a făcut vizibile, dar za
darnice, eforturi ! Fără proble
me arbitrajul cuplului I. Mar
tin — D. Octav.

Reuniunea s-a încheiat cu 
un meci de mare luptă : 
C.S.U. Galați — C.S.M. Liber
tatea Sibiu 3—2 (7, 9, —8,
—12, 10). Remarcate : Ileana 
Berdilă, Maria Mițitelu, Da
niela Dinică, Gabriela Cojo
carii și Speranța Găman 
(C.S.U.), Anca Beșta, Doina 
Bischin și Carmen Bobe 
(C.S.M.). Bun arbitrajul bri
găzii C. Manițiu — V. Ranghel.

Programul de azi (ora 15) : 
C.S.U. — Dinamo, Flacăra — 
C.S.M., Universitatea — Farul.

★
Ziua a doua de întreceri a 

grupei valorice secunde (locuri
le 7—12) a debutat cu întîlnirea 
dintre lidera seriei, Dacia Pi
tești și Calculatorul București. 
Scor : 3—2 (14, 7, —14, —11, 4)
pentru piteștence. A fost o par- 
tidă-maraton (peste 2 ore de 
joc), interesantă în special prin 
evoluția scorului, și aplaudată în 
repetate rîndun de publicul pre
zent în sală. începutul a aparți
nut echipei Calculatorul, care a 
condus la un moment dat cu 
13—7, dar revenirea spectaculoa
să a piteștencelor le-a adus vic
toria în prelungiri. Repede s-a 
ajuns la situația de 2—0 la se
turi șl se părea că echipa prof. 
Mugur Niculescu, Dacia, va ob-

Steaua, Dorel Olaru 
; £ (56) și Gabriel
. c Manea (68) la
- c Progresul București. Și ar fi 
-c și al 6-lea, Gigei Dascălu (75),
■ c aflat în stagiu, Ia Steaua.
- c Luptători care au urcat pe 
’ c podium nu numai în princi- 
'* 6 * palele competiții interne ci și 
” J în întreceri internaționale. 
C Chiriță, de pildă, s-a situat

* c pe locul 2 la „europenele" 
. c din Danemarca.

O „producție" care justifica 
' < integral promovarea prof. Ba- 
’ J dea ca antrenor și la lotul 

național de juniori.
■ c îl asistăm pe antrenorul Ba-
- c dea la cîteva antrenamente pe
■ c care le conduce la „Energia",

împreună cu alți doi colegi, 
'; profesorii Valeriu Ștefănescu 
' * și Stelian Călinescu. Cu înfă- 
‘ c țișarca sa plăcută — calm, su- 

rîzător, vorbă molcomă, fără
- < stridențe supărătoare — prof.
■ c Badea se află mereu în aten- 
‘ J ția elevilor, și cînd aceștia lu- 
I ( crează la manechin, și cînd
- c urcă pe saltea, în meciuri- 
J test, cu parteneri. Intervine,

F 
PEN
Înotă 

urca r 
dumlni 
în ace 
întîlnir 
ce va 
tel săi 
din C 
tmpărț 
slmbăt. 
că din

aduce unele corective, arată . c 
cum trebuie aplicat un proce- . ( 
deu tehnic. în pauzele antre- - c 
namentelor se fac scurte re- - c 
feriri la aspecte tactice, sînt ■ c 
analizate evoluțiile unor lup- • * 
tători din club. Totul decurge 'c 
intr-o atmosferă de mare in- ' * 
teres, de angajare totală a '5 
sportivilor. Fiecare regretă * * 
trecerea orelor, dorind să mal . < 
rămînă în sală. Cum a fost -< 
cazul lui Constantin Mircea și - c 
Constantin OJaru, doi elevi - < 
din clasa a Xl-a a unor licee -k 

industriale. Doi ti- 
neri cu perșpec- ' * 
tive în performan- ; J 
ță : Mircea — cam- c 
pion național Ia 60 . c

kg., „fără contracandidat la . < 
categoria sa, pe plan tehnic • c 
— ne amintește antrenorul, iar • c 
Olaru, și el pe podium la na- •< 
ționale, este luptătorul cu * < 
cea mai mare mobilitate, Ia ’ J 
categoria grea“. Ambii, de pe 
acum, componenți ai lotului ’ J 
speranțelor. . (

Și încă un detaliu, semnifi- . < 
cativ pentru seriozitatea și - < 
calitatea tinerilor luptători -c 
care au trecut prin mâna a- • c 
cestui artizan : doi dintre e- ■ < 
levii săi. Manea și Dascălu 
sînt stu Cenți la „Politehnică", ’J 
la Electronică ! ‘ *

De bună seamă, un prilej - < 
pentru profesorul-antrenor C. - c 
Badea, de a se mîndri cu a- -k 
semenea reușite, la sport, dar -c 
și la învățătură, ale tinerilor ■ c 
ce îi pregătește conștituin- *c 
du-se — cum ne-am dat sea- ' * 
ma — drept un model pentru 
toți colegii săi de la Clubul ' ț 
sportiv școlar .,Energia"... . (
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ÎNTRECERI ENTUZIASTE DEDICATE ZILEI UNIRII GIMNASTICA ÎN... 6 EPIS(
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Primăverii" — Pitești, 19—20 
aprilje „Cupa Steagul roșu" — 
Brașov, martie-aprilie con
cursuri de calificare pentru 
Campionatele naționale, 22—25 
mai Campionatele naționa
le — București, 21—22 iunie 
„Trofeul Dacia" — Constanta 
(cu participarea unor con- 
curenți străini), 17 august 
„Cupa Eliberării" — Tîrgu 
Lăpus, 6—7 septembrie „Cupa 
Farul" — Constanța, 4—5 oc
tombrie „Cupa Matrița" — 
Odorheiu Secuiesc, 26 octom
brie „Trofeul Potaissa" — 
Turda, 22—23 noiembrie „Cupa 
C.J.E.F.S." — Tîrgu Mureș.

ITINERAR
(Urmare din pag. 1)

BASCHET. LA RECENTUL turneu de 
baschet feminin desfășurat Ia Timișoara, 
m-am aflat în imediata apropiere a băn
cilor pe care se aflau jucătoarele de re
zervă șl antrenorii. Meciurile au fost In
teresante, echilibrate, plăcute. Mal neplă
cută a fost atitudinea unor antrenori (de 
reținut, printre cei mai buni din țară) 
față de propriile eleve. Cînd echipa res
pectivă era In avantaj șl cu perspectiva 
victoriei, totul era perfect : îndrumări com
petente, vorbe frumoase, aprecieri. Era 
însă suficient ca situația să se schimbe, 
cum se întîmplă într-un joc, în sport în 
general, pentru ca atitudinea antrenorilor 
să se modifice cu... 180 de grade. Am 
auzit cuvinte pe care hîrtia nici nu le 
suportă, dar să mai fie și redate : ex
presii vulgare, epitete de neimaginat, ame
nințări, ieșiri necontrolate ș.a.m.d. Ar fi 
bine ca antrenorii respectivi să nu uite 
că lucrează cu multe sportive aflate încă 
la vîrsta junioratului, cu tinere care, evi
dent, se cer respectate, unele, fiind la 
rîndul lor, mame, profesoare, muncitoare, 
inginere. Ce părere au despre cele de 
mai sus antrenorii M. Strugaru, G. Molse, 
Tr. Constantinescu, C. Paraschivescu ? Și 
nu numai el ? ! (P. Iv.)

