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La sflrșitul săptămliiii, z
De ozA, la Piatra Pint inele

Turneele campionatului masculin de volei

FRUNTAȘELE, PUSE LA GREA ÎNCERCARE...
Turneele cu nr. 3 ale campionatului masculin al primei di

vizii de volei au continuat în sălile de sport din Baia Mare (gru
pa întîi valorică) și Oradea (grupa a doua) intr-o ambiantă de 
mare interes din partea iubitorilor acestui joc. Publicului local
nic i s-au adăugat chiar și galerii din afară, însoțind unele echi
pe oaspete. Iată amănuntele despre cele 6 partide programate 
ieri, transmise de trimișii noștri :

la Băile. Felix ..CUPA CARPAȚI. IMPORTANT CONCURS

IM II Mill

INTERNAȚIONALĂ
DE TIR

La sflrșitul acestei săptă- 
mini, Băile Felix vor intra 
și in circuitul internațional 
al tirului redus, după ce, 
cu două săptămini In urmă, 
gâzduiseră campionatele na
ționale pentru arme cu aer 
comprimat Do astă dată, 
aici va avea loc întilnirea 
dintre echipele reprezenta
tive ale Ungariei și Româ
niei, la toate categoriile de 
virstă, La pușcă și la pistol. 
Din formațiile noastre vor 
face parte cei mai în formă 
trăgători, remarcați la ulti
mele întreceri interne : Li- 
viu Stan, Sorin Babii, Ana 
Ciobanu. Anișoara Matei, 
Silvia Kaposztay, Elena Ma- 
covci-Ene, Ilie Petru, Nicu- 
lina Iosif, din loturile de 
seniori, precum și o serie 
de juniori talentati, între 
care C. Cioc. Cătălina Cos- 
mescu, C. Ciobanu. M. O- 
iimpiu și alții. întilnirea 
face parte din acțiunile de 
pregătire a Balcaniadei de 
tir șl a Campionatelor eu
ropene din Finlanda.

DE SCHI FOND PENTRU JUNIORI
• Concomitent se desfășoară campionatele naționale

ale categoriilor mici de alergători pe schiuri

Prima întrecere internaționa
lă de schi fond pentru juniori 
din acest sezon va Începe azi, 
pe trasee amenajate la Piatra 
Fintinele, în județul Blstrița- 
Năsăud. Gazdele au făcut e- 
forturi speciale pentru ca pîrti- 
ile de alergare să se prezinte 
în cele mai bune condiții, în 
vederea acestui concurs dotat 
cu „Cupa Carpați". Alături de 
tinerii noștri reprezentanți, reu
niți in cadrul loturilor națio
nale. la întreceri mai partici
pă concurenți din Bulgaria. 
Iată programul curselor, joi : 
30 km juniori, 15 km 
mari și juniori 
junioare mici ; 
lele 4X10 km 
km junioare.

în paralel cu întrecerile 
cadrul „Cupei Carpați", se 
mai desfășura și campionatele 
naționale ale juniorilor. Pro
gramul acestei ultime compe
tiții va fi completat duminică 
cu următoarele probe : 15 km 
juniori mari ; 10 km juniori
mici ; 5 km junioare mici.

Cele două competiții sint 
deosebit de importante pentru 
tinerii noștri alergători cu 
schiurile, întrucît ele consti
tuie teste foarte importante

mici, 
vineri 

juniori

junioare 
10 km 

: ștale
și 4X5

din 
vor

C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI, PEPINIERA
Otilia Bădescu și Elena Ciosu, 

adică locurile 3 și 10 in Eu
ropa la tenis de masă, catego
ria cadete, reprezintă, împre
ună cu poloiștii profesorului 
Eugen Georgescu, timpul pre
zent la C.S.$. 1 din București

„Trecutul" a început din 1958 
și, an de an, competenta pro
fesori ai primului club sportiv 
al elevilor din România au 
lansat spre performantă noi și 
noi nume. Lista ar putea fi 
deschisă cu Gheorghe Goran și 
Mihai Marinescu, campioni 
mondiali cu generațiile de aur 
ale handbalului românesc, ar 
putea continua cu voleibalista 
Victoria Caranda-Banciu și 
handbalista Constantina Pițigoi- 
Ilie, care au adunat zeci sau 
chiar sute de prezențe in na
ționali, și ar putea consemna 
ca ultime valori lansate pe ti
nerii handbaliști Virgil Nicolae 
și Marian Mirică.

Viitorul ii vor clădi sutele de 
copii ai grupelor de începători 
ale celor șase catedre de focuri 
sportive, care, îndrumați cu a- 
ceeași dragoste părintească de 
dascălii lor, vor putea, sintem 
siguri, să ducă mai departe 
buna tradifie a clubului.

