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Top 12“ pentru seniori la tenis de masă

TOVARĂȘULUI»

NICOLAE CEAUSESCU,
O COMPETIȚIE A TINEREȚII,

DAR SI A VALORIIa

secretar general al. Partidului Comunist Român • PC primele locuri, OIILIA BĂDESCU și VASILE FLOREA

președintele Republicii
Mult iubite și stimate tovarășe 

NICOLAE CEAUȘESCU,
Cu prilejul aniversării zilei Dumneavoastră 

de naștere, profund animați de cele mai alese 
sentimente de stimă și respect, vă rugăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ccaușescu, să ne permiteți ca, în numele 
sportivilor, tehnicienilor si al întregului activ 
al mișcării sportive, să vă adresăm cele mai 
sincere felicitări, urări de sănătate, putere 
de muncă, ani mulți și fericiți, pentru înflo
rirea continuă a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

înscrisă cu litere dc aur in istoria națio
nală si *n  conștiința poporului român, 
această zi aniversară, atît de scumpă între
gii națiuni, ne oferă prilejul de a vă aduce 
un nou $i înflăcărat omagiu, de a ne expri
ma dragostea și recunoștința pe care le 
purtăm celui mai iubit fiu al poporului, erou 
intre eroii neamului nostru, ctitor al Româ
niei moderne, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane si militant strălucit pen
tru socialism, pentru cauza libertății și in
dependentei popoarelor, pentru înțelegere, 
colaborare și pace în lume.

Această dată cu puternice rezonante isto
rice constituie pentru noi, slujitorii sportului 
românesc, un fericit prilej de a vă mulțumi 
cu deosebită recunoștință pentru grija per
manentă pe care o purtați mișcării sportive, 
asigurindu-vă că vom acționa neabătut pen
tru îndeplinirea sarcinilor încredințate de 
partid, de Dumneavoastră personal, pentru 
ca drapelul scump al patriei să fluture pe 
cel mai înalt catarg al competițiilor interna
ționale, iar sportivii noștri fruntași să poarte 
in lume în tot mai înaltă cinstire Mesajul 
de pace și prietenie al tineretului, al po
porului român.

In anul 1985, pregătindu-se temeinic, con- 
curind cu dîrzenie și patriotism, sportivii

fruntași ai României socialiste au obținut 
serie de rezultate de valoare, concretizate in 
693 de medalii, dintre care 231 de aur, 255 
de argint și 207 de bronz, cucerite la cam
pionatele mondiale și europene, Jocurile Mon
diale Universitare de vară, campionatele bal
canice și concursurile „Prietenia". Succese 
importante au fost obținute la haltere, tir, 
lupte, gimnastică, canotaj, atletism, box și 
judo. In același timp, sîntem conștienți că 
nu în toate disciplinele sportive s-au înregis
trai rezultate pe măsura condițiilor și a ce
rințelor, critici indreptățite fiind îndeosebi 
adresate activității fotbalistice și echipei re
prezentative de fotbal pentru comportarea 
necorespunzătoare și ratarea calificării Ia 
turneul final al Campionatului Mondial din 
Mexic — 1986.

Pășind în 1986, primul an al celui de-al 
8-lea cincinal, puternic insuflețiți și mobili
zați de caldele și generoasele îndemnuri cu
prinse în vibrantul Mesaj de Anul Nou pe 
care l-ați adresat întregului nostru popor, ne 
angajăm plenar, cu toată fermitatea, să luăm 
toate măsurile pentru eliminarea neajunsuri
lor încă existente în activitatea noastră, pen
tru afirmarea tot mai viguroasă a sportului 
românesc in arena internațională.

Exprimîndu-ne, încă o dată, din toată 
inima, dragostea nețărmurită pe care o nu
trim fată de Dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului român, care conduceți cu 
înțelepciune și fermitate destinele patriei spre 
bunăstare, fericire și progres, vă rugăm să 
ne permiteți, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm din adîn- 
CU1..........ființei noastre urarea din străbuni :

LA MULȚI ANI !
Comitetul Executiv al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 

și Sport

Ospitaliera Sală a sporturi
lor din Tg. Mureș a fost, timp 
de două zile, gazda celei de a 
IV-a ediții a competiției „Top 
12“ pentru seniori, una dintre 
întrecerile importante ale ca
lendarului intern Ia tenis de 
masă. Reunirea celor mai buni 
jucători și jucătoare a confe
rit concursului un plus de va
loare, fiecare întilnire oferind, 
în ansamblu, confruntări atrac
tive, cu multe răsturnări de 
scor și surprize, la capătul că
rora trofeele au revenit Oti- 
liei Bădescu și lui Vasile Flo- 
rea, liderii incontestabili ai 
actualei generații Absența, to
tuși, a jucătoarelor Maria Al- 
boiu — care pleacă mîine în 
Suedia pentru a participa la 
„Europa Top 12", Kinga Lohr 
și Liana Măcean — acciden
tate, și a Iul Andras Fejer — 
bolnav, retras după primele 
două jocuri, a fost bine com
pensată de „rezerve".

în disputa băieților s-au de
tașat craiovenii Vasile Florea 
(cu deosebire) și Călin Toma, 
cei doi mergînd „cap la cap", 
și doar partida dintre ei a de
cis cîștigătorul. O mențiune 
specială se cuvine și bistrițea- 
nului Călin Creangă, cel mai 
tînâr participant, elevul antre
norului Gh. Bozga confirmînd 
că se află în fruntea „genera
ției viitorului". A arătat-o șl 
cu alte ocazii, dar și acum, 
tind a tiștigat la C. Ignat, S. 
Crișan, M. Craioveanu, S. Nai- 
din, clipe grele făcîndu-le și 
lui C. Toma, E. Florescu, C. 
■ftugan ș.a.

Drumul spre cîștigarea tro
feului, cu toate absențele a- 
mintite, n-a fost simplu pen
tru Otilia Bădescu, ea trebuind, 
la fiecare joc. să se întrebuin
țeze serios pentru a cîștiga. A 
reușit, dar „surpriza" s-a che
mat, totuși, Gabriela Gherman, 
care a obținut o victorie ne
sperată. cu 2—1. în prim-plan 
s-au aflat și fetele de la Ju
ventus M.I.L.M.C. — Anca 

. Cheler și Cristina Enulescu —, 
dar și Emilia Ciosu, în timp 
ce Gabriela Gherman (în spe
cial) și Daniela Popoviciu au 
demonstrat că se află în evi
dent progres, ele urmînd. de
sigur, să confirme la viitoa
rele competiții.

Așadar, și această ediție a 
„topului" a demonstrat utilita-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2-3)

ATLEJI ROMÂNI
CIRCUITUL mO-AMLRICM

DE CONCURSURI
PE TEREN ACOPERIT

La Baia Mare și Oradea Azi, la patinoarul ,,23 August" [ora 17,30]

NOI TURNEE IN CAMPIONATUL ROMANIA FRANJA LA HOCHEI JUNIORI
MASCULIN DE VOLEI

De astăzi pînă sîmbătă, să
lile sporturilor din Baia Mare 
și Oradea găzduiesc turneele 
cu nr. 3 ale campionatului 
masculin al primei divizii de 
volei, turnee care preced re
turul, pe etape săptămînale, In 
cele două grupe valorice (locu
rile 1—6 și, respectiv, 7—12).

în cele 5 zile de competiție 
din sala „Dacia" din Baia Mare, 
unde sînt prezente echiptie 
plutonului fruntaș, două as
pecte rețin în mod deosebit a- 
.entia : noul duel dintre aspi
rantele la titlu, Steaua șl Di
namo, precum și concurența

celorlalte 4 echipe — Explorări 
Știința Baia Mare, Universita
tea C.F.R. Craiova, Politehnica 
Timișoara și C.S.M.U. Suceava 
— la locurile 3—4. în noua 
cursă pentru titlu. Steaua 
pleacă acum cu un avans de 
3 victorii, pentru dinamoviști 
intîlnirea directă (sîmbătă) in- 
semnînd poate unica șansă de 
a reduce distanța pentru a mai 
spera, în retur șl în viitoarele 
3 turnee, la o revenire pe pri
mul loc. Firește, șl rezultatele 
indirecte pot influența această

Echipele de juniori (18 ani) 
și de tineret (20 ani) ale tării 
noastre, care in curînd vor fi 
prezente la importante compe
tiții internaționale oficiale, au 
prilejul, de azi și pînă joi, să 
susțină o serie de partide de 
verificare în compania selec
ționatei de juniori a Franței, 
care a sosit ieri in Capitală.

Primul joc va avea loc azi, 
cu începere de la ora 17,30, la 
patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală, tind vor evolua 
echipele de juniori ale celor 
două țări. Mîine, selecționatei 
Franței îi va fi opusă echipa 
de tineret a României, urmînd 
ca joi să se întilnească din 
nou echipele de juniori ale 
României și Franței.

Răspunzind invitației forului 
atletic din S.U.A., un grup de 
atlet! români va efectua și în 
acest an un turneu de con
cursuri „indoor" în mai multe 
localități de peste Ocean. E- 
fectuează deplasarea medalia
tele olimpice Doina Melinte, 
Maricica Puică, Fița Lovin. 
Cristieana Cojocaru-Matei, îm
preună cu Ella Kovacs, Marga
reta Keszeg și Sorin Matei. Vor 
avea loc concursuri. între 1 
și 28 februarie, la Dallas, Ot
tawa (Canada), New Jersey, 
Chicago, Los Angeles și San 
Diego (în timpul ultimelor două 
concursuri, Kovacs, Keszeg, 
Cojocaru-Matei șl S. Matei vor 
concura la „C.E." de la Madrid) 
și apoi la New York, unde se 
vor desfășura campionatele 
S.U.A. pe teren acoperit

(Continuare in pag 2-3)

Divizia „A" de baschet (m)

IN 16 MINUTE, DOAR DOUĂ ARUNCĂRI LIBERE!
CWJ-NAPOCA, 27 (prin te

lefon). Al cincilea turneu al 
campionatului național de 
baschet masculin s-a încheiat 
prin meciurile desfășurate luni în 
Sala sporturilor dlij localitate 
Rezultatele nu au adus modi
ficări importante în clasament, 
în schimb au clarificat în mare 
măsură situația echipelor în 
pozițiile „cheie" ale întrecerii. 
Astfel, Dinamo București și 
Steaua continuă „dutiul" pen
tru titlu, I.C.E.D., Rapid, Di
namo Oradea și Farul și-au 
asigurat calificarea în grupa 
1—6 a competiției iar C.S.U. 
Galati a mai făcut un pas spre 
retrogradare. Referitor la tur
neul clujean, se cuvine notat 
că, deși unele meciuri au fost

atractive prin evoluția scoru
lui, interesul general a fost 
scăzut din cauza nivelului teh
nic și spectacular modest la 
care s-au desfășurat majorita
tea partidelor.