HOCHEI PE GHEAȚA, un frumos și 
UTIL program a fost editat pentru tur
neul de campionat de la Miercurea Ciuc, 
prin strădaniile colegilor noștri de la zia
rele locale „Informația Harghitei" și „Har- 
gita" • UNUL DIN ELEMENTELE cele mal 
pozitive ale turneului menționat a fost 
arbitrajul prestat de Șt. Enciu, I. Becze, 
Fl. Cubemu, N. Enacbe, Gh. Tasnadi, M.

Presneanu, Em. Both. Pe fază, intransi
genți (indiferent jucătorul sau clubul), cu 
stăpinire de sine în fazele cele mal... fier
binți (care, din păcate, nu au lipsit), cei 
șapte au contribuit la buna desfășurare a 
jocului și la echitatea rezultatelor a SEN
SIBILI la indicațiile primite înaintea tur
neului, jucătorii, antrenorii și conducăto
rii echipelor au respectat întocmai pro

gramul de „încălzire" și joc, contribuind 
ia economisirea energiei necesare ilumi
natului. (M. C.)

NATAȚIE. deși include la noi... trei 
sporturi, această importantă disciplină 
olimpică formează (șl trebuie să formeze) 
o singură familie. Oamenii săi — unii din
tre ei — mai au însă, cîteodată, anumite 
„dispute". Pentru aceștia (șl nu numai 
pentru ei) pilduitoare ni s-a părut at
mosfera de deplină înțelegere reciprocă 
(nicidecum „aprinsă", cum anticipau unii) 
în care au lucrat o perioadă, sub același... 
acoperiș, al bazinului din Pitești, înotători 
fruntași din grupa lui Gh. Dimeca și po- 
loiștli din lotul de juniori. Antrenorul Di
meca despre felul cum lucrau 'cu elevii 
lor Al. Bădiță și E. Georgescu : „Așa da ! 
Mult înot, multă forță, pe Ungă lucrul 
specific". Cel doi tehnicieni al sportului 
cu mingea pe apă despre antrenamentele

Deci, un calendar competi- 
tional bogat, care obligă pe 
culturiștii de performanță la 
o pregătire permanentă, pe 
parcursul întregului an. Men
ționăm de asemenea că anul 
acesta Campionatele euro
pene vor avea loc la 25—27 a- 
prilie la Varșovia, iar „mon
dialele" în octombrie la Tokio.

• SIBIU. In organizarea 
asociației sportive „Carpați", 
în Sala sporturilor din Mirșa 
s-a desfășurat „Cupa Unirii" 
la handbal masculin, la care 
au participat șase echipe din 
Diviziile „A" și „B“.

Pe primul loc în clasament 
s-a situait formația organiza
toare, Carpați Mîrșa (19—9

HOCHE1STIC
Un adevărat juriu, în care 

profesorii si profesoarele dețin 
încă majoritatea, se îngrijea să 
meargă totul strună. Si mer
gea, însuși primarul, Ludovic 
Baroti, un bărbat tînăr, cu a- 
lură de sportiv, dînd o mină 
de ajutor. Se jucau reprize a 
15 minute „sfoară", pucul era 
fugărit de la o poartă la alta, 
și să fi văzut bucurie pe mar
catori, și necazul celor care 
ratau, mai ales la „șuturile de 
penalitate" cu care se încheia, 
obligatoriu, fiecare partidă. Mai 
greșea unul, mai cădea altul, 
dar n-am văzut pe nimeni do- 
jenindu-și partenerul, n-am vă
zut — cu toată neîndemînarea 
vîrstei — nici o „crosă la pa
tină" și nici acele schimburi 
de... amabilități care se mai pe
trec uneori la cei mari...

cu Constructorul Arad, 25— 
20 cu Politehnica Timișoara, 
23—21 cu Electromureș Tg. 
Mureș, 29—20 cu Constructorul 
Oradea și 23—26 cu Universi
tatea Cluj-Napoca). în conti
nuare, clasamentul se pre
zintă astfel : 2. Eleotromu-
reș Tg. Mureș ; 3. Politehnica 
Timișoara ; 4. Constructorul O- 
radea ; 5. „U“ CIuj-Napoca ; 6. 
Constructorul Arad.

Competiția s-a bucurat de 
un frumos succes, spectatorii 
prezenți în număr mare a- 
sistînd la jocuri dîrz disputa
te, cu faze spectaculoase. Cel 
mai eficace jucător s-a dove
dit Dan Botorce (,,U“), care a 
înscris 40 de goluri. (Ilie IO- 
NESCU — coresp.).

— E cam frig — i-am spus 
unui spectator în vîrstă (eu cu 
căciulă, el cu șapcă).

— Acu-i bine — mi-a răs
puns — dar cu un an în urmă 
finala s-a jucat la Joseni pe 
un minus 28 de grade. Cînd li 
așa venim cu... cărămidă în
cinsă de-acasă, dar tot venim.

După ultima partidă a zilei, 
copiii din Ciumani și părinți' 
lor și-au dus acasă oaspeții, pe 
copiii veniți din alte comune, 
să-i hrănească, să-i culce și să-i 
aducă a doua zi refăcuți pen
tru apriga întrecere.

Vacantă plină, copilărie feri
cită, în casele noi, în școlile 
noi, pe patinoarele și celelalte 
baze sportive ridicate în ulti
mele două decenii, perioadă pe 
care oamenii locului o numesc 
cu dragoste, mîndrie și recu
noștință, asemenea tuturor ce
tățenilor patriei, „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

(Urmare din pag l)

număr de tehnicieni iși con
sacră munca zilnică șlefui
rii și perfecționării măiestriei 
atîtor și atitor sportivi, fluxul 
promovării valorilor auten
tice spre echipele naționale 
este adesea lent, prea puține 
secții înscriindu-se printre 
cele care dau medaliați în com
petițiile de virf ale gimnasticii 
mondiale.

Anul care s-a încheiat re
cent a fost dominat net Ia 
feminin de C.S.S. „Cetate" din 
Deva, ale cărui reprezentante 
au „punctat" atît la Cam
pionatele europene și mon
diale, cit și la Jocurile Mon
diale Universitare. Este a- 
devărat, doar prin două din 
sportivele sale. Daniela Sili- 
vaș și Ecaterina Szabo, Lavi- 
nia Agache accidentîndu-se 
la Kobe, înainte de a fi luat 
startul la Universiadă. Tot 
gimnastele de la Deva au 
fost în prim-planul Campio
natelor balcanice de la Atena 
și campionatelor naționale și 
ale „Daciadei" de la Reșița, 
fapt ce relevă valoarea prezen
tă bună a sportivelor de aici. 
Cum însă la campionatele 
junioarelor C.S.S. „Cetate" 
Deva n-a obținut nici un titlu 
Ia individual compus, situația 
schimbului de mîinc ridică 
unele probleme care ar tre
bui să se găsească în atenția 
conducerii și a tehnicieni
lor, pentru o rezolvare cît mai 
urgentă. Date fiind dotările 
de care dispune C.S.Ș. „Ceta
te" Deva, problemele nu sînt 
de natură materială, ci — mai 
degrabă — țin de procesul de 
instruire.

înotătorilor : „Jos pălăria în fața unei a- 
semenea pregătiri !". Un exemplu asemă
nător, tot din această perioadă, l-au ofe
rit componențil grupei de înot concluse de 
Cristina Șopterian și cei ai lotului de să
ritori juniori (antrenori C. Totan șl Vio
rica Kelemen), care au știut să-și îm
partă, fără probleme, spațiul deloc mare 
al — totuși — ospitalierului bazin de la 
„Montana" din Sinaia. Cine are urechi de 
auzit... (G. R.)