Locul de onoare între spor-

turile de echipă îl ocupă, fără 
îndoială, potoul, care, de ani 
de zile, este prezent in tur
neele finale ale campionatului 
national de juniori, patru din
tre echipierii clubului, și anume 
Mihai Zaharia. Ladislau Bala
nov, Cătălin Dima și Gelu Li- 
sac, fiind și componenți ai na
ționalei de juniori, ciștigătoare 
a „Cupei Prietenia", e compe
tiție pretențioasă, in stare să 
dea garanții pentru viitorul 
salt spre marea performanță. 
Este meritul sirguinței copiilor, 
dar și al abnegației profesori
lor Eugen Georgescu, Nicolae 
Arsene și Victor Ștefănescu 
In spatele acestei generații vin, 
cu aceeași sete de performantă, 
echipele de juniori II și copii, 
care se numără și ele printre 
fruntașele campionatelor in care 
joacă.

Voleiul are nu numai perfor
manțe, dar ................................
prezent încă 
înființarea 
conduși de prof. Vasile Ionescu 
sint în Divizia școlară și de 
juniori, iar 
Lucia Zeteș 
șanse, la un 
tegorie.

„Scopul activității unui club

și tradiție, fiind 
din 1953, de la 

clubului. Băieții

fetele profesoarei 
sint aspirante, cu 
loc in aceeași ca-

na-pentru alcătuirea loturilor 
ționale în vederea „Cupei Prie
tenia" (Cehoslovacia, 12—16 fe
bruarie) . și Balcaniadei din 
Bulgaria (18—19 februarie).

BAIA MARE, 29 (prin tele
fon). In a doua zi a turneului 
fruntașelor, un derby studen
țesc între Universitatea C.F.R. 
Craiova și Politehnica Timi
șoara, un meci așteptat cu in
teres. Numai că, spre deziluzia 
spectatorilor prezențl ta sala 
„Dacia", n-a fost o întîlnlre 
frumoasă, de luptă acerbă, ci 
una anostă, plictisitoare. Balan
ța victoriei s-a înclinat ta fa
voarea craiovenilor care au 
dispus de colegii lor cu 3—0 
(3, 12, 7), de la învingători de- 
tașîndu-se prin reușitele lor ta 
atac Schoberl, Păun și rareori 
Stoian. De la învinși, am reți
nut doar declarația antrenoru
lui Gh. Bodescu, la finele me
ciului: „Scuze pentru specta
colul jenant făcut de băieții 
mei"...

Cea de a doua partidă părea 
a fi o formalitate pentru una 
dintre combatante, anume pen
tru Steaua. Numai că partenera 
de întrecere, C.S.M.U. Suceava, 
a luptat de la egal la egal cu

vicecampioana care, primind o 
replică surprinzător de consis
tentă, s-a clătinat adesea și a 
dat la iveală o serie de carențe 
ascunse, comițînd deopotrivă 
greșeli de ansamblu și indivi
duale, tactice și tehnice, de pla
sament etc. în ciuda evoluției 
neconvingătoare, steliștii au ie
șit cu bine din fiecare final de 
set. cîștlgînd meciul cu 3—0 (13, 
14, 12). S-au remarcat Dascălu, 
Pralea și Pentelescu de Ia în
vingători, Mîndru și Lepă- 
dătescu de la învinși.

în încheierea celei de a doua 
reuniuni a turneului, un meci 
care a reținut în mod special 
atenția publicului: Explorări 
Știința Baia Mare — Dinamo 

București. Gazdele au încercat 
să obțină o victorie de presti
giu în fata campionilor, băimă- 
renii — de la care s-au eviden
țiat Corcheș și Manole — 
luptînd cu ambiție și făcînd

(Contlnuare in pag. 2~3)

UN SCOR FLUVIU
...SECAT SPRE

în cea de a doua zi a tur
neului întreprins la București, 
echipa de hochei-juniori (111
ani) a Franfel a primt replica 
reprezentativei de tineret (20
de ani) a României. Scor: 10—1 
(6—0, 2—0, 2—1) în favoarea 
hoclieiștilor români. Partida a 
fost agreabilă, s-a desfășurat 
tntr-un desăvîrșit spirit de fair- 
play, deși nu a lipsit 
mentul corporal, 
realizat de jucătorii i 
tisfăcînd spectatorii.

Prima repriză a 
clar tinerilor noștri, 
înscris de 6 ori, prin 
(min. 5), Csata (min. 8),

angaj >- 
scorul-fiuviu 

noștri sa-

apar ținut 
care au 

Zaharia 
bine

DE PERFORMERI
sportiv școlar nu este numai 
clștigarea unui loc cit mai bun 
in ierarhia juniorilor, ci și pro
movarea către sportul de per
formantă a cit mal multor ju
cători", ne mărturisește prof.