FARUL C.S.Ș. 2 CONSTAN
ȚA — DINAMO ORADEA 78— 
74 (39—46). Partida, cu impli
cații în stabilirea configurației 
finale a viitoarei grupe valo- 

■ rice 1—6, a oferit publicului 
o dispută atractivă, care a plă
cut în special prin evoluția 
scorului și finalul palpitant. 
După o bună perioadă de timp 
în care echilibrul s-a menți
nut, echipele trecînd pe rînd

(Continuare in pag. 2—3)

RETROSPECTIVE - un
PERSPECTIVE -

SERIALUL NATAȚIEI (II)

TOT MAI MULTE CENTRE PE HARTA ÎNOTULUI NOSTRU,
DAR PREA PUȚINE CONTEAZĂ IN MAREA PERFORMANȚĂ!
Cînd afirmam, in „episodul" 

inaugural al serialului nostru 
dedicat natației, că înotul ro
mânesc se prezintă acum mai 
bine ca altădată, aveam în ve
dere nu numai evoluția per
formanțelor. înotul nostru are 
astăzi o bază materială mult 
îmbunătățită : 30 de piscine,
dintre care 13 acoperite, de 
dimensiuni olimpice. Nu a 
trecut mult timp de la inau
gurarea celor din Arad și Pi
tești aceasta din urmă concu- 
rind — concepțional, utilitar, 
estetic — cu renumite bazine 
din Europa, așa cum s-au ex
primat personalități ale nata
ției internaționale.

Harta natației de la noi e tot 
mal cuprinzătoare : Arad. Ar
geș, Bihor, Brașov, Brăila, 
București, Cluj, Caraș-Severin, 
Constanța, Galați. Hunedoara,

Maramureș, Mureș, Prahova, 
Sibiu, Suceava, Timiș. Li se 
vor alătura curind noi cen
tre...

Baza materială este, prin 
urmare, mereu mai bună (mai 
sînt, ce-i drept, destule de tă
cut, incepînd chiar cu Capi
tala). Și e firesc ca la condiții 
incomparabil mai bune să vină 
și rezultate mai bune. Așa cum 
au venit I Dar nu la nivelul 
pretențiilor, al așteptărilor, al 
promisiunilor. De ce 7 Pentru 
aflarea răspunsului, vom Ză
bovi asupra unora dintre rea
litățile înotului nostru.
• „UNDE SE MUNCEȘTE CU 

BUNE REZULTATE". Sport 
prioritar în 18 județe, de înaltă 
performanță în Arad, Brăila, 
Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, 
Prahova, București, cu cinci secții 
de nivd olimpic (C.S.M.Ș. Bala

Mare, Dinamo București, C.S.Ș. 
Lie. „C. Dobrogeanu-Gherea" 
Ploiești, C.S.Ș. Reșița, C.S.Ș. 
Brăila), 12 de nivel internațio
nal. 16 — național. Și totuși 
deși pe hîrtie aria de contri
buție la marea performanță e 
largă, în realitate lucrurile stau 
nițel altfel. Cine contribuie la 
bilanțul, mai mult sau mal 
puțin bun. al celor mal im
portante competiții 7 Numeri 
pe degete secțiile șl antrenorii 1 
Să luăm rezultattie Iul ’85. 
Campioana europeană a sprin
tului juvenil. Tamara Costache, 
este sportiva Clubului sportiv 
școlar Ploiești. Antrenor. Mi
hail Gothe. Despre Carmen 
Bunaciu se știe bine : cea care

Geo RAEȚCHI

(Continuare bl vag. 2-3)



PERSONALITATEA CONDUCĂTORULUI DE JOC DEȘI PE TEREN ACOPERIT, I

„PLOUA" CU RECORDURI ATLETICE SUCCfDe foarte multe ori este adus 
Ln prim-planul atenției corn- 
plexul de însușiri ale unui spor
tiv reunite sub numele da 
personalitate. Iar dacă
este vorba de personalitatea conducătorului de 
joc — In cazul sporturilor de echipă — ea ca
pătă valențe cu totul aparte. Acest sportiv 
trebuie să dispună de însușiri suplimentare, 
mai ales în ceea ce privește îndemînarea, ra
piditatea în a ÎUa hotărîri de cea mai mare 
importanță pentru soarta fiecărui meci, știut 
fiind că situațiile nu se repetă. După modul 
în care el va rezolva diferite faze sau ^sec
vențe din jocul respectiv, echipa poate să re
purteze succesul sau să piardă. Să ne gindim 
numai la cîteva exemple din handbal, volei sau 
baschet,, sporturi deosebit de îndrăgite, în 
care aportul conducătorului de joc poate fi 
nu o dată decisiv.

Handbalul românesc, cu succese dintre_ cele 
mai notabile, și-a datorat în mare măsură 
succesele unor „tunari" de excepție, tn toate 
perioadele afirmării sale. Dar cine i-a pus în 
valoare pe acești „tunari", „spaime ale porta
rilor", „catapulte" sau altfel denumiți ? Jucă
torii care și-au subordonat interesele, aptitu
dinile, temperamentul și. uneori, chiar carac
terul, pentru succesul echipei. Și, în funcție 
de momentul dezvoltării handbalului, conducă
torii de joc s-au numit Gheorghe Covaci, Olim
piu Nod ea. Cornel Oțelea. Cristian Gatu, Radu 
Voina, fiecare dintre acești jucători de ex
cepție avînd o personalitate marcantă, cu in
terferențe de nuanțe, dar distincte, care au 
permis o anume dirijare a pregătirii spre sco
pul propus. Cele patru titluri de campioni 
mondiali și alte mari succese ale handbalului 
românesc nu pot fi despărțite de numele amin
tite, deși numărul golurilor înscrise de fie
care în parte nu le-a adus niciodată titlul de 

- golgeter.

O vreme, din păcate destul de îndepărtată, 
voleiul nostru avea „firmă" în lume poate și 
pentru „bombele" în cascadă expediate de ju
cătorii de la finalizare, dar în mod sigur pen
tru că la puțfftrul echipelor s-au aflat jucă
tori de valoarea iul Aurel Drăgan sau Cor
nel Oros. Temperamente diferite, moduri de 
exprimare în teren, de asemenea, diferite ; 
fiecare însă — o mare personalitate, care a 
reușit să imprime un anume stil de joc, „să 
adune și să împartă" atunci, unde și cui 
trebuie.

în baschet, numele lui Andrei Folbert, Grî- 
gore Costescu sau Radu Diaconescu sînt arhi
cunoscute, Ultimii doi au împrumutat mult de 
la primul, dar fiecare s-a definit totuși prin- 
tr-o personalitate care a imprimat echipelor 
pe care le-au condus un anume mod de ex
primare, valorificînd (firește diferit) valențe
le, și ele variate, ale coechipierilor.

Am adus în discuție ceea ce am numit per
sonalitatea conducătorului de joc pentru a sub
linia, o dată în plus, rolul deosebit de im
portant pe care îl au acești jucători In sta
bilirea rezultatelor echipelor din care _ fac 
parte. Or, pornind de la această premisă, se 
impune acordarea unei atenții sporite din par
tea tehnicienilor pentru selecția si mai ales 
pentru perfectionarea pregătirii unor astfel de 
sportivi. Tactul pedagogic se impune a fi dus 
spre perfecțiune, pentru că tocmai datorită 
personalității, acești jucători pot intra uneori 
în conflict cu antrenorul sau cu unii coechi
pieri ; aceasta și din cauza unei receptivități 
mai mici a celor din urmă.

Mihail VESA

„TOP 12“ PENTRU SENIORI LA TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

tea unei astfel de Întreceri 
(subliniem foarte buna organi
zare), această competiție rămî- 
nînd un important criteriu de 
verificare a celor mal buni ju
cători.

PRINCIPALELE REZULTATE — 
masculin: Tiugan — Ignat 2—1 
(16, —18. 9), Nicorescu — Vaida 
2—1 (—14, 15. 21). Creangă — Ig
nat 2—1 (—22, 15, 15), Crișan — 
Tiugan 2—1 (—21. 11, 16), Toma
— Florescu 2—0 (17, 20), Crean
gă — Crișan 2—0 (19, 18). Ignat
— Craioveanu 2—0 (14, 17), To
ma — Tiugan 2—0 (16, 19), Flo
rea — Creangă 2—0 (15, 11), Tiu
gan — Creangă 2—1 (16, —18, 6). 
Florea — Toma 2-0 <15, 14), Nai- 
din — Nicorescu 2—0 (9, 15), Flo
rescu — Creangă 2—1 (20, —11, 
19), Florea — Ignat 2—1 (13, —19,
12) , Toma — Creangă 2—1 (—17,
Ifi, 19); feminin: Bădescu — 
poviciu 2—1 (—24, 14, 16), i 
Ier — Gherman 2—1 (6, —17, 
Stoinea — Urbanovici 2—0 
») Gherman — Stoinea 
(—11 18, 17), Popoviciu — 
Bonczi 2—0 (19, 13), Găgeatu — 
Urbanovici 2—0 (14, 15), Cheler — 
Closu 2—0 (16, 14), Closu — Lo- 
Bonczl 2—1 (18, —20, 15), Gher
man — Enulescu 2—1 (18, —16,
13) , Urbanovici — Cheler 2—1 (19,
—16, 17), Bădescu — Closu 2—0 
(17, 18), Cheler — Găgeatu 2—1 
(—22, 20, 13), Cheler — Stoinea 
2—1 (—11 15, 20), Gherman —
Bădescu 2—1 (—7, 19, 16) 1, Bă
descu — Cheler 2—0 (13, 14).

Otilia Bădescu Vasile Florea
Po- 

Che- 
, 12).

(1«, 
2—1 
Lo-

1 v; feminin — 1. OTILIA BA- 
DESCU (Spartac CUS.Ș. 1 Buc.), 9 v, 
2. Anca Cheler (Juventus MILMC) 
8 ▼, 3. Cristina Enulescu (Juven
tus) 7 ▼, 4. Emilia Closu (Spar? 
tac) 7 ▼, 5. Gabriela Gherman 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 7 v, 6. Car
men Găgeatu (Juventus) 6 v, 7.

Nela Stoinea (Faimaț B. Mane) 
5 v, 8. Rodica Urbanovici (Meta
lurgistul Cugir) 5 v, 9. Gabriela 
Bako (C.S. Arad) 4 v, 10. Maria 
Losonczl (Constructorul IJGCL 
Tg. Mureș) 4 v, 11. Daniela Po
povic!'’ (Constr.) 3 v, 12. Maria 
Suciu (Constr.) 0 v.