SCRIMĂ. INDISCIPLINA PE PLANȘE. 
Primele întreceri de scrimă ale noului se
zon competițional au relevat, din păcate, 
și multe acte de indisciplină pe planșele 
sălii Floreasca. Ceea ce a obligat arbitrii 
să propună directoratului de concurs eli
minarea din competiție a unor sportivi 
certați cu etica elementară a întrecerii sau 
cu buna cuviință. Astfel, în întrecerea in
dividuală de sabie au fost eliminați din 
concurs N. Dinu (C. T. Tr. Bv.) și Z. Me
zel (C. S. Satu Mare) pentru trucare de 
rezultat, iar în întrecerea pe echipe — 
C. Marin (C. T Tr. Bv.) și M. Frunză (Di
namo) pentru comportare nesportivă pe 
planșă. De asemenea, arbitrul R. Pelegrini 
a solicitat excluderea din concurs a flo- 
retistulul C. Niculescu (Progresul) pentru 
injurii, dar în fața directoratului de con
curs nu și-a mai amintit cuvintele spor
tivului... • ANTRENORUL brașovean N. Ti- 
cușan despre trei tineri sabrerl talentați 
din lotul național de juniori : „Cel mal 
rapid — D. Găureanu, cel mal tehnic — 
A. Papp, cel mal combativ — D. Costa- 
che". Din cel trei ar rezulta, se pare... 
un autentio mare campion 1

Continuind cu unitățile de 
performanță care au avut 
un aport substanțial Ia repre
zentarea internațională, vom
sublinia rezultatele secției
elubului Dinamo București
(Laura Cutina în echipa na
țională, Aurelia Dobre cu 4 
medalii de aur la Balcaniada 
de junioare. Cristina Zelen- 
ca în echipa de la Universia
dă). Le urmează Petrolul 
Ploiești (Celestina Popa în 
echipa reprezentativă și me
daliată la „Cupa Prietenia" și
Campionatele balcanice de 
senioare, Gabriela Gheorghe
— campioana absolută a cate
goriei a IlI-a), Clubul sportiv 
școlar nr. 2 din București (cu 
două sportive în delegația 
care s-a deplasat Ia Montreal, 
Eugenia Golea și Lenuța 
Rus), Farul Constanța (Ca
melia Voinea finalistă la pa
ralele la „mondiale"), C. S. 
Arad (Dana Dumitru în lotul 
care a făcut deplasarea la 
mondialele din Canada și 
finalistă la Jocurile Mondiale 
Universitare), C.S.S. Triumf 
(cu rezultate foarte bune 
în campionatele junioarelor 
și cu prezență — Mirela Sidon
— în echipa care a evoluat la 
Balcaniada de junioare). Fă- 
cînd o socoteală simplă, con
statăm că doar 7 secții și-au 
găsit locul printre cele eviden
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IRII NOȘTRI FRUNTAȘI
| Divizionarele „A" in fafa noului sezon

vor noastră, vor concu- 
Bunaciu, Tamara 

Lung, Stela
I

I

In echipa 
ra Carmen 
Costache, Noemi _
Pura, Maricica Culică, Laura Sa- 
chelarie, 
Andreea 
lencsar, 
frații B.
D. Drăguleț, C. Stavriu, L. Voi- 
culeț, J. Bart, C. Ponta, G. Lupu.

Cristina Devcseleanu, 
Szigyarto, Eniko Pa- 

I. Mușat, R. Pinter, 
și E. Nan, FI. Vișan,

achi- 
'doar 
Uni

se 
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ii se 
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în 
și 

aces- 
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Teo- 
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tă să 
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zentative, iar secțiile unde ei 
își desfășoară activitatea au 
mari obligații de a le asigura 
cele mai bune condiții de pre
gătire și de desăvîrșire a mă
iestriei sportive. Mai cu seamă 
la centrul olimpic de la Reșița 
trebuie luate 
pentru 
muncii 
astfel ca tinerii de aici să 
afirme și mai viguros în arena 
internațională.

Nu trebuie omise desigur e- 
forturile 
alte secții de gimnastică mas
culină, pe care le-am apreciat 
mai ales în finala campiona
telor naționale de juniori 
la Baia Mare, eforturi 
lasă să se întrevadă că, 
peste mulți ani, baza de se
lecție a echipei naționale se va 
lărgi considerabil. Ne refe
rim la secțiile de Ia Bistrița, 
Gheorgheni, Baia Mare, ' 
dea, Brașov, i~ 
despre ai căror 
pot spune multe 
preciere.

Obiectivele de __ .___
mantă ale gimnasticii pentru 
anii viitori reclamă intensi
ficarea continuă a preocupări
lor tuturor factorilor respon
sabili pentru crearea unor 
secții puternice pe tot teri
toriul tării, motiv pentru care 
această problemă trebuie tra
tată prioritar de federația 
noastră de specialitate.

măsuri eficiente 
buna organizare a 
și antrenamentelor, 

se

ce se depun și în

de 
care 

nu

Ora-
Craiova, Arad, 
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Rm. Vîlcea a dispus de Știința 
Bacău ou 3—0 (12, 6, 12). Sexte
tul vîlcean, condus de pe mar
gine de Adrian Cotoranu, a Cost 
net superior, în echipa băcăuană 
efeotutndu-se multe schimbări 
pentru a se găsi o formulă care 
să poată opune o rezistență 
de cît mal viguroasă.

Rapid — Penicilina 3—2 
—13, 7, —10. 12).
Programul de azi (de la __

13): Rapid — Calculatorul, Știin
ța — Penicilina, Dacia — Chi
mia.

cît
<10,

ora

Gheorghe DEDIU

BĂCĂUANII NU VOR
I SĂ MAI TREACĂ PRIN EMOȚII
Iîn aceeași perioadă a anului 

trecut, echipa de fotbal Sport 
Club Bacău se afla pentru „in- 

Icărcarea bateriilor" în vederea 
noului sezon tot la Slănie Mol
dova, dar sub apăsarea unul 

>—5 în „clasamentul adevăru
lui". De astă dată, cu un pasiv 
mai mic (—2), formația băcă
uană se pregătește într-o at
mosferă ceva mai destinsă, 
mai optimistă. Ceea ce nu în
seamnă însă 
mai puțin, 
Dimpotrivă, 
(cite două pe 
forță, acesta din urmă alter
nat uneori de cel cu conținut 
tehnico-tactic) decurg în ace
lași climat de exigență și de 
seriozitate care a ajutat 
„unsprezecele" din Bacău să se 
salveze în campionatul trecut 
de la retrogradare.

Desigur, în acest an proble
ma se pune cam altfel, obiec
tivul echipei fiind nu numai e- 
vitarea drumului spre divizia 
secundă, ci chiar un loc în zo
na de mijloc a clasamentului. 
Obiectiv, firește, realizabil, 
chiar dacă, după recenta pe
rioadă de transferări, S.C. Ba
cău și-a întărit prea puțin e- 
fectivul comparativ cu alte par
tenere de întrecere. Iată, de 
altfel, care este componența 
lotului 6ău : Mangeac, Popa, 
Arvinte și Floria (venit de la 
Petrolul Moinești) — portari ; 
Andricș, Arteni, Elisei, Viscrea- 
nu, Manase, Rachcru (revenit 
de la Partizanul Bacău) și 
Condurache — fundași ; Șoșu, 

C. Solomon, Adolf, Tișmănaru, 
Burleanu (revenit de la C.S. 
Tîrgoviște) — mijlocași ; Șoi- 
man, Avădanci, Bîscă, Manga
lagiu, Trimbițaș, Ursică, Iancu, 
Pcnof — înaintași. Față de 
efectivul din toamnă, deci, 
doar trei nume noi sau oare
cum noi : portarul Floria (un 
tînăr de numai 17 ani, în care 
se pun mari speranțe), Rache- 
ru și Burleanu (care revin, de 
fapt, de unde au plecat). în 
schimb, a plecat Ghioane, îm
prumutat divizionarei „B“ loca
le Aripile Bacău.