Gheorghe LAZAR

(Continuare In pag. 2—1)

FINAL
servit de Burada 
scăpat pe contra
atac, Burada (min. 
10), servit de astă- 
dată de Csats, 
Dragomir (min. 13) 
atent la un puc 
respins de portarul 
(foarte slab ieri) 
Merchan, la șutul 
lui Nuțu, Nuțv 
(min. 13), la o pa
să a lui Dragomir 
șl Eros (min. 15). 
după o combinație 
rapidă pe traseul 
Burada — Csata 
Deși nu au excelat 
prin tactică, tinerii 
noștri hocheiști au 
dovedit un remar
cabil simt al golu
lui în momente fa
vorabile și, mal a- 
les, o generoasă 
colaborare în fața 
porții adverse.

Francezii au jucat 
ma repriză, nu s-au găsit, s-au 
apărat slab și, repetăm, tocmai 
pentru a limita eventuala eu
forie in rfndurlle alor noștri 
portarul a primit tot I

în repriza a doua, atacurile 
românilor pierd din claritate.

Cu toate ci este atacat de Venutler (Franța), 
C. Gal (România) va înscrie al șaptelea gol al 
echipei noastre. (Fază din meciul de juniori 

România — Franța, Ș—4)Foto: Aurel D. NEAGU

slab în pri- gustul golului afectează colabo
rarea, asftel că înscriem numai 
de două ori, prin același Bu
nda — vrednic de calitatea de 
căpitan al echipei- — în min.

Mircea COSTEA

(Continuare In pag. 2—3)

SERIALUL NATAȚIEI (IV}

PERFORMANTELE ANTERIOARE OFERĂ PREMISA, DAR NU
ASIGURA MEDALII LA MARILE COMPETIȚII ALE ANULUI I
Asemenea multor altor apor

turi, și natația îșl cheamă e- 
lita internațională, în anul de 
la jumătatea „distanței" dintre 
două ediții ale Jocurilor O- 
limpice, pe marea scenă a 
Campionatelor mondiale, 
ceastă întrecere de cel 
înalt nivel, a celor patru 
cipllne subsumate uneia

A- 
mal 
dis- 
sin-

gune, este vizată șl de ci fi va 
sportivi români. De un grup 
de' înotători. Cine sint ei, plnă 
unde merg aspirațiile lor 1 
Iată întrebări la care încercăm 
să răspundem, apelînd la su
portul cifrelor (nimic mai nor
mal într-un sport al cifrelor), 
al realizărilor din anul prece
dent, al cuprinzătorului pro
gram de pregătire întocmit de 
federația noastră de speciali
tate. O primă observație : din 
cei opt componenți al lotului 
pentru marea competiție din 
vară (mal exact, din 18—24 
august), șase sint fete, tocmai 
dintre ele părînd să se aleagă 
speranțele reale. Lipsa de 
competitivitate pe ansamblul 
înotului nostru masculin e și 
tn acest fel vizibilă...

SA ÎNCEPEM cu cele mai 
rapide curse. Campioana și 
recordmana sprintului juvenil 
de pe bătrîniil continent, Ta
mara Costache, este excelent 
plasată in „1985 — World swin 
rankings", topul primit deu
năzi. Cu 26,13, ploleșteanca « 
avut al doilea rezultat din 
lume pe 50 m (după olandeza 
Annemarie Verstappen — 25,84), 
probă ce va debuta la Madrid 
în programul unei Întreceri de 
amploare. împreună ea antre-

• Șanse reale ale citorva 
înotători români pentru C.M. 
de seniori sau C.E. de ju
niori • Imperative : pregăti
re Pe 
formă

toate planurile, wirf de 
la ora intrecerilor de 

virf I

său, Mihail Gothe, Ta- 
se gîndește pentru au-

norul 
mara .. _ 
gust la un 25,4, ceea ce ar în
semna, nici mai mult, ' ’ *
puțin decît... record 
(actualul : 25,61, Dara 
Performanța maximă 
sată, însă, și de alte 
de clasă și este mai 
sigur ( 
poate 
pitala 
dacă 
miimi.
50 m,

nici mal 
mondial 

Torres) 1 
este vi- 
sprintere 
mult ca 
bazin ișică lungimea de

decide podiumul în ca- 
Spaniei prin sutimi, 

nu cumva chiar prin 
. Multe simt posibile pe 

_ . inclusiv o medalie pen
tru România I Nota bene : în 
bazin de 25 m, Tamara a fost 
prima, cu 26,17. La „sută", 