CAMPIONATUL MASCULIN D£ VOLEI
(Urmare din pag. I)

CLASAMENTE FINALE — mas
culin: 1. V. FLOREA (Universita
tea A.S.A. Craiova) 10 ▼, 9. C. 
Toma (Univ.) 9 ▼, 1. C. Tiugan 
(Unlv.) * ▼, 4. Eug. Florescu 
(Univ.) 6 v, I. M. Nicorescu 
(Unlv.) 5 v, «. C. Creangă (C.S.Ș. 
Gtida Bistrița) -S v, 7. S. Crișan 
(Unlv.) 5 v. I C. Ignat (Unlv.) 
1 v, 9. S. Nai din (Constructorul 
IJGCL Tg. Mureș) 3 T. 10. F. 
Vaida (Constr.) 2 v. 11. M. Cra
ioveanu (Progresul URUC Buc.)

cursă. Cît privește lupta pen
tru locul 3, băimărenii sînt a- 
cum avantajați de evoluția pe 
terenul propriu, putîndu-se 
desprinde... Iată situația de la 
care se pornește: 1. Steaua 
30 p (45:6), 2. Dlnamo 27 p 
(38:15). 3. Explorări Știința 21 
p (25:33), 4. Universitatea
C.F.R. 19 p (21:36), 5. „Poli" 
19 p (19:36), 8. C.S.M.U. 19 p 
(15:37). Programul primei zile 
(azi, de la ora 15) : Dinamo —
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Șl IN ACEASTĂ PERIOADĂ, CURĂ BALNEARĂ

I

PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
Agențiile și filialele oficiilor județene de turism și ale 

I.T.H.R. București oferă în lunile ianuarie și februarie locuri 
pentru cură balneară, odihnă, mînivacanțe sau excursii în 
stațiunile Felix, Herculane, Geoagiu, Moneasa, Sovata, Sln- 
georz Băi, Vatra Dorneî, Slănic Moldova. Lacu Sărat, Că- 
limănești-Căciulata, Olănești, Govora, Eforie Nord, Man
galia și altele.

Se acordă reduceri de 20—40% la tarifele de cazare și 
masă si 25% la transportul pe C.F.R.

Durata perioadei de ședere și data plecării în stațiune pot 
fi stabilite de solicitanți.

Cazarea, masa șl procedurile medicale se asigură, de re
gulă, în complexe balneare moderne, cu un ridicat grad de 
confort

Personal medical cu inaltă calificare asigură efectuarea 
unor tratamente balneare de mare eficiență, bazate pe fac
torii naturali de cură existenți în stațiuni.

In toate stațiunile se organizează manifestări cultural- 
artistice atractive si excursii la obiectivele turistice din 
Împrejurimi.

Biletele se pot procura de la toate unitățile de turism și 
comitetele sindicatelor din întreprinderi.

£

£

I

Univ. C.F.R., Explorări — 
Steaua, C.S.M.U. — „Poli". Vor 
oficia arbitrii : I. Armeanu, 
M. Nicolau, S. Popescu, C. Șo
văială, M. Vlădescu.

La Oradea, echipa locală, 
C.S.U., și Tractorul Brașov (cu 
Sterea rechemat la pupitru) 
vor da o grea bătălie pentru 
a se apropia de pluton și, In 
perspectivă, a scăpa de locu
rile sortite retrogradării. Se 
pornește de la situația : 7. El- 
cond Dinamo Zalău 25 p 
(37:22), 8. A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș 25 p (33:22), 9. Re- 
lonul Săvinești 24 p (33:26), 10. 
Calculatorul București 
(31:35), 11. Tractorul ___
20 p (25:36), 12. C.S.U. Oradea 
18 p (20:38). Programul de azi 
(de la ora 14) : C.S.U. - Trac
torul, Calculatorul — Elcond 
Dinamo și A.S.A. Electromureș 
— Relonul. Vor oficia arbitrii : 
I. Niculescu, I. Rusu, Al. Rafu. 
FI. Scorțaru și I. Costiniu.

La finele săptăminii trecute, 
sala „23 August" din Capi
tală a găzduit faza de zonă a 
Campionatului național al se
niorilor și tineretului. „Capul 
de afiș" al întrecerilor l-au de
ținut și de această dată, ca în 
toate concursurile desfășurate 
în actualul sezon „indoor", pro
bele de aruncarea greutății. A- 
flat într-o dispoziție de con
curs remarcabilă, suceveanul 
Marius Andrușcă, proaspăt re
cordman al țării, și-a îmbună
tățit performanta maximă rea
lizată cu trei (!) zile înainte, 
aruneînd din prima încercare 
18,78 m. Din duelul care 
profilează între Andrușcă 
Sorin Tirichiță, campionul ,.en 
titre" și recordmanul în aer li
ber (19,16 m) — și in care 
poate interveni și alt sucevean, 
elev al antrenorului Dan Sera
fim. Constantin Palamarîu — 
va avea de cîștigat. cu sigu
ranță, această probă a celor 
puternici, care ani în și® a a- 
vut un nivel destul de scăzut. 
Proba similară rezervată fete
lor a dat câștig de cauză, în 
absenta campioanei noastre 
Mihaela Loghin, Simonei An
drușcă care a izbutit un rezul
tat promițător (18,00 m), dar 
încă departe de posibilitățile 
sale reale. în continuare, s-au 
clasat craioveanca 
mon, constantă 
liniei de 18 metri, și — în 
greș de la un concurs la
— tinerele eleve ale lui 
Benga, Olga Uhliuc și 
Căpățînă. Am mai remarcat : 
evoluțiile bune ale multiatlo- 
nistei Liliana Năstase, care a 
realizat „cifre" superioare ce
lor obținute de specialistele 
probelor de lungime și gar
duri, „debutul" (peste 16 me
tri) campionului de sală la tri- 
plusalt. Daniel Ciobanu, sări
turile de 5,00 m la prăjină iz
butite (în fine I) de Dan Ga- 
nea și Răzvan Enescu, precum 
și sosirea extrem de greu de 
departajat a sprinterilor, care 
au venit în bloc (șapte fina
list! din opt) pe distanta unei 
singure zecimi !

Cîteva : 
50 m : c. 
Hăpăianu 
(Steaua), 
toți 5,9 ; 
(CSU — 
(Steaua) i. 
ma (Steaua) 7,30 m ; trlplusalt : 
D. Ciobanu (Dlnamo.) 16,08 
D. Simion (Victoria) 15,92 
înălțime : E. Popescu 
2,10 m. S. Stafiuc (Voința) 2,10 
m : prăjină : D. Ganea (Steaua! 
5,00 m, R. Enescu (Steaua) 5.00 m : 
greutate : M. Andrușcă (CSM 
Suceava) 18,78 m — record, 
Tirichiță (Metalul) 17.66 m, 
Palamariu (CSM Suceava) 16.96 
m ; FEMEI : 50 m : Doina Vol- 
nea (Steaua) 6,3, Daniela Bfitbac 
(Victoria) 6.3, Natalia Caraiosi- 
foglu (Rapid) 6.4 ; 50 mg : Alina 
Grecul (Metalul) 7,2, Cătălina 
Berbfnschl (CSU — IEFS) 7.5. 
Liliana Năstase (CSU Galati) 7,0
— în serii ; lungime : Năstase

se 
și

Livia Si- 
în apropierea 

pro- 
altul 

Ion 
Jana

rezultate : bArbați
. Coteanu (Dlnamo), C. 
(CSU — IEFS), I. Nagy 
V. Chiriac (CSȘ 4) -

56 mg : I. Păcioianu 
IEFS) 6,5, G. Boroi 

6,6 ; lungime : V. Di-
m. 

m ; 
(Steaua)

S. 
C.

a

23 ț) 
Brașov

6,27 m, Carmen Sîrbu (Dinamo) 
6,20 m, Mirela Dulgheru (Praho
va Pl.) 6,12 m, Mirela Beiu 
(Steaua) 6,00 m ; înălțime : Iu- 
liana Bogdan (Voința) 1,70 m, 
Ecaterina Nleolae (CSȘ 190) 1,65 
m : greutate : S. Andrușcă (CSU 
— IEFS) 18,00 m, L. Simon (CSM 
Craiova) 17,78 m, O. Uhliuc (Di
namo) 16.62 m. J. Căpățînă (Di
namo) 16.54 m.

Andi VILARA
BACĂU. In concursul desfășu

rat în noua sală din localitate, 
înregistrat, eîteva rezultate 

Mihaela 
record

s-au 
remarcabile : femei : 
Pogăcean (Rapid) 7,9 
(v.r. 8,0) ; CO m : Vali lonescu
(Rapid — la prima cursă pe 
această distanță !) 7,0 — record 
(v.r. 7,2) : lungime : lonescu 6.67 
m, Marieta Tlcu (Metalul Huned.) 
6.59 m ; 60 mg BĂRBAȚI: Liviu 
Glurgian (Dlnamo)- 
(v.r. 7,6).

Un nou record a 
Cornelia Oschkenat 
50 m garduri cu timpul de 6,73 s.

• Sîmbătă și duminică. In 
cala „23 August" din Capitală 
se va desfășura faza zonală a 
Concursului republican rezervat 
juniorilor de categoria a III-a.

• In zilele de 8 șl 9 fe
bruarie. noua sală de atletism, 
cu pistă circulară, din Bacău 
va găzdui finala Campionatului 
național al seniorilor și tine
retului, concomitent cu tradi
ționala competiție internațională 
pe teren acoperit, „Cupa de 
cristal". In aceleași zile. în 
sala „23 August" se va disputa 
etapa de zonă a Campionatului 
republican al juniorilor II.

7,4 — record
înregistrat șl 
tn proba de
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„Cupa municipiului Ti

FRUMOASE PROMISIUNI
Ajunsă la a 7-a ediție, «Cupa 

municipiului Timișoara" a inau
gurat de data aceasta sezonul 
competițional de patinaj artistic, 
reunind Is start peste 50 de con- 
curenți de toate categoriile, din 
majoritatea centrelor țării. Evo- 
luțnd pe patinoarul descoperit din 

...... .  - — auTimișoara, „artiștii" ghețli 
avut de înfruntat sîmbătă un ad
versar pe cît de nedorit, pe atît 
de neînduplecat, timpul complet ' 
nefavorabil, care a influențat 
mișcările șl grația, tn programul 
scurt cu 7 clemente obligatorii, 
în pofida ploii, a vîntulul puter
nic și a frigului. protagoniștii 
principalelor categorii de vtrstă 
au reușit să-l... încălzească pe 
spectatori și să-î determine pe 
pretențioșii lor examinatori să le 
acorde note bune pentru acest
început de sezon, sufragiile arbi
trilor fiind întrunite de Anca
Cristescu, Oana Cotarcă, Raluca 
Duda. Cornel Gheorghe, Cătălin 
Frălilă șl alți tineri.