Spre deosebire de alte peri
oade de pregătire, starea de 
sănătate a tuturor jucătorilor 
este foarte bună, prezența_ per
manentă a medicului 
Bora lingă echipă 
simțită. De asemenea, 
bună este și starea 
lotului băcăuan, toți 
tii săi — după cum 
delegatul federației, 
zea, prezent dteva 
trenamentele celor 
zionare 
Moldova — pregătindu-se cu 
conștiinciozitate In această pe
rioadă de bază și manifestind 
multă încredere în perspectiva 
sezonului de primăvară.

Ca întotdeauna, parcă chiar 
mai mult decit în anii prece- 
denți, echipa simte atașamen
tul, sprijinul și încurajarea 
caldă a celor din jurul ei, în- 
cepînd cu factorii de conduce
re din Bacău pînă la amabile
le gazde actuale din Slănie 
Moldova (cum este, de pildă, 
responsabilul complexului „Că
prioara", I. Rădescu), care asi-

că se muncește 
mai superficial, 

an trenamentel e 
zi, fizic și de
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26 IANUARIE 1986 
PRIMA TRAGERE 

EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES 

DIN ACEST AN
Un nou prilej pen

tru participant! de a 
obține :
• AUTOTURISME 

DACIA 1300“ (la
ambele faze ale tra
gerii)
• MARI SUME DE 

BANI
• EXCURSII 

R. P. UNGARĂ
Se efectuează 

extrageri în . două 
faze, cu un total de 
42 numere. Cîștiguri 
pe 13 categorii. Se 
cîștigă și cu 3 nume
re din 6 sau 8 ex
trase.

IN

6

: 1986 este ULTIMA ZI DE PARTI-

I
I
I
I
I
I
I

Teofil 
făcîndu-se 

foarte 
de spirit a 
componen- 
remarca si 
Virgil IU- 

zile la an- 
două dlvi- 

„A" aflate la Slănie 
— pregătindu-se

gură condițiile necesare unei 
bune pregătiri, dar și unei la 
fel de bune refaceri după efort.

Din discuțiile purtate pe larg 
zilele trecute cu antrenorii Du
mitru Nicolae-Nicușor (princi
pal) și Nicolac Vătafu 
cund). cu președintele 
Iui, Corneliu Costinescu, 
cepreședintele acestuia. 
Grigore, cu președintele 
el de fotbal. Constantin 
si un alt membru de frunte al 
ei, Vasile Blejușcă (aceștia doi 
din urmă oameni cu importan
te răspunderi profesionale, dar 
și 'inimoși oameni de sport, 
mereu cu sufletul alături de 
echipă) s-au conturat limpede 
problemele cu care, totuși, se 
mai confruntă lotul băcăuan, 
cît si perspectivele sale în noul 
sezon.

Problema cea mal 
așa cum deschis și 
cunoștință de cauză 
tovarășul Constantin 
re să fie aceea a împrospătării 
lotului de jucători cu elemen
te tinere și talentate din pro
pria pepinieră. Realitatea este 
că „unsprezecele" de bază al 
băcăuanilor a cam înaintat în 
vîrstă, iar din această pepinie
ră locală destul de largă (care 
cuprinde nu numai centrul de 
copii și juniori al lui S.C. Ba
cău, ci și Clubul sportiv școlar 
de fotbal din oraș) s-au ridi
cat în ultimii ani prea puțini 
jucători cu adevărat valoroși, 
de perspectivă. Ceea ce i-a și 
determinat pe responsabilii di
vizionarei „A“ din Bacău să a- 
peleze uneori la soluția aduce
rii de jucători de prin alte 
județe, experiențele făcute în 
acest sens dovedindu-se — cel 
puțin parțial — cam triste. în
tinerirea echipei cu elemente 
locale valoroase rămîne, astfel, 
o problemă deschisă și impor
tantă. pentru rezolvarea căreia 
trebuie să se acționeze din 
mers, dar consecvent, de către 
toti factorii responsabili.

Chiar și cu efectivul actual, 
însă, divizionara „A“ din Ba
cău este capabilă — după cum 
susțineau și interlocutorii mai 
înainte citați — dc evoluții și 
rezultate superioare celor 
pînă acum, Ce-i drept, 
toamnă, băcăuanii — cu 
sau două excepții — au făcut 
jocuri bune pe propriul teren, 
obținînd victorii la scor. Dar 
în deplasare, deși de regulă 
n-au jucat slab, au pierdut de 
fiecare dată (cu excepția ulti
mului meci, de la Rm. Vîlcea), 
ca urmare mai ales a unor 
greșeli individuale în apărare, 
însă și lacunelor la finalizare. 
Pentru sezonul de primăvară, 
se speră ca — pe lingă conti
nuarea bunelor evoluții in cele 
9 meciuri de acasă — jucătorii 
băcăuani să abordeze cu mai 
multă încredere, cu mai mult 
curai și sporită combativitate 
partidele din deplasare. Numai 
astfel ei se vor scuti singuri de 
emoțiile prin care au trecut în 
campionatul precedent (pînă 
în ultima etapă) și chiar vor 
putea urca, mal convingător, 
in ierarhia divizionarelor „A“.

Constantin FIRANESCU

Pe teme de actualitate

SĂ NU UITĂM EDUCAȚIA!

MECIURI AMICALE

(se- 
clubu- 
și vi- 
Viorel 
secți- 

Baciu,

spinoasă, 
în deplină 
o sublinia 
Baciu, pa-

de 
in 

una

• F.C.M. BRAȘOV — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 0—0. Peste 
6 000 de spectatori au asistat la 
un joc disputat. Formațiile : 
F.C.M. : Șanta — Bălan, Naghl, 
Moldovan, L. Petre — Șerbănică, 
Pană, Mărgărit — Țălnar, Bența, 
Barbu — ----- ------
Barba, 
Spirea, Mandoca, 
pean, " _ ;
Lung — Negriiă, G. Popescu, Tl- 
lihol, Ungureanu — Bîcu, Iri- 
mescu, Stănescu — Geolgău, Că- 
mătaru, Cîrțu (au mal jucat: 
Racolțea, Zamfir, Ad. Popescu, 
Mănăilă, Săndol, Badea). (C. 
GRUIA — coresp.)

• POIANA CIMPINA — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—7 (1—3).
Au marcat : S. Răducanu 2, Văl-

(au mai 
Dragomir,

Lungu).

jucat : Polgar, 
GyOrfl, Cadar, 
Cramer, Cîm- 
Unlversitatea î

dean 2, Damaschln, Rednic, Mi- 
hăescu, respectiv Pavel. Forma- 

Invingătorilor : Moraru — 
Al. Nlcilae, Andone, Stă

nescu — Dragnea, Varga, S. Ră
ducanu — Văidean, Damascbln, 
Orao (au mal jucat: Bucu, Ivan, 
Mlhăescu, Topolinschi, Sava). 
(C. VÎRJOGHIE — coresp.)

• CORVINUL HUNEDOARA 
— CHIMICA TlRNAVENI 2—1 
(1—0). Meciul a avut Ioc la So- 
vata. Au marcat : Mateuț (min. 
34) șl Peteu (min. 70, din pe
nalty), respectiv Stoica II (min. 
#6). Formația hunedorenilor : 
Rudisull — Nicșa, Dubincluc, 
Mărginean, Tîrnoveanu — Peteu, 
Mateuț, Klein — Gabor, Cojoca
rii, Văetuș. (A. FEKETE — co
resp.)