Duminică, la exercițiile liber a- 
lese intr-un decor schimbat (cer 
senin, mult soane — întrecerile 
desfășurîndu-se la o temperatură 
de plus 6 grade), în prim-plan 
s-au situat, cum era de așteptat, 
reprezentanții Centrului de pre
gătire olimpică de pe lîngă A.s. 
Mecanica fină București (antre
nori — soții Gabriela și Cornel 
Munteanu). Beneficiind de con-

IA
dițli dii. 
procesul 
arătat un 
ranță în 
tinatori p 
răsplătit c 
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stituit „< 
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DIVIZIA „A“ DE BASCHE'i
(Urmare din pag. I)

la „trenă", orădenii au acțio
nat cu predilecție pe contra
atac și au reușit să se distan
țeze de la 36—34 (min. 19) la 
57—41 (min. 25). Crezîndu-se 
victorioși, baschetbaliștii oră- 
deni au cedat pasul, angrenîn- 
du-se în ritmul lent al con- 
stănțenilor 
poziționale, 
cizie (prin 
tanță) 
veanu 
cuperat handicapul. Intr-un fi
nal jucat cu calm, Farul a rea
lizat o victorie pentru care a 
luptat mai mult decît parte-

de 
și

care, prin atacuri 
finalizate cu pre- 
aruncări de la dis-

Mănăilă, Moldo- 
Băiceanu, au re-

nera de întrecere. Au marcat : 
Mănăiîă 24, Moidoveanu 20, 
Băiceanu 18, Logofătu 7, Te- 
cău 3, Șerban 2, Spinii 4, res
pectiv Cristea 18, Rădulescu 
16, Costin 15, Antochi 10, Kosa 
9, Gellert 6. Au arbitrat I. 
Szabo (foarte bine) și C. Co- 
măniță (bine).

C.S.U. BALANȚA SIBIU — 
POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI 88—72 (45—40). După o 
repriză echilibrată, sibienii — 
cu un lot mai omogen și a- 
vînd în -----
realizator 
au învins 
cludentă.
30. Bleahu 13, Palhegy 9, Șer- 
bănescu 2, Kineses 4, Apostu

Chirilă un excelent 
— s-au desprins și 
la o diferență con- 

Au marcat : Chirilă

CAMPIONUL G. TĂNASE ÎN MARE FORMĂ
Cel mai valoros antrenor ro

mân din ultima vreme. G. Tă- 
nase, a reușit și In reuniunea de 
duminică trei victorii, cu care a 
trecut în fruntea clasamentului. 
Aceste victorii au fost realizate 
cu Trandaf, în mare progres. Ri- 
zorlu, beneficiarul platitudinii 
celorlalți adversari, și Deda, la 
cel de al doilea succes consecu
tiv. ultimii doi conduși cu ace
eași prepizie eu care ne-a obiș
nuit cel mai talentat ajutor de 
antrenor; V. Pătrașcu. Tot trei 
victorii â obținut și rutinatul 6. 
lonescu. cu Samba TI,..Ruibist și 
Severin,, un mînz ce promite o 
frumoasă carieră. Remarcăm mo
dul inteligent ’ cum a' fost con2 
dusă Samba II. Vicecampionu! a- 
nului 1985, D: Toduță, și-a- făcut

simțită reintrarea, realizînd două 
victorii, cu Trandafir, condus în 
stil personal, și Hurduc, cam 
ușor handicapat Lista învingăto
rilor a fost completată de Coba- 
din care îr finalul cursei nu a 
dat nici o speranță adversarilor. 

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Cobadin (Suditu) 1:31.0, 2. 
Vandalic. 3 Trufanda. Cota: cîșt 

> 2, ord. triplă 134 ~
1. Samba II (S.
2 Delicat
Cursa a III-a: 1. Trandaf 
Dumitru) 1:31,4 2. Sulița?.

Cursa a n-a: 
lonescu) 1:30,2

Cota: cîșt. 2. ev. 24 
----  “ ’ ‘ (O

3 
Hărman. Cota: cîșt. 4, ev. 30, ord 
triplă 505 Cursa a IV-a: 1. Tran
dafir (Toduță) t :27.8, 2. Verigariu 
3. Herald. Co*t:  cîșt. 5, ev. 105 
ord. triplă 313. triplu TT—TTI—TV 
1135. Cursa a V-a: 1. Ruibist (lo-

nescu) Hendorf. Cota:
cîșt. 3, ev. 55. Cursa a Vî-a: 1. 
Hurduc (Toduță) 1:32,7, 2. Suav, 
3. Soneta. Cota: cîșt,. 4, ev.. 45, 
ord. triplă 193. Cursa â Vil-â: 1. 
Rizoriu (Pătrașcu) 1:35,8, 2. Că- 
mi*a.  3 Dedițel. Cota: cîșt. 5, ev. 
13, ord. triplă ’95. triplu V—VI— 
VII 673. Cursa a VIII-a: 1. Se
verin (S. lonescu) 1:32,8, 2. Cos
metic, 3. Craidon. Cota: cîșt. 1,80, 
ev. 14 ord. triplă 58. Cursa a 
IX-a: 1. Deda (Pătrașcu) 1:30.3, 
2, Viviana CO’a: cîșt. 3, ev. 3. 
ord. 25.

Reuniunea viitoare va avea loc 
duminică 2 februarie 1986.

A. MOSCU
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10. „U“ Cj.
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șahului vîlcean

SPORTIVILOR ROMÂNI
s- și A. Mitescu, ambii de la
ia Voința Rm. Vîlcea — si, Tes
te pectiV, Gh. Fetrini (Oțelul Ga-
oi lati), de asemenea cu 9,5 pi în
a 11 partide, urmat de D. Dră-

e- goi (Voința Rm. Vîlcea) cu 8,5
a- p, și Gh. Săndulescu (Petrolul
ri. Ploiești) cu 8 p.
r- 
la 
10 
r- 
i>.) 
re 
at 
11- 
!■). 
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■au 
nv 
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11 
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A fost una din edițiile cele 
mai reușite, așa cum a apreci
at brigada de arbitri, din care 
au făcut parte, printre alții. 
Anghel Matei și C. Ungurcanu. 
O remarcă ce atestă nu numai 
pregătirea participanților pre
zent! la Festival, ci și efortul 
organelor locale (C.J.E.F.S. 
Vîlcea. prin președintele său. 
Gh. Ceaușu, dr. Eugeniu Lun- 
gulescu, medicul director al 
Complexului de stațiuni bal
neoclimaterice Călimănești — 
Căciulata — Cozia. care a avut 
si calitatea de arbitru, și comi
sia județeană de șah. a cărei 
maturitate organizatorică a ie
șit din nou în evidență).

„Ne bucură statornicirea Fes
tivalului vilcean aici, Ia noi, 
ne spunea primarul orașului 
Călim>ănești — Căciulata. Ro- 
vin Todea (n.n. — șahist de cate
goria I). ceea ce determină o 
masivă creștere a interesului 
fată de acest sport în întregul 
județ Vîlcea si în cele limitro
fe. Pregătim acum ediția de 
vară a Festivalnlui. din august, 
cu dorința de a fi din nou Ia 
înălțime I"

' Tiberiu STAMA
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(Tractorul Brașov) 1,8 p; 2. Cor- I 
nel Gheorghe (C.S.Ș. Galați — ■ 
C.O. Mec. fină) 2,4 p; 3. Bogdan 
Krutti (Tractorul Brașov) 3,0 p. I

Iată cîștigătorii celorlalte cate- | 
gorii: Eva Kedveș (C.S.Ș. Mier
curea Ciuc) și Marian Broșteanu > 
(C.S.Ș. Timișoara) — la cat. spe- I 
ranțe II; Kinga Sekely I și Gh. | 
Kiper (ambii C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) — speranțe I: Kinga Sze- ■ 
kely II (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) — I 
copii II; Fabiola Vișinoiu (C.S.Ș. I 
Pionierul Ploiești — C.O. Mec. 
fină) și Cătălin Frățilă (C.S.Ș. ■ 
Timișoara) — copii I; Beatrice I 
Kuceakovschi (C.S.Ș. Miercurea I 
Ciuc — C.O. Mec. fină) și Ma
rian Prisăcaru (C.S.Ș. n Galați ■
— C.O. Mec. fină) juniori II; Co- I 
druța Moiseanu (C.S.Ș. Triumf ■ 
Buc. — C.O. Mec. fină) și Zsolt 
Kerekeș (C.S.Ș. Miercurea Ciuc I
— C.O. Mec. fină) — juniori I. I

Clasament pe echipe (fără 
punctajul de la seniori): 1. C.S.Ș. ■
Timișoara 69 p, 2. C.S.Ș. Miercu- I
rea Ciuc 62 p, 3. C.O. Mecanică |
fină Buc. 47 p. 4. Olimpia Reșița
13 p, 5. C.S.Ș. n Galați 12 p. .

Troian 1OANIȚESCU

SERIALUL
(Urmare din vag. 1)
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1130 33 
1154 32 
1461 28 
1548 28 
1362 27 
1618 27 
1447 24 
;1284 23 
:1527 22 
;1399 21 
:1612 18
ea loc

Capi-

iși îmbogățea palmaresul cu 
aurul și bronzul Universiadei 
de la Kobe se pregătește, de 
ani buni, la Dinamo, cu antre- 
noarea Cristina Șopterian, a- 
vînd-o de un an colegă pe 
Anca Pătrășcoiu (amîndouă 
duble finaliste 1a europenele 
de la Sofia). Noemi Lung și 
Maricica Culică, cele două fete 
la un pas de mari șl frumoase 
surprize la C.E. din august, 
sînt băimărence. legitimate la 
Clubul sportiv municipal șco
lar, antrenate de Gheorghe Di- 
meca, care o mai are ca elevă 
și pe tripla campioană a Con
cursului „Prietenia", Ștela 
Pura. Ar mai fi o prezență 
reșițeană în finala continentală 
— Gabriela Baka, pregătită de 
Ioan Schuster. Iar dacă vom 
merge mai departe, la Balca
niade, spre pildă, vom afla a- 
celeași centre, cu o excepție- 
două. E limpede, prin urmare, 
cit și cum se muncește, unde 
se muncește cu adevărat. Si
gur, unii vor invoca condițiile 
superioare din centrele frun
tașe, însă oricum am lua-o tot 
nemulțumitoare rămîne activi
tatea desfășurată In numeroase 
secții, mai ales în cele cu grupe 
de nivel I, care înseamnă per
formanță : C.S.M. și C.S.Ș. 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Arad, 
C.S.Ș. Brăila, C.S.Ș. Constanța 
C.S.Ș. Galați, Crișul Oradea, 
C.S.Ș. Timișoara, C.I. Brașov, 
C.S.Ș. Sibiu, Lie. 37 București,

MECIURI
Nici o lună nu ne mai desparte 

de startul competițional oficial pe 
1986 pe care îl va marca desfă
șurarea optimilor de finală ale 
„Cupei României". Apoi, sîmbătă 
8 martie vor urma jocurile din 
cadrul primei etape a returului 
în Divizia „A“.

Manifestînd preocupare pentru 
omogenizarea formațiilor de bază, 
unele dintre echipe au susținut, 
la sfîrșitu’ săptăminii trecute, 
meciuri amicale în compania u- 
nor formații care activează în 
eșaloane inferioare.

Iată, în rîndurile următoare, 
seurte relatări de la aceste par
tide. transmise de corespondenții 
noștri:

„U“ CLUJ-NAPOCA — DINAMO 
2—2 (1—2). Au marcat: Fîșic
(min. 10) și Ciocan (min. 83 — 
din 11 m.) pentru formația gaz
dă, S. Răducanu (min. 25 șl 27) 
pentru oaspeți.

„U*  Cluj-Napoca; Caval — 
Meszaros, Neamțu, Ciocan. Ba
gi u — Popicu. Cîmpeanu II, Muj- 
nai. Bucur — Fîșic, Dobrotă. (Au 
mai jucat: las co Feșnic, FI. Pop, 
L. Moldovan, Iepure. Boeru).

• ClSTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 22 IANUA
RIE. Cat. 1: I variantă 100% Au
toturism Dacia 1300 (70.000 lei);
cat. 2: 1 variantă 100% a 26.458 
tei șl 10 variante 25% a 6.614 let; 
cat. 3: 21,50 variante a 4.307 lei; 
cat. 4: 91,50 a 1.012 lei; cat. 5: 
285 a 325 lei; cat. 6: 9.365.75 a 
40 lei; cat. 7 : 236,75 a 200 lei; 
cat. 8: 4.518,25 a 40 lei. Report 
cat. 1: 22.602 lei.

Autoturismul Dacia 1300 a fost 
obținut de Domian loan din Bi
hor.

Dinamo: M0r2.ru — Rednlc, An- 
done, Zare, Stănescu — Movilă, 
Dragnea, D Sava, Varga — s. 
Răducanu, Orac. (Au mai jucat: 
Bucu, Topolinschi, C. Sava, Mi- 
hăescu, Văidean, Bănică, Mitici)*.  
(I. LESPUC — coresp.)

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
SPORTUL STUDENȚESC 0-2 
(0—1). Au marcat : Răgi (min. 
43) și Iorgulescu (min. 61).

Bucureștenii au aliniat urmă
toarea formație: Speriatu — M. 
Mihail. Iorgulescu, M. Popa, 
Munteanu ÎI — Ticileanu, Crlstea, 
Bozeșan I, Pologea — Burchel, 
Hagi. (Au mai jucat: Zariosu, 
Cazan și Munteanu I). (p- MA- 
TEOIU — coresp.)A.S.A. TG. MURES — METALO- 
TEHNICA TG. MUREȘ 2—0 (2—0). 
Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Ciorceri (min. 3) și 
L. Popa (min. 20). Divizionara 
..A“ a folosit următoarea formulă 
de echipă: Vodă — Szabo, Jenei, 
Ispir, Fodor — Muntean, L. Po
pa, Bofezan — Ci arce ri. Fanici, 
Soare. (Au mai jucat: Varo, Both, 
Cribdilean, Albu, Szanto, Ciol- 
ponea, Someșan. Dumitrescu). 
(A. FEKETE — coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA — 
UNIREA SÎNNICOLAU MARE 5—0 
(2—0). Au marcat: Văetuș (min. 
21), Petcu (min. 32), Cojocarii 
(min. 60), Bozga (min. 80) șl 
G. Badea (min. 88).

Hunedorenii au aliniat urmă
toarea formație: loniță — Tîrno- 
veanu, Dubinciuc, Mărginean, 
G. Badea — Petcu, Mateuț. Nic- 
șa, Bar dac — Cojocaru. Văetuș. 
(Au mai jucat: Alexa, Stroia, Be- 
jenaru. Ștef. Costăchescu, Cocîr- 
lă, Bozga). (I. VLAD — coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 2—0 (1—0). Au 
marcat: Păius (min. 27) și Co- 
sovschi (min. 54).

Politehnica: Leu — Șunda, An- 
dreiaș, Șulea, Lehman — Sabou, 
Oancea, Rotariu, Vlătânescu — 
Bolba, Giuchici. (Au mai jucat: 
Varga și Neagu). (I. MTNDRES- 
CU — coresp.)

MOBIL/x MĂGURĂ CODLEA — 
LOTUL DE JUNIORI ’86 0—1
(0—1). Golul învingătorilor a fost 
înscris de Petrescu în min. 34.

NATATIEI
■I

Steaua, chiar și C.S.Ș. Reșița. 
Foarte... bogată, lista nu este 
încă completă 1
• TOT OMUL SFINȚEȘTE 

LOCUL... Ceva • mal înainte, 
vorbeam de o anume diferență 
în ceea ce privește condițiile 
de pregătire între un centru 
sau altul. Realitatea e reali
tate. Dar, iată, că pilda Plo- 
ieștiului vine să confirme o 
vorbă veche, Înțeleaptă, scrisă 
cu litere mari mai sus. Ba
zinul Vega nu e modern, e 
„peste mînă“ așezat, nu a a- 
vut cine știe ce anexe. Au fă
cut, antrenori și părinți, o sală 
de forță, s-a trecut peste des
tule neajunsuri (nu a trecut 
mult timp de când ne tele
fona alarmat un antrenor pra
hovean. reclamîndu-ne Închide
rea bazinului pe un motiv pen
tru care numai sportivii nu e- 
rau de vină !), s-a lucrat cu pa
siune, cu inspirație și rezul
tatele nu au lntîrzlat Cristian 
Ponta, elevul lui Tom» Miri- 
țesen, a devenit primul nostru 
campion european de juniori. 
Antrenorul Mihail Gothe a 
condus-o, un an mal apoi, pe 
Iulia Mateescu pînă pe podiu
mul aceleiași întreceri a spe
ranțelor continentului, pentru 
ca, la ediția imediat următoare, 
în 1985. să facă din Tamara 
Costache cea mal rapidă tînără 
înotătoare din Europa. Și mai 
sînt și alții, șl vine „tare" din 
urmă speranța numită Dragos 
Băcescu (pregătit de Gheorghe 
Iorgulescu). Comentariile ni se 
par de prisos. Rămîne... adevă
rul de mai înainte 1

AMICALE
Lotul de juniori: Șerban — Pe

trescu, Sedec&ru, A. Teodorescu, 
Pojar — Oloșutean, Sabău, Labu
— Dumitrescu. Dochea, Stere. 
(Au mai 1ucat în repriza a n-a: 
Răzvaa Lucescu Lungu, Baciti, 
Răducanu). (N. SECELEANU - 
coresp.)

„CUPA UNIRII" a revenit lui 
I.C.I.M. Brașov. în orașul de la 
poalele Tîmpei s-a desfășurat o competiție dotată cu „Cupa Uni
rii*.  la care au participat patru 
echipe.

în partida finală, I.C.I.M. Bra
șov a întrecut pe Metrom Bra
șov cu scorul de 4—2. Pentru 
locurile 3—4: Carpați Brașov — 
Precizia Săcele 3—2. (C. GRUIA
— conesp.).

CARPATI NEHOIU — GLO> 
RIA BUZĂU 2—2 (2—2). Au mar
cat: D. Georgescu (min. 15) și 
Profir (mir. 40) pentru divizio
nara -A“ respectiv Matei (min. 
22) și Drăgan (min. 30). Gloria 
a utilizat formația: Cristian n
— Năstase. Mircea. FI. Marin. 
Tulpan — Ghizdeanu, Profir, 
Cramer, Balaur — D. Georgescu. 
Julis. (Au ma! 1ucat: Stan, So- corici și Timiș.) (V. DRAGOMIR
— coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 1—0 
(0—0). Teren bun. meci atractiv, 
în care Verigeanu a înscris uni
cul gc' (min. 55). Chimia: Pavel
— Motoc Basno, Lazăr, Clncă —
Beldeanu. I. Gheorghe, Tovan. 
Carabageac — Verigeanu, Ghiță. 
(Au mai fost folosiți: Preda.
Gaiță și Voicu.) (P. GEORNOIU
— roresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
CONSTRUCTORUL CRAIOVA 6—0 
(3—0). Autorii golurilor: Bleu 
(min. 6 din 11 m), Cîrțu (min. 
26), Săndoi (min. 29), Stănescu 
(min. 54 și 63) și Negrilă (min. 
75).

Minifotbal, „Cupa speranțelor" (grupa mare)

f. C. CONSTANTA - 
UNIVERSITATEA CRÂIOVA

La Buhuși s-a desfășurat e- 
ditia a doua a campionatului 
de minifotbal dotat cu „Cupa 
Speranțelor", organizată în mod 
exemplar de oameni inimoși, 
cărora le place sportul și care 
au făcut 'eforturile necesare 
pentru ca totul să decurgă bi
ne. Și înainte de a spune ci
ne a ciștigat la grupa mare 
de vîrstă (la 12 ani întrecerea 
a avut loc la Arad), care sînt 
și cei mai buni jucători ai tur
neului și clasamentul final, să 
mai subliniem faptul că aceas
tă competiție, cu caracter re
publican, se bucură de o adezi
une toi mai mare din partea 
cluburilor și asociațiilor- Tn a- 
celasi timp, ea lși dovedește 
si marea utilitate prin aceea că 
angrenează Intr-o întrecere ofi
cială un apreciabil număr de 
jucători foarte tineri; fiind, 
deocamdată, singura la această 
categorie de vîrstă.

Dar să revenim la ceea ce 
s-a întîmplat la turneul final 
din localitatea moldoveană. Ta
tă rezultatele : Grupa A : F.C. 
Maramureș — C.S.Ș. Electroa- 
parataj 0—3. C.S.U.T. Arad — 
Universitatea Craiova 1—5, 
C.S.U.T.A. — F.C. Maramureș 
4—1. Universitatea — Electro- 
aparataj 2—1, Electroaparataj
— C.S.U.T.A. 1—1, Universita
tea — F.C. Maramureș 11—1. 
Grupa B. F.C. Constanta — 
Chimia. Rm. Vîlcea 8—0, Glo
ria Bistrița — C.S.Ș. Piatra 
Neamț 2—2, Chimia — C.S.Ș. 
Piatra Neamț 2—1, F,C. Con
stanta — Gloria —0. Gloria
— Chimia 0—2. C.S.Ș. Piatra 
Neamț — F.C. Constanța 2—2. A- 
sadar. cîștigătoare de grupe au 
fost Universitatea Craiova si 
F.C. Constanța. $1 aceste două 
echipe, cele mai bune ale tur
neului, și-au disputat „marea 
finală". în prezența unui pu
blic care a umplut pînă la re
fuz sala de sport. Ambele echi
pe s-au- prezentat la înălțime, 
realizînd o suită de faze spec-

ADMINISTRAȚIA DE STAT (OTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Divizionarele „A“ în fața noului sezon

A.S.A. (minus 3) ȚINTEȘTE, TOTUȘI,
LOCUL DIN EDIȚIA TRECUTĂ: 6!