ția 
Zare,

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 22 IANUARIE 1986
EXTRAGEREA I : 39 25 32 4 

43 41 ; EXTRAGEREA a Il-a : 
21 30 35 20 34 31 ; FOND TO
TAL DE CÎȘTIGURT : 1.065.722 
LEI.

La ora actuală, centrul de 
greutate al preocupărilor il re
prezintă pregătirile intense 
pentru noul sezon. Mai fiecare 
echipă și-a ales traseele de iar
nă, mai fiecare antrenor a ri
dicat ștacheta, se aleargă 
nic, a intrat și mingea în 
cuit, au început 
pregătire, 
mul rînd, 
nerală și 
care este 
mult și, mai ales, mai 
decit în anii trecută Calitatea 
pregătirii de iarnă o vom ve
dea înspre vară. Ceea ce vrem 
să subliniem acum este un ca
pitol adesea uitat în cadrul a- 
cestor zile montane, cînd ac
centul cade pe încărcătura 
că. Este 
cativă a 
pregătiri, 
educația

jocurile
Se vizează, în 
pregătirea fizică 
cea specifică, și 
hotărît să facă mai 

bine

zll- 
cir- 

de 
pri-

fizi- 
edu- 

de 
că 

într-o 
înainte de 

sau chiar 
Numai că 
trebuie ti-

vorba de latura 
acestei perioade 
Mulți consideră 

se poate face 
oră specială, poate 
începerea sezonului 
în plin campionat, 
adevărata educație 
cută simultan cu celelalte la
turi ale procesului de antrena
ment (fizic, tehnic, tactic). E- 
ducația trebuie să înceapă, mai 
exact trebuia să fi început, o 
dată cu primul antrenament de 
iarnă. Și nu în mod simplist, 
prin repetarea numărului de 
cartonașe, galbene sau roșii, 
primite de un jucător, de o e- 
chipă. Educația trebuie să fie 
urmărită în plin antrenament, 
în atitudinea fiecărui Jucător 
fată de efortul cerut, față de 
îndeplinirea ireproșabilă a sar
cinilor fiecărei ședințe de pre
gătire în comportamentul din 
procesul de instruire și dinco
lo de el. Știm că mai există 
jucători care încearcă să „fen-

6

teze" antrenorii în aceste zile 
„spartane", executînd progra
mul la intensitatea cerută nu
mai cînd se uită antrenorul. 
Și, din păcate, exemplele ne
gative ale celor mai „bătrîni" 
din echipă se transmit și noi
lor veniți care, surprinși de 
dificultatea ..
așteaptă o... supapă. Știm că 
mai există și jucători „gălă
gioși", care cred că, dacă nu e 
vorba de un meci oficial, pot 
țipa la coechipieri, la adversari 
și la... arbitri. Ceea ce se tole
rează uneori, fără nici un fel 
de scuză, vinovați fiind, fi
rește, cei în cauză, dar și an
trenorii și arbitrii care trec cu 
vederea ieșirile nesportive. 
Vrem să spunem că „stilul" se 
formează în aceste zile. . că 
fair-play-ul trebuie să existe 
în orice prezentă a fotbaliștilor 
noștri, fie că e 
antrenament pur 
unul Ia sală, fie

în aceste zile, 
trebuie să se rezume doar 
aspectul fizic, tehnic sau tac
tic. Cine vrea să culeagă roade 
frumoase după aceste „zile du
re" de pregătiri, trebuie să a- 
corde mare atenție și laturii 
educative. Avem fotbaliști sîr- 
guincioși, serioși, care pot re
prezenta exemple de urmat. 
Antrenorii, căpitanii de echi
pă, conducătorii de cluburi au 
obligația să stimuleze șl proce
sul educativ al pregătirilor de 
Iarnă. Pentru ca sezonul de 
primăvară să ne ofere un spec
tacol fotbalistic impecabil, un 
sezon în care arbitrii și comi
sia de disciplină să nu mai 
înregistreze nedoritele abateri 
de la regulile sportivității

„circuitelor",

vorba de un 
fizic, fie de 
de un amical, 
pregătirea nu 

la

Mirsea M. IONESCU

Cinci minute cu Iosif Rotariu

DIN CELE 7 GOLURI,
LE-AM MARCAT ÎN DEPLASARE"

Iosif Rotariu este unul din
tre mijlocașii care în sezonul 
trecut a făcut un frumos salt 
de valoare, el fiind unul din
tre cei mai productivi jucători 
ai formației „Poli" Timișoara.

— Cum explici, Rotariu, fap
tul că în trei campionate an
terioare ai marcat doar două 
goluri, iar într-o singură ju
mătate de campionat ai reușit 
șapte ?

— In ideea de joc folosită 
de antrenorii precedenți am 
fost întrebuințat mai mult 
ca un fel de mijlocaș defensiv, 
acționînd in fața apărăto
rilor. De cînd a venit Ro
bert Cosmoc, probabil că el a 
văzut in mine unele calități 
(clarviziune, tehnică, șut, pe
netrație) care l-au făcut 
să-mi dea alte sarcini, mai a- 
proape de postul pe care de
butasem și de pe care venisem 
la „Poli", de la Nera Bozovici, 
din campionatul județului 
Caraș-Severin, cel de extre
mă stingă. De fapt, un mij
locaș modern trebuie să știe să 
joace la fel de bine ambele 
faze. Deci, am fost „așe- 
sat“ in teren pe acest post de 
mijlocaș-extremă. Am con
lucrat foarte bine cu Vlătănes
cu, cu care sînt prieten încă de

- - - ia
cu

Pe tind jucam amindoi 
Drobeta Tr. Severin, și 
Bolba.

— In ce 
rea ?

— Cum
Vlătănescu
Aici, la Timișoara, am petre
cut împreună multe ore pe

Tr.

a constat conlucra-

vă spuneam, cu 
mă cunosc de mult.

terenul de antrenament. De
seori, în jocuri, schimbam intre 
noi posturile, ceea ce deregla 
apărările din față. Cit despre 
Bolba, el îmi creează de 
multe ori culoare pentru a pă
trunde din linia a doua.

— Ai înscris șapte goluri...
— ...dintre care șase în de

plasare I Am marcat la Rm. 
Vîlcea, la Cluj-Napoca, la 
București cu Steaua și cu Vic
toria (de două ori) și la Pi
tești. Singurul gol marcat 
acasă, cu S. C. Bacău. Dintre 
cele 7 goluri, cinci le-am îns
cris după venirea antrenorului 
Cosmoc.

— De cînd joci la „Poli" ?
— Din 1981. M-a adus prof. 

Ion V. Ionescu, care m-a 
văzut în iarna lui '80, cu pri
lejul unui meci Nera-„Poli“. 
Am jucat mai intii la juniori, 
la*  17 ani eram în prima echi
pă, apoi am plecat la ~ 
Tulcea, unde am jucat 
campionat^ și jumătate 
Divizia 
venit... 
mente 
nunț la 
tineret, 
luri, dar la echipa mare erau 
chemați alți jucători. ’ _
vut insă răbdare, am avut în
credere în mine și, 
reușit să mă impun, 
un frate, geamăn, 
pînă acum a jucat în Divizia 
„C“ la ~~ 
cent a 
„Poli“.

Delta 
unde am jucat un

și jumătate în
„B“, după care am re- 
Am avut și unele mo- 
cind am vrut să re- 

fotbal. Jucam bine la 
marcam două-trei go-

Âm a-
iată, am
Mai am

Ilie, care

Unirea Tomnatic. Re ■ 
fost și el transferat la

Mircea TUDORAN

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• astAzi, joi, este ultima 

ZI pentru procurarea biletelor 
la tragerea obișnuită LOTO de 
mîine, vineri 24 ianuarie. Agen
țiile de vînzare vă stau la dis
poziție numai pină astă seară, 
la orele obișnuite de închidere, 
pentru a vă juca numerele alese 
de dv.