La jumătatea întrecerii. 
A.S.A. Tg. Mureș este o echi
pă de —3. adică o echipă pe 
muchie de cuțit. După vizita 
medicală, la 8 ianuarie, a ur
mat obișnuitul ritual al pregă
tirii centralizate de iarnă, la 
Sovata. Jucătorii mureșeni 
probabil îngrijorați, s-au pre
zentat. după vacanță, la Sova
ta. cu gabarite perfecte spre 
surprinderea doctorului Eme- 
rîch Ilalmagy, deprins (ne măr
turisește) cu antecedente rele 
în acest domeniu. Au fost con- 
vocați : Varo, Vodă, Biro (por
tari). Szabo. Ispir, Jenei, Fo
dor, V. Marton. Somesan (fun
dași). Both II, C. Ilie, Botezan. 
L. Popa. S. Dumitrescu, Cribdi
lean (mijlocași). Ciorceri, Fa
nici, Muntean, Soare, Albu. 
Szanto (înaintași). Numele noi 
nu au sonoritate : portarul Bi
ro. 19 ani. de la Electromureș. 
după o rocadă cu Naște (sin
gurul jucător al A.S.A.-ei ca
re a Drimit dezlegare) ; Some
san. 19 ani. un fundaș central 
înalt si robust, de la Centrul 
de copii și juniori ; Szanto. un 
adolescent de 15 ani. de aseme
nea un produs al Centrului de 
copii și luniori. favoritul tri
bunelor la un recent turneu de 
sală brașovean, pentru fantezia 
cu care ieșea din șabloanele 
fazelor de ioc. Cribdilean si 
Albu. de la „speranțe", sînt 
nume cu care cititorii nu s-au 
familiarizat. apariția lor In 
prima garnitură fiind, pînă a-

CÎȘTIGĂTOAIIE,
CU 4 PREMIAII...

taculoase. punctate cu aplauze. 
Constănțenii au reușit să în
scrie în min. 4 (s-au jucat 
două reprize a cite 20 minute) 
prin Augustin Culeșu și au re
ușit să-și mențină acest fragil 
avantaj pînă în final, datorită 
In special intervențiilor extra
ordinare ale portarului Mina. 
Cînd arbitrul M. Nicolau (Ba
cău) a fluierat sfirșitul meciu
lui. noii campioni ai țării Ia 
minifotbal au Început să... 
plîngă de bucurie, în timp ce 
craiovenii. campionii de anul 
trecut (la grupa mică), nu si-au 
putut stăpîni lacrimile... de 
decepție. Au învins, deci, co
piii pregătiți de Iosif Bukosi : 
Gh. Mina, V. Rusu, R. Roman, 
A. Gheorghiu. S. Stoinov, A- 
Cnleșu, Fl. Tudose, C. Stroe. 
M. Âxinciuc. S. Ghiță șt T. 
Vintilă. Locul 2 a revenit echi
pei pregătite de D. Ustabaci- 
eff, iar pe locul 3 s-a clasat 
C.S.Ș. Electroaparataj (3—0 cu 
Chimia în „finala mică"). în 
continuare : 5—6 C.S.U.T.A. — 
C.S.Ș. Piatra Neamț 6—4 șl 
pentru locurile 7—8. Gloria — 
F.C. Maramureș 3—0. Au fost 
și multi premiați la finalul 
întrecerii, ponderea deținînd-o... 
învinșii din partida decisivă 
pentru primul Ioc 7 G. Goîcea- 
nu (cel mai tehnic jucător). 
Cr. Mihai (golgeter — 10) D. 
Dobrescu (cel mai bun fundaș) 
și P. Rinder (cel mai bun por
tar). în sfîrșit, un „premiu de 
popularitate" a fost acordat 
micuțului... Dobrin al constănțe- 
nilor. Florin Tudose. El de fapt 
nu vrea să ajungă un jucător 
ca Dobrin. El vrea ca... Hagi 
T-o dorim din toată inima, cum 
dorim tuturor celor care au e- 
voluat In această competiție să 
calce pe urmele celor care au 
ajuns pînă In vlrful piramidei 
fotbalului nostru. Talent au. 
Totul e să fie ajutați să și-1 
cultive pentru a culege peste 
ani roadele lui.

laurențiu DUMITRESCU

• ASTAZI. MARTI este ULTI
MA ZI In care vă mal puteți 
procura bilete la tragerea obiș
nuită PRONOEXPRES ce va avea 
loo mflne, miercuri 29 Ianuarie. 
Jucațl tn timp util numerele dv. 
alese I
• De ieri, s Început vlnzarea 

biletelor la TRAGEREA MULTI
PLA LOTO oare se va desfășura 
duminică 2 februarie a.o.

Autoturisme „DACIA 1900", mar! 
sume de bani șl excursii In R.P. 
Ungară, acestea slnt câștigurile 

cum, cu totul sporadică. în zi
ua de 21 ianuarie s-a prezentat 
la noua lui echipă Gabriel 
Ciolponea, de la Steaua, o a- 
chlzitie „in extremis". Ciolpo
nea este un băiat tînăr (19 ani 
neîmplinit!), un „stîngap" cu 
tehnicitate ridicată. Deocamda
tă onorat doar de cooptarea sa 
pe banca de rezerve a unei 
formații de talia Stelei. Ciol- 
Donea nu se poate numi. încă, 
marea șansă a echipei A.S.A.; 
dar A.S.A. reprezintă, fără b» ■ 
doială. marea șansă a lui Ciol
ponea pentru un debut grab
nic si (sperăm) fructuos. pe 
scena primei divizii. în orice 
caz, primii care l-au mîngîiat 
cu privirea pe noul venit au 
fost foștii săi coechipieri din 
București. Fodor și Soare, ulti
mul partener, cîndva. intr-un 
reușit tandem de atac al ..spe
ranțelor" Stelei. O nouă sudu
ră a celor două „vîrfuri". edi
ția 1986 ? Rămîne de văzut...

Disciplina, subordonarea la 
programul sever, cu două sl 
trei ședințe de pregătire pe zi. 
fără nici o fisură, impresio- 
nînd pînă și pe un vechi om 
de fotbal ca profesorul Cornel 
Simionescu, membru al Comi
siei de îndrumare si control a 
Colegiului central de antrenori. 
Dar această adeziune la efor
tul precompetițional nu mai a- 
junge pentru a salva o situație 
șubredă în clasament. La So
vata toată lumea aleargă : și 
A.S.A. și Corvin ui și cele do
uă divizionare „B“. Chimica 
Tîrnăveni și Avîntul Reghin, 
ca și cele 5 echipe de „C“. a- 
trase. cu toate, de altitudinea 
ideală (800 de metri) și condi
țiile de refacere oferite de cu
noscuta stațiune. „Acum 11 
anî, cînd mă aflam cu A.S.A. 
pe locul I Ia jumătatea unui 
campionat terminat, în final,' 
pe poziția a doua, tot aici ia 
Sovata abia alergam 3 km. oe 
zi, cam o pătrime din norția 
de azi. Fotbalul a evoluat, ba
gajele de forță și rezistență 
sînt egale, ceea ce departajea
ză cu adevărat este știința jo
cului. echilibrul compartimente
lor, marile aluuri individuale. 
Punctul nostru nevralgic l-a 
constituit mijlocul terenului, 
care n-a știut să asigure am
bele faze ale jocului. Aici va 
trebui să pedalăm în prepara
rea returului", ne spune an
trenorul loan Czako. care ne 
mai mărturisește și mîhnirea 
de a nu întrevedea acoperirea 
postului deficitar de coordona
tor de joc dacă Costel Ilie nu 
se va activiza la nivelul posi
bilităților sale reale.

Preocupată de perspectiva e- 
chipei. conducerea A.S.A. este 
surprinsă într-o discuție aprin
să. Cineva invocă tinerețea e- 
chipei. drept o posibilă scuză. 
Cornel Caeovean, președintele 
clubului, nu respinge !deea u- 
neî obiective lipse de expe
riență a unui lot cu numai doi 
..veterani", Ispir si Both II. 
Are însă si contraargumente, 
cînd reamintește că aceeași e- 
chipă. chiar mai fragedă, adică 
mai tînără cu un an. se clasa 
ne vremea aceasta în sezonul 
trecut cu un neglijabil —1 la 
..adevăr", terminînd apoi cam
pionatul pe locul 6. Concluzia 
firească o desprinde Alexandru 
Koncz, membru al secției de 
fotbal : „Avem o echipă com
petitivă, care, mobilizînda-se, 
se va putea smulge din sfera 
echipelor veșnic amenințate cu 
retrogradarea. Locul bun ocu
pat în campionatul precedent 
si sentimentul de a fi im re
zervor principal al lotului de 
tineret, eăruîa î-a furnizat me
reu cel puțin trei oameni, i-au 
amorțit vigilența intr-un cam
pionat în care 10 echipe iuntă 
-Ia baionetă» pentru supravie
țuire. în retur va fi altceva, 
vom ști să scăpăm de nisipu
rile mișcătoare, ne vom întoar
ce pe liniștitul nostru ■

îon CUPEN

oare se acordă la această Intere
santă tragere de la Începutul lu
nii februarie. Se efectuează 8 ex
trageri tn două faze, cu un total 
de 72 numere. Extrageri „legate", 
două efte două, cu elștlguri pen- 
tni 8 numere din 18 extrase. Va
riantele sfert pot obține elștlguri 
eu valori de ptnă la nivelul pla
fonului maxim Inclusiv (tn ab
sența celor Întregi) atlt la faza 
I, ett șt la faza a n-a. Varian
tele d» 25 tel pot obține elștlguri 
cumulate la ambele faze ale 
tragerii. „ .Consultați prospectul tragerii șl 
jucațl din timp numerele dv. 
preferate 1
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ÎNCĂ O CANDIDATURĂ PfNTRU „OLIMPIADA ALBĂ" 92
BELGRAD, 27 (Agerpres). 

— Orașele Jesenice (Iugosla
via), Tarvisio (Italia) și Villach 
(Austria), aflate în apropiere 
de frontierele țărilor respecti
ve. intenționează să depună o 
candidatură comună pentru a 
primi organizarea Jocurilor O- 
limpice 
Comitet 
tuit in 
membri 
nismelor sportive și 
din localitățile respective a al-

de iarnă din 1992. Un 
de organizare consti- 

acest scop și avînd ca 
reprezentanți ai orga- 

turistice

cătuit un 
prezentat 
toric de 
orașe.

Pe de .
Olimpic Național Italian (CONI) 
a anunțat că va sprijini candi
datura stațiunii de sporturi de 
iarnă Cortina d’Ampezzo pen- ■ 
tru găzduirea Olimpiadei albe 
din 1992.

După cum se știe, ediția 1988 
a J.O. de iarnă va avea loc în 
Calgary (Canada).

dosar în care este 
potențialul organiza- 

care dispun cele trei

altă parte. Comitetul

CONCURSUL DE ÎNOT DIN OLANDA

Unul dintre punctele de atracție ale sezonului de iarnă din Europa 
ti constituie spectaculoasele concursuri de bob, tn care bolizii ating, 

deseori, viteze de peste 130 km pe oră. In imaginea A. P. AGERPRES: 
tn start, echipajul Elveției, multiplu medaliat tn mari competiții in

ternaționale, pilotat de cunoscutul Hildebrand.

în bazinul de 50 m din lo
calitatea olandeză Amersfoort 
a avut loc un concurs cu par
ticiparea unor valoroși înotă
tori. Cîteva rezultate : FEMEI : 
Astrid Strauss (R.D.G.) 4:10,86 
la 400 liber și 8:33,68 la 800 m ; 
Anne-Marie Verstappen (Olan
da) 26,11 Ia 50 m și 56,76 la

Schi alpin : WIRNSBSRGSR CON-
DUCE ÎN „CUPA MONDIALA"
• Slalomul feminin de la Salnt-

Gervals (Franța): 1. Roswltha
Steiner (Austria) 1:31,04; 2. Per
rine Pelen (Franța) 1:31,60; 3.
Mateja Svet (Iugoslavia) 1:31,64.
• Slalomul super-uriaș feminin 

de la Megeve (Franța): 1. Micae- 
la Marzola (Italia) 1:20,73 ; 2. Eli
zabeth Kirchler (Austria) 1:20,83; 
3. Traudl Haecher (R.F.G.) 1:21,01.

0 Slalomul masculin de la 
Saint-Anton (Austria): 1. Inge-
mar Stenmark (Suedia) 1:47,59 ; 2. 
Rok Petrovici (Iugoslavia) 1:47,87; 
3. Jonas Nilsson (Suedia) 1:47,93.

0 Clasamentul general al Cu
pei Mondiale (masculin) are ur
mătoarea configurație, In partea 
sa superioară: 1. Peter Wirnsber- 
ger (Austria) 130 p; 2. Ingemar 
Stenmark (Suedia) 127 p; 3. Maro 
Girardelli (Luxemburg) 121 p; 4. 
Peter Milller (Elveția) 99 p; S. 
Rok Petrovici (Iugoslavia) 88 p; 
6. Pirmin Zurbriggen (Elveția) 
»s o

(Finlanda) 88 + 94 m; 2. Ladislav 
Dluhos (Cehoslovacia) 82,5 + 91 
m; 3. Pavel Plou (Cehoslovacia) 
80 + 90 m. C<mcursul de sărituri 
de la trambulina de 90 m a fost 
cîștlgat toi de Mattl Nykaenen 
(Finlanda), urmat de Ernst Vet- 
tori (Austria) și de Jiri Parma 
(Cehoslovacia).

Biatlon : SPORTIVII SOVIETICI 
TȘI CONFIRMA VALOAREA
• Proba de 10 km de la Fels- 

triz (Austria): 1. Andrei Nepein 
(U.R.S.S.) 25:56,8; 2. Andre Seh- 
mlsch (R.D.G.) 26:24,3 ; 3. Frank- 
Peter Roetech (R.D.G.) 26:36,1. In 
clasamentul general al Cupei 
Mondiale: 1. Peter Angerer
(R.F.G.) 87 p; 2. Valeri Medved- 
țev (U.R.S.S.) 74 p; 3. Serghet
Antonov (U.R.S.S.) 70 p.

Patinaj viteză : PERFORMANȚE 
NOTABILE LA DAVOS

AGENDA
ATLETICA
prilejul unul concurs atle- 
salâ desfășurat la Berlin, 
Drechsler (R.D. Germană) 

’ mon- 
săritura In 

Reamintim 
performanță

•Cu 
tic de 
Heike 
a stabilit un noii record 
dial de sală la 
lungime, cu 7,28 m. 
că cea mai bună

fusese de 7,25 m șl apar- 
din 1985 atletei sovietice 
Cistiakova.
cadrul campionatelor na
de atletism ale Marii 

sărit 
Sebastian

Sărituri cu sehiurile : NYKAENEN
- DUBLU CÎȘTIGĂTOR I

• Concursul de sărituri cu 
sehiurile (70 m) de la Sapporo 
(Janonia): 1. MatH Nykaenen1.

CUPA SERDIKA"

Concursul Internațional organi
zat la Davos (Elveția) a prilejuit 
realizarea unor performanțe no
tabile, patinatorii din R.D. Ger
mană remaretndu-se din nou. 
Cîteva rezultate, masculin, 500 m:
1. Uwe Mey (R.D.G.) 37,78 ; 2. Dan
Jansen (S.U.A.) 37,95 ; 3. Nick Tho- 
metz (S.U.A.) 38,38; 1000 m: 1.
Mey 1:16,24; 2. Thometz 1:16,86. 
3. Jansen 1:16,88; feminin: 1006 
m: 1. Christa Rothenburger
(R.D.G.) 1:22,23 ; 2. Karin Kanla- 
Enke 1 :22,54; 3. Bonnie
(S.U.A.) 1:24,83; 3000 m: 1. An
drea Ehrig-Schone (R.D.G.) 4:29,74;
2. Kanla-Enke 
Brehm (R.D.G.)

Blair

LA HANDBAL MASCULIN
SOFIA, 27 (Agcrpres). — In 

turneul internațional masculin 
de handbal pentru „Cupa Ser- 
dika“, desfășurat la Sofia, pe 
primul loc al clasamentului s-a 
situat reprezentativa Bulgariei
— 8 puncte, urmată de echipele 
României (formația secundă) — 
8 puncte. Portugaliei — 7 punc
te. R.D. Germane — 5 puncte. 
Poloniei — 2 puncte și Selec
ționata de tineret a Bulgariei — 
0 puncte.

Rezultate înregistrate tn ul
tima zi a competiției : Bulgaria
— România (formația secundă)
25— 24 (11—10) ; Portugalia — 
R.D. Germană 22—20 (10—13) 1 
Polonia — Bulgaria (tineret)
26— 24 (14—12).

4:30,18; 
4:32,73.

3. Sabine

• Desfășurat 
natul european 
naj viteză s-a încheiat cu victo
ria norvegianului Hein Vergeer, 
care a totalizat la poliatlon 166,582 

urmat de Aleksandr 
167,032 p șl

la Oslo, camplo- 
masculin de pati-

CEI MAI BUNI

SPORTIVI DIN ASIA
BEIJING. In urma anchetei 

Asociației presei sportive din 
R. P. Chineză pentru desem
narea celui mai bun sportiv 
din Asia în anul 1985, primul 
loc a fost atribui^ jucătoarei 
de volei din R. _ 
Lang Ping, care a 
de voturi din cele 
mate. Au urmat : 
(R. P. Chineză) — 
Nie Weiping (R. P. 
sportul denumit „Go“, Pilavu- 
lakandi Usha (India) — atle
tism, Eiko Shishii (Japonia) — 
patinaj viteză, Kim Chol Hwan 
(R. P. Chineză) — lupte, Co
shim! Masaki (Japonia) — 
judo, Cap Yanhua (R. P. Chi
neză) — tenis de masă. Han 
Aiping (R. p. Chineză) — bad
minton și Gu Jingshui (Tai
wan) — atletism.

P. Chineză, 
obținut 955 

1 000 expri-
Tong Fel 

gimnastică, 
Chineză) —

P.
(U.R.S.S.)

Mosin 
Tomas 

Gustafson (Suedia) — 167,317 p. 
în ultima zi de concurs, Vergeer 
a cîștlgat proba de 1 500 m 
(1:57/1). iar Aleksandr Mosin pe 
cea de 10 000 m (14:31,93).

A

100 m liber ; Kornelia Gressler 
(R.D.G.) 1:01,15 la 100 fluture ; 
Susan Boemikel (R.D.G.) 2:17,99 
la 200 mixt ; Cornelia Sirch 
(R.D.G.) 2:14,52 la 200 spate ; 
Sylvia Gerasch (R.D.G.) 1:10,23 
la 100 bras ; BĂRBAȚI : Zheng 
Jian (R.P. Chineză) 55,89 la 100 
fluture ; G. Franceschi (Italia) 
2:05,94 la 200 mixt ; Oleg Ga- 
vrilenko (U.R.S.S.) 2:05,48 la 
200 spate.

AUTOMOBILISM „ Cea de-a 
54-a ediție a tradiționalei compe
tiții automobilistice „Raliul Mon
te Carlo**,  prima probă a C.M. de 
raliuri 1986, a revenit pilotului 
finlandez Henri Toivonen, pe 
„Lancia Delta S4**.  Cu acest suc
ces, Toivonen s-a instalat în 
fruntea clasamentului Campio
natului mondial, cu 20 p. urmat 
de Salonen — 15 p și Mikkola 
12 p.

BASCHET 0 Rezultate din 
„C.C.E.**,  feminin, grupa „A“: 
Levski-Spartak Sofia — Partizan 
Belgrad 86—70, Universitatea Cluj- 
Napoca — Primlgl Vicenza 76—72. 
Clasament: 1. Primlgl 9 p, î. 
Levski-Spartak 8 p, 3. Universi
tatea 8 p, 4. Partizan 5 p; grupa 
„B**:  Vysoke Praga — Ț.S.K.A. 
Moscova 76—79, Stade franțais — 
Agon Diisseldorf 75—63. 1. Agon 
9 p, 2. St. franțais 8 p, 3. Ț.S.K.A. 
8 p, 4. Vysoke 5 p. Masculin: 
Jalghiris Kaunas — Real Madrid 
95—87, Maecabl Tel Aviv — Si- 
mac Milano 102—95. 1. Jalghiris 11 
p, 2. Cibona Zagreb 9 p, 3. “ 
ccabi 8 p, 4—5. Slmao șl 
7 p, 6. Limoges 6 p.

BOX 0 La Moscova s-a 
fășurat tradiționalul meci de 
dintre echipele U.R.S.S. și S.U.A. 
Pugillștli sovietici au obținut o 
victorie categorică, scorul fiind 
12—0. Cele două formații se vor 
mal tnttlnl de două ori- In urmă
toarele zile, la Leningrad si 
Erevan.

CICLISM 0 Campionatul mon
dial profesionist, desfășurat la 
Lembeek 'Belgia), a revenit 
sportivului elvețian Albert Zwei- 
fel, secondat de compatriotul său 
Pascal Richard. Pe locul trei s-a 
clasat olandezul Hennie Stansnij- 
der.

SCRIMA 0 tn finala concursu
lui internațional de sabie de ta 
Moscova, scrimerul bulgar Vasill 
Etropolskl l-a întrecut cu 10—7 
pe Tsoukhlo (U.R.S.S.).