• Duminică 26 ianuarie va 
avea loc tragerea excepțională 
Pronoexpres, pentru care slm- 
bătă 25 ianuarie este ultima zi 
de participare. La această tra
gere se atribuie AUTOTURISME 
«DACIA 1300“, excursii In R. P. 
Ungară șl însemnate sume de 
bani. Nu pierdeți din vedere J

• Agențiile Loto-Pronosport și 
vînzătorii volanți au spre vîn
zare (în afara lozurilor în plic 
obișnuite) LOZUL 
CÎȘTIGURI, emisiune 
limitată, care atribuie 
rne „DACIA 1300“ și o

MARILOR 
specială 

autoturiș- 
gamă va

riată de cîștigurl în bani, acor
date din fondul special al sis
temului Loz în plic. Oriunde vă 
aflați, jucați la LOZ ÎN PLIC 1



CU FINAL DRAMATIC
„SUPER-OPEN" ȘAHIST

Notații

mondial

Radu TIMOFTE

IWWWWWVWWU

4 puncte

i

i:

5

cîntărețul Michael

Viena

Cunoscută încă din secolul 
trecut ca un centru șahist de 
reputație mondială, Viena a re
luat, acum, in ianuarie 1986, 
tradiția turneelor de mare pres
tigiu, în renumita metropolă a 
valsului organizindu-.se cel mai 
puternic turneu „open“ inter
național postbelic de șah.

In colaborare cu firma de 
computere IBM, federația aus
triacă de șah a reunit în acest 
turneu deosebit de puternic — 
desfășurat In sistem închis pe 
bază de invitații — circa două 
„careuri de ași". fiind de a- 
juns să numim doar pe foștii 
campioni mondiali A. Karpov și
B. Spasski, pe fostul șalanger
la titlul mondial V. Korcinoi,
pe marii maeștri A. Beliavski,
L. Ftacnik. J. Nunn, M. Chand
ler sau M. Quinteros. Condițiile 
tehnice de desfășurare ale a- 
cestui mare concurs au fost ex
cepționale, demonstrarea par
tidelor și tragerea la sorți fiind 
realizate electronic, la cel mai 
înalt standard, iar sala de joc 
a hotelului Intercontinental a 
oferit o ambiantă elegantă, cal
dă și primitoare tuturor jucă
torilor.

Spre marea satisfacție a nu
meroșilor spectatori (circa 3— 
400 zilnic) veniți la această a- 
devărată sărbătoare șahistă, ma
rii maeștri prezenți la Viena 
s-au străduit să ofere cit mai 
multe partide de înalt nivel 
tehnic, numărul remizelor „de 
salon" a fost foarte scăzut, în 
cele mai multe întilniri criza 
de timp (normală în condițiile 
noului regulament internațio
nal, cu 50 mutări în 2 ore și 
jumătate, pentru reducerea nu
mărului partidelor întrerupte) 
fiind un factor determinant al 
unei lupte sportive acerbe, de 
toată frumusețea.

După cum se știe, probabil, 
și din relatările agențiilor in
ternaționale de presă, rezultatul 
final a fost incert pînă în ul
timele minute ale întrecerii, în
vingătorii puțind fi desemnați 
în cele din urmă și cu inter
venția zeiței Fortuna... De aju
torul acesteia s-a bucurat în spe
cial marele maestru V. Korci
noi, care a realizat un adevă
rat tur de forță în cele 5 par
tide în care a fost complet sau 
aproape pierdut, — cu Borik, 
Diickstein. Rigo. Gheorghiu și

ATLET! SOVIETICI IN S. U. A
Un interesant turneu atletic va 

avea loc între 14 și 28 februarie: 
7 valoroși performeri sovietici 
se vor deplasa în S.U.A. și

p.

IN „CUPA CUPELOR**

LA BASCHET iin]
Rezultatele meciurilor contînd 

pentru sferturile de finală ale 
Cupei cupelor, masculin 
pa »Af 
lia) 
celona 
ment : 1.
Pesaro 9 
Viena 5 
Frangais 
90—1.13 ;
Ț.S.K.A.
ment :
2. Ț.S.K.A. 8 p, 
gais 7 p,

gru-
1 : Scavollni Pesaro (Ita- 
-L. G. Viena 115—91 ; Bar-

- Split 103—98. Clasa- 
Barcelona și Scavollni 

p, 3. Split 7 p, 4. L. G. 
p. Grupa „B“ : Stade 
— Badalona (Spania) 
Vevey (Elveția) —

Moscova 75—85. Clasa- 
1. Badalona 9 p,

3. Stade Fran- 
4. Vevey 6 p.

CLASAMENTUL „CUPEI
MONDIALE1' LA SCHI

ALPIN MASCULIN

1.

In urma disputării slalomului 
uriaș, cîștigat, la Parpan (Elve
ția) da către francezul Didier 
Bouvet (urmat de Ingemar Sten
mark și de Thomas Buergler), 
clasamentul general al „CUPEI 
MONDIALE" la schi alpin are, 
la masculin, următoarea configu
rație, în partea lui superioară : 
- PETER WIRNSBERGER (Aus
tria) 139 p, 2. Marc Girardelli 
(Luxemburg) 109 p, 3. Ingemar 
Stenmark (Suedia) 102 p, 4. Pe
ter Mtiller (Elveția) 99 p, 5. Pir- 
min Zurbriggen (Elveția) 84 p,
6. Bojan Krizaj (Iugoslavia) 75 p,
7. Jonas Nilsson (Suedia) și Rok 
Petrovici (Iugoslavia) 63 p, 9. Er
win Resch, (Austria) 67 p, ,10. Hu
bert Strolz (Austria) și Andreas 
Wenzel (Liechtenstein) 66 p.

In timpul parti
dei, Florin Gheor
ghiu 
mutarea 
chier. în 
partenerul 
campionul 
Anatoli 
își permite un 
moment de rela-

pregătește 
pe eși- 
timp ce 
său, ex- 
mondial 
Karpov,

Karpov — obținînd 
și devansînd In felul acesta la 
coeficienții de departajare Bu- 
cholz pe celălalt cîștigător, ma
rele maestru sovietic A. Be- 
liavski. După părerea specialiș
tilor (n.a. și a mea personală) 
Beliavski a jucat la Viena cele 
mai bune partide, jocurile cu 
Quinteros sau Chandler consti
tuind realizări tehnice de ex
cepție.

Korcinoi și Beliavski au rea
lizat fiecare cite 6,5 puncte din 
9 posibile. Grupul celor care 
i-au talonat pe cei doi cîștigă- 
tori i-a cuprins pe marii ma
eștri Karpov, Ftacnik, Nunn, 
Garcia Palermo, Quinteros, 
Spasski și Gheorghiu, diferența 
minimă de o jumătate punct 
(toți realizînd cîte 6 puncte) 
fiind determinată „in extremis" 
de sistemul Bucholz și de fac
tori conjuncturali.

De. exemplu, fostul campion 
mondial Karpov a fost încă vi
zibil marcat de recentul meci 
pierdut în fața lui Kasparov, 
reușind totuși cîteva partide de
osebite, în care s-a impus prin- 
tr-o tehnică de filigran.

In cazul meu, după un start 
foarte bun, au urmat ratările 
regretabile din partidele cu 
Chandler și Korcinoi, datorate 
unei stări gripale în care am 
disputat ultimele 4 partide ale 
turneului. în aceste condiții, 
mai ales datorită companiei din
tre cele mai selecte, consider 
rezultatul personal înregistrat 
în super-turneul de la Viena 
drept foarte bun, cele mai inte
resante realizări fiind partidele 
cu Zuger, Wittmann, Karpov,

vor participa la 5 reuniuni în 
sală. în fruntea lor se vor afla 
Serghei Bubka (6 metri la pră
jină) și Igor Paklin (2,41 metri 
la înălțime). Din delegație mai 
fac parte d Tamara Bîkova (2,03 m 
la înălțime, indoor), Galina Ces- 
tiakova (7,25 m la lungime, in
door), Vasili — - • 
Serghei) și 
ambii săritori 
tul fierbinte 
uniuni îl va
doială, confruntarea dintre Ser
ghei Bubka, Billy Olson (record
man mondial indoor, cu 5,88 m) 
și francezul Pierre Quinon, cam
pion olimpic la Los Angeles.

Bubka (fratele lut 
Pavel Bogatiriov, 
cu prăjina. Pune
ai viitoarelor re
constitui, fără în-

TELEX ® TELEX @ TELEX © TELEX
ATLETISM • în concursul de 

sală desfășurat la Minsk, spor
tivul sovietic Aleksandr Kotovici 
a cîștigat proba de săritură în 
inălțime cu rezultatul de 2,34 m.

AUTOMOBILISM « După eta
pa Toii—Daraz, in Raliul Paris— 
Dakar conduc, la moto, C. Ne- 
veu (Franța, pe Hondaj, iar la 
auto, Metge, Lemoine (Franța, 
pe Porsche) • Clasament gene
ral la zi, în Raliul Monte Carlo : 
1. Toivonen, Cresto (Lancia Mar
tini), 2. Saionen, Harjanne (Peu
geot 205 turbo), 3. Alen, Kivi- 
maki (Lancia Martini) — toți din 
Finlanda !

CICLISM • In cursa de șase 
zile de la Stuttgart, după 96 ore 
de întreceri, 
Rene Pijnen 
Frank ~ 
la un 
Clark 
Doyle 
mann 
Knetemann

ȘAH n Partida a treia a me
ciului dintre Timman și lusu- 
pov, de la Tilburg, contind ca 
semifinală a turneului candida
ților la titlul mondial, s-a în
cheiat remiză la mutarea a 56-a. 
Scorul meciului este de 2—1 în 
favoarea lui Timman • Cea de-a 
șasea partidă a meciului dintre

conduce 
(Olanda) 

(Danemarca). Ii urmează, 
tur, perechile

(Australia) —
(Anglia) și Roman Her- 
(Llechtenstein) — Gertie 

(Olanda).

cuplul 
Gert

Danny
Anthony

într-o 
în ur- 
turneu, 
a rea- 
însem- 

Aș

Nunn, ca și cea cu Mednis, In 
ultima rundă, disputată 
mare tensiune nervoasă, 
ma rezultatelor acestui 
Elo-ul meu internațional 
lizat o creștere valorică 
nată de circa 15 puncte, 
vrea de asemenea să menționez 
rezultatul meritoriu înregistrat 
la Viena de tînărul nostru ma
estru Ion Biriescu, care a re
zistat unei concurențe foarte 
puternice, clasîndu-se în final 
pe locurile 13—24, cu un total 
de 5 p.

înregistrînd un succes de or
ganizare cu totul deosebit, tur
neul IBM de la Viena are toate 
șansele — după propriile decla
rații ale organizatorilor săi 
să devină tradițional și să 
impună astfel ca un punct 
atracție al calendarului șahist 
internațional.

Florin GHEORGHIU
mare maestru internațional

FOTBAL meri d ia ne
DE PRETUTINDENI

• U.E.F.A. a stabilit lista ar
bitrilor care vor conduce intîl- 
nirlie din cadrul cupelor euro
pene (sferturi de finală), progra
mate la 5 șl 19 martie. Astfel, 
la partidele dintre Steaua Bucu
rești șl Kuusysi Lahti, vor oficia 
ca arbitri elvețianul Gaechter 
(meciul tur) și cehoslovacul 
Christov (la jocul retur).
• Comisia de disciplină a 

F.I.F.A. a atras din nou aten
ția că Jucătorii eliminați de po 
teren in decursul unul meci nu 
vor putea urmări, in continua
re, jocul, de pe banca rezerve
lor, ci vor fi obligați să intre 
in vestiare.
• Statistici 1985. In anul care

s-a scurs, au avut loc 428 de 
meciuri oficiale și amicale, în 
care s-au înscris 1070 de goluri 
(o medie de *......................
șapte meciuri 
ren propriu, 
U.R.S.S. n-a 
meci, realizînd 
10—0 ! Selecționata Turciei n-a 
marcat nici un gol în cele șap
te partide din deplasare (golave
raj 0—11). Recordmana jocuri
lor egale este Elveția : 7 din 19 
întîlniri! Cele mai frecvente re
zultate : 1—0 (de 79 de ori), 2—0 
(60), 2—1 (58).

© Danemarca va candida pen-

2.51 de joc). în 
susținute pe te- 

reprezentativa 
pierdut nici un 

un golaveraj de

Sokolov și Vaganian, care-și dis
pută la Minsk una dintre se
mifinalele candidaților la titlul 
mondial, s-a întrerupt la muta
rea a 4-a. Scorul este favorabil 
cu 4—1 puncte Iul Sokolov.
• După runda a 4-a, în tur
neul de la Wijk Aan Zee (Olan
da), conduce Short 3,5 p, urmat 
de Lluboievlci. Der Viei șt Hodg
son cu 2,5 p.

TENIS • In primul tur al 
turneului internațional feminin 
de la Wichita (Kansas), jucă- 
toarea olandeză Marcella Mes- 
ker a învlns-o cu 6—4, 7—5 pe 
italianca Sandra Cecchini, iar 
Molly Nostransd (S.U.A.) a dls- 
pus cu 4—6, 6—1, 6—4 de co
echipiera sa Kristin Kinney
• In primul tur al turneului de
la Guaruja (Brazilia), argentinia
nul Alejandro Ganzabal l-a învins 
cu 6—2, 3—6, 6—3 pe australianul 
Trevor Allan, spaniolul Juan A- 
vendano a dispus cu 6—2, 6—0 de 
brazilianul Roger 
Jaime Yzaga (Peru) 
6—0, 6—2 partida
Martins (Brazilia).

VOLEI 0 
rală“ (m) : 
Montpellier 
rulul 2.

Guedes, iar 
a ctștigat cu 
eu Eleuterlo

în „Cupa confede- 
Bistafani Torino — 

3—0, în returul tu-

NEVOIA DE MODELE
Institutul Winckert din R.F. Germania, specializat in tes

tarea curentelor de opinie din rindul populației, a ajuns, zi
lele trecute, la o concluzie care i-ar putea mira pe mulți : 91 
la sută dintre cetățenii acestei țări îl agrează, in mod deose
bit, pe tenismanul Boris Becker, doar 7 la sută declarindu-se, 
sub o formă sau alta, împotriva campionului și numai 1,9 la 
sută (!) afirmind că n-au auzit de el. Faptul cel mai fra
pant, insă, este acela că, tncep'md din 1951, adică de la în
ceputul activității institutului, deci în 35 de ani, nu s-a în
registrat niciodată o asemenea proporție de simpatie, chiar 
dacă a fost vorba despre personalități politice, culturale sau 
sportive: actorul Clint Eastwood sau - -
Jackson pălesc in fața starului din tenis și rămin departe, 
in urma lui.

Popularitatea marilor personalități ale sportului 
are profunde implicații. Sportivii de excepție exercită asu
pra unei generații întregi de oameni, mai ales tineri, o a- 
tracție miraculoasă, exacerbată, adeseori, de mijloacele de 
comunicare in masă. Dar tocmai de aceea forța de percuție 
in rindurile populației a unor recordmani incumbă infinite 
responsabilități. în primul rînd din partea performerilor în
șiși. Pentru că de la campionul „intangibil", tip Martina Na
vratilova, neimpresionabilă, fără nervi, fără emoții și fără... 
adversare, pînă la performerul-computer Nicki Lauda, parte 
integrantă din mașina pe care o conduce; de la exuberantele 
spirituale (din conferințele de presă) și tehnice (din teren) 
ale lui Michel Platini, pînă la mintea clarvăzătoare în luarea 
celei mai bune decizii a fermierului Graham Mourie, condu
cătorul de joc al reprezentativei All Blacks, și pînă la „Mon
sieur Chronometre" — Jacques Anquetil ; de la indeminarea 
și forța uriașă așezată intr-o statură impozantă a lui Ivan 
Patzaichin, pînă la acel pachet de reflexe care a fost seri- 
merul Smimov, cu toții au lăsat și lasă urme adinei în viața 
milioanelor de iubitori ai sportului. Și nu numai cursa, per
formanța, recordul fac vedetele : in aceste modele sint în
magazinate, adeseori, chiar aspirații ale milioanelor de su
porteri, așa cum, de pildă, a fost cazul lui Alain Prost, acest 
super-automobilist care a reușit, tn sfirșit, ceea ce nu reu
șise nici un alt francez (titlul mondial), locuitor al unei țări 
care este o mare putere automobilistică a lumii. Borg și Ilie 
Năstase au declanșat, în țările lor, o adevărată efervescență 
in tenis, iar Stenmark în schiul alpin. Dar „fluturașii", 
miile de „fluturași" ai Nadiei, n-au schimbat — ea, prede
cesoarea și ele, urmașele sale — fața gimnasticii mondiale, 
destinul sportiv al atîtor sute de mii de fetițe de pe tot glo
bul, începind din acele seri de neuitat de la Montreal ?

Departe de a fi un simplu ideal, performerul de azi, cam
pionul care împinge limitele omului spre zone pînă ieri inac
cesibile, constituie un exemplu pentru mulți dintre compo
nența^ societății umane de azi. El constituie, in sine, o alter
nativă pozitivă — intre atîtea alte negative ! — pentru multe 
milioane de tineri, un model de urmat, în ultimă instanță 
un factor de progres. Iată pentru ce marii performeri nu-și 
mai_ aparțin și, în consecință, întreaga lor viață trebuie să 
aibă o valoare exemplară : ei sint, înainte de toate, un bun 
al Umanității.

tru organizarea C.E. din 
Această hotârîre a fost luată in 
urma popularității pe care o are 
în ultima vreme fotbalul din a- 
ceastă țară și a valorii ridicate 
a jucătorilor. Există însă o pro
blemă nerezolvată : construirea 
unui stadion cu cel puțin 80 000 
de locuri, tn apropiere de Co
penhaga.
• Renumitul Pele a acceptat 

un rol principal în filmul .Pe
dro MlCO".

In cele două serii ale pri
mei divizii din Mexic conduc e- 
chipele Monterrey, respectiv Mo
relia.

• Noul 
Anderlecht 
Haan (fost 
activat la formația Antwerp. El 
îi succede unui alt fost interna
țional renumit. Paul van Ilimst 
(de 81 de ori selecționat în pri
ma reprezentativă a Belgiei), 
care a fost demis din funcție ! 
Nu știm din ce motive, deoa
rece sub bagheta sa Anderlecht 
a înregistrat succese, intre ele 
numărîndu-se calificarea în sfer
turile de finală ale „C.C.E.".

• In campionatul Suediei — e- 
dlția 1986 — se va aplica, pro
babil, sistemul de punctaj in 
clasament folosit in campiona
tul Angliei : trei puncte pentru 
victorie, un punct la joc egal șl 
zero puncte la înfrîngere!

O John Holland (32 de ani), de 
Ia F. C. La Valetta, este record
manul selecționărilor în echipa 
reprezentativă a Maltei. El a 
îmbrăcat tricoul naționalei de 
60 de ori, în ultimele 40 de me-

BULETIN „MUNDIAL W
• FEDERAȚIA internațională a stabilit lista celor 36 de arbi

tri oare vor conduce meciurile din Mexic. Printre aceștia se 
numără și arbitrul român loan Igna. • ANTRENORUL repre
zentativei R.F. Germania, Franz Beckenbauer, a selecționat 28 
de jucători, dintre care fac parte, printre alții, Schumacher, 
Brehme, Magath, Llttbarski, K. Allots, Voller, K. H. Rumme- 
nigge, Briegel • ANGLIA va susține un prim meci de verifi
care, la 29 Ianuarie, la Cairo, cu selecționata Egiptului. Nu vor 
lipsi Shilton, Anderson, Stevens, Sansom, Butcher, Wright, Wil
kins, Robson, Hoddle, Hateley, Lineker, Barnes, Dixon, wood
cock • ECHIPA Danemarcei va disputa patru jocuri de veri
ficare : cu Irlanda de Nord (26 martie), la Belfast ; cu Bulgaria 
(9 aprilie), la Sofia ; cu Norvegia (13 mal) la Oslo și cu Polo
nia (16 mai), la Copenhaga. La 17 mal, danezii vor pleca in 
Columbia, unde vor susține, la altitudine, alte două meciuri: cu 
reprezentativa țării gazdă șl cu o formație de club nedesem
nată încă. • ANTRENORUL selecționatei Algeriei, Rabah Sa- 
adane a comunicat lista celor 40 de jucători din lotul „mare". 
Echipa sa va înttlni, în curînd, pe teren propriu, echipa olan
deză P.S.V. Eindhoven. între 2 și 15 mal, algerienii se vor afla 
în stațiunea alpină Crans Montana din Elveția, iar la 9 mal vor 
susține un meci cu selecționata Elveției • DUPĂ cum s-a anun
țat, Ia 26 martie, la Glasgow, echipa Scoției va Intîlni repre
zentativa României. înainte de acest joc, la 28 ianuarie, scoție
nii vor juoa, la Tel Aviv, eu echipa Israelului, tn aprilie, fot
baliștii scoțieni vor mal juca cu formațiile Argentinei și An
gliei • REPREZENTATIVA Mexicului a fost convocată pentru 
startul pregătirilor de către antrenorul el, iugoslavul Bora Ml- 
Iutinovici. Un cantonament de scurtă durată este organizat In- 
tr-o mică localitate, Ia 116 km de Ciudad de Mexico. Milutlno- 
vid a declarat că, plnă la primul Joc oficial, intenționează să 
susțină 16 partide de verificare Ccîte o întîlnlre pe săptămînă).

antrenor al echipei 
este olandezul Arie 
internațional), care a

Karl-Heinz Rummeniggc (în cen
trul imaginii, în tricou cu dungi), 
acum unul dintre golgeterii cam
pionatului italian (la Internazio- 
nale), ramine în continuare unul 
dintre jucătorii de bază ai repre
zentativei vest-germane

Telefoto : aGerpresA.P.

și căpitan al selec*ciur! fiind 
țlonatei.
• Fostul

Luigi Riva 
mare clasă 
ani în urmă 
ședințele clubului Cagliari, care 
activează acum 
cundă.

Rubrică
Ion

internațional italian
— un jucător de 

ca atacant, cu cîțiva 
a fost ales pre-

se-în divizia

realizată de
OCHSENFELD