Ma-
Real
dea- 
box

F © V IB Z^> L me»'i d ia ne
CAMPIONATE, COMPETIȚII

Indoor 
ținuse 
Galina
• In

țtonale 
Britanii, Geoff Parsons a 
2.30 m. In timp ce ~ ' 
Coe a pierdut cursa de 3000 m 
(locul 3, In 7:55,58), clștlgată de 
D. Lewis, in 7:49,61). • Proba
masculină de săritură tn înăl
țime din cadrul concursului In
ternațional desfășurat la Aachen 
(R.F. Germania) a revenit atle
tului vest-german Carto Traen- 
hardt, cu 2,34 m, urmat de co
echipierul său Dietmar Moegen- 
burg șl belgianul Eddy Annijs 
— ambii cu 2,31 m. • Cu pri
lejul concursului internațional 
de atletism desfășurat pe teren 
acoperit la Johnson City (S.U.A.), 
atletul american Mike McKay a 
fost înregistrat tn cursa de 440 
yarzl plat cu 
iar coechipierul 
cîștlgat proba 
greutății, cu 
20,50 m.
• Alergătorul 

din R.P. Chineză a cîștlgat ma
ratonul de la Hong Kong. El a 
parcurs distanța In 2.15:08. Pe 
locul secund s-a clasat coechipie
rul său Zeng Chaoxue cu 2.15:24, 
iar al treilea a fost americanul 
Doug Curtis cu 2.15:27. întrece
rea feminină a fost dominată tot 
de o concurentă din R.P. Chine
ză, Wen Yanmin

timpul 
său 

de 
rezultatul

de 45,45, 
Akins a 

aruncarea 
de

Zhu Schuchun

cu 2.36:55.
maraton femi- 
a revenit atle- 
Lorraine Moller, 

locu- 
Eriko 

Rlta

• Tradiționalul 
nin de la Osaka 
tel neo-zeelandeze 
cronometrată în 2.30:24. Pe
rile următoare au sosit: 
Asai (Japonia) 2.34:47 și 
Marchlsio (Italia) 2.35:41.

La zi |

CAMPIONATELE EUROPENE DE CICLISM
tn epoca noastră in 

automobilul, de diferite
care 

----------- , — ----- cilin
dree, di forme și puteri va
riate, a proliferat extraordi
nar, făcînd de-a dreptul neîn- 
căpătoare străzile orașelor și 
diferitele drumuri de legătu
ră, in această epocă in care 
„zeul automobil" a făcut și 
face prozeliți cu duiumul, ia
tă că vechea și „depășita" bi
cicletă n-a intrat în desuetu
dine, cum poate ar fi fost fi
resc, ci s-a dezvoltat la pro
porții impresionante. Lasă că 
fabricile de biciclete confec
ționează zilnic mii și mii de 
bucăți, că numărul practican- 
ților, de toate felurile (ciclo
turism, ciclocros, fond, velo
drom etc.) este și el intr-o 
continuă creștere (ca să nu 
mai vorbim de marele număr 
al celor care folosesc bicicle
ta ca mijloc de locomoție !), 
dar și cel al diferitelor curse 
este și el foarte mare, ceea 
ce constituie o dovadă a fap
tului că ciclismul nu numai 
că nu este un sport desuet, 
ba dimpotrivă este intr-o dez
voltare fără egal in istoria sa 
de multe decenii.

Unul dintre cele mai vechi 
campionate ale lumii a fost 
cel de ciclism, desfășurat la 
11 și 12 august 1893. la Chica-

go, proba de viteză fiind cîș- 
tigată atunci de americanul 
Arthur Zimmermann August, 
înaintea compatrioților săi 
John Johnson și Joseph Bliss, 
Edițiile următoare ale compe
tiției au avut loc la Antwer
pen și Kbln etc. „Mondialele" 
cicliștilor, pe șosea sau pe 
velodrom, s-au desfășurat 
destul de regulat fiind real
mente o adevărată sărbătoare 
a sportului cu pedale. Dar 
pentru a putea fi, totuși, in
tr-adevăr o astfel de sărbă
toare, din calendarul ciclis
mului, altfel foarte bogat, lip
sea o competiție: campiona
tele europene, pe care, iată, 
le va găzdui chiar anul viitor 
velodromul acoperit din Pala
tul sporturilor de la Bercy 
din Paris. Este, in fapt, o re
unire In aceeași competiție a 
diferitelor probe desfășurate, 
eventual, pină acum izolat. 
Decizia a fost luată recent de 
Uniunea internațională a ve
lodromurilor, in cadrul unei 
reuniuni la Bruxelles.

Deci, din 1987 (anual) — 
campionate europene, deocam
dată pe velodrom, după care, 
sigur, vor urma șl cele pe 
șosea...

Romeo VILARA

• Campionatul vest-german a 
fost reluat sîmbătă cu etapa a 
20-a. Iată rezultatele: Frankfurt
— DUsseldorf 2—0, Kaiserslautern
— Ntirnberg 0—3, Dortmund —
Kotin 5—1, Leverkusen — Ham
burg 3—2, Bremen — Saarbriicken 
1—0, Monchengladbach 
vra ‘ -_____
Schalke 3—2, Stuttgart — Uerdin- 
gen 0—2. Meciul dintre Bochum 
și Mannheim a fost amînat. Pe 
primele locuri: Bremen 31 p, Bayern Milnchen și Monchen
gladbach, cu cîte 27 p, Hamburg 
25 p; pe ultimele: 17. Hanovra 
14 p, 18. Ddsseldorf 11 p.
• Rezultate din turul 4 din 

„Cupa Angliei-: Arsenal — Ro
therham 5—1, Aston Villa — 
Millwall 1—1, Everton — Black- 
burne 3—1, Luton — Bristol 4—0, 
Manchester City — Watford 1—1, 
Notts County — Tottenham 1—1, 
Sheffield Wednesday — Orient 
5—0, Sunderland — Manchester 
United 0—0, West Ham — Ipswich 
0—0. Meciurile încheiate la ega
litate se vor rejuca.
• Cîteva rezultate din „32“-imlle 

„Cupei Franței*:  Evry — Toulon 
1—0!, Sochaux — Metz 2—1, Le 
Havre — Monaco 2—1, Limoges
— Nantes 4—3, după 11 m!, Paris 
St. Germain — Dijon 2—0. Me
ciurile au avut loc pe terenuri 
neutre.
• Jocuri amicale: la Macerata 

(Italia), echipa locală a fost în
vinsă de selecționata Poloniei cu 
1—0 (gol marcat de Smolarek, 
mln. 82). La Doha: Qatar — Tu
nisia 2—1 (0—1). în turneul din

Hano-
4—3, Bayern Milnchen —

India: O’ selecționată a U.R.S.S. 
a dispus de R. D. Germană cu 
4—1 (3—1) !, R.D.G. — India 5—0 
(1-0).• Duminică, în etapa a 19-a a 
campionatului Italiei : Avellino
— Milan 1—1, Como — Ban 1—1, 
Internazionale — Udinese 2—1, 
Juventus — Verona 3—0, Lecce
— Fiorentina 2—1, Pisa — Ata- 
lanta 1—1, Roma — Napoli 2—0, 
Sampdoria — Torino 0—0. Pe 
primele locuri : Juventus 31 p, 
Roma 26 p, Milan 23 p.
• în campionatul Spaniei, eta

pa a 22-a, Real Sociedad a sur
clasat cu 6—0 pe Valencia, după 
ce realizase același scor, acum 
două săptămîni, cu Las Palmas ! 
Alte rezultate: Alicante — Sevil
la 2—1; C.F. Barcelona — Bilbao 
3—1; Cadiz — Osasuna 2—0; Val- * ‘ ‘ ------ -----

i—o ; 
1—2; 
Bar-

ladolid — Atletico Madrid 
Real Madrid — Zaragoza 
Celta Vigo — Santander 
Sporting Gijon — Espanol 
celona 1—1; Bette — Las Palmas 
1—1. Conduce Real Madrid cu 36 
P, 2. C.F. Barcelona S3 p. Celta 
Vigo încheie " ' 
11 P-
• Eohlpele 

Bruges 37 p, 
Învingătoare ____ , _
23-a, a campionatului 
Anderlecht ~ 
Bruges — 
Waterschel _, ______  . _,
Seraing — La Gantolse 1—1; Wa- 
regem — Antwerp 3—0; Lokeren 
— Standard Liege 1—4. Pe ulti
mul loc: Lierse. cu 14 p (pre
cedată de RWDM cu 15 p).

•1.
2.

plutonul cu numai
fruntașe (1. F.C. 

2. Anderlecht 33 p), 
acasă, în etapa a 

Belgiei : 
Beveren 1—0; F.C. 

CercHe Bruges 3—1; 
— F.C. Malines 0—0;

La Leverkusen, in cadrul campionatului R. F. Germania, s-au intîlnit 
echipele Bayer și Hamburger SV. După ce oaspeții au deschis scorul 
prin Heinz Grilndel (in tele fotograf ie), ■ care l-a învins pe portarul 
Vollborn, Bayer a obținut totuși o prețioasă victorie cu scorul de 3—2.

BULETIN „MUNDIAL ’86"
• FEDERAȚIA DE FOTBAL. A 
BULGARIEI a hotărit să ridice 
suspendările portarului Borislav 
Mihailov șl atacantului Nașko 
Slrakov, care fuseseră sancționați 
cu un an in urmă, datorită com
portării nesportive tn teren. Mi
hailov fusese suspendat pe via
tă, Iar Slrakov pentru o perioa
dă de un an. Imediat după a- 
nunțarea deciziei, portarul Mihai
lov a fost inclus in lotul repre
zentativ, care a plecat spre 
Mexic, unde echipa Bulgariei va 
susține un turneu de 5 meciuri 
de verificare. 0 ECHIPA para- 
GUAYULUI și-a început pregăti
rile pentru Campionatul mondial 
din Mexio tntrecind cu scorul 
de 3—2. la Asuncion, o selecțio
nată regională. Intre 2—2 februa
rie. fotbaliștii din Paraguay vor 
participa la un turneu lnterna-

țional la Miami (S.U.A.), alături 
de formațiile Uruguayului, Cana
dei. Columbiei, Jamaicăl și S.U.A. 
tn prima zl a competiției sint 
programate meciurile Canada — 
Uruguay și Paraguay — Jamaica. 
• ANTRENORUL REPREZENTA
TIVEI ITALIEI, Enzo Bearzot, se 
arată sceptic in ce privește șan
sele formației sale la viitorul tur
neu final al Campionatului mon
dial din Mexic. «Va fi cea mai 
„aventuroasă*,  pentru noi, „Cu
pă mondială**»,  a spus Bearzot, 
care a precizat că problemele 
deosebite ale „Squadrel azzurra**  
stnt In legătură cu lotul de ju
cători. „De fapt, a adăugat teh
nicianul italian, dorința mea ar 
fi să pot dispune de echipa Ju
ventus, fără nici o modificare.
Dar Platini nu e italian...**.
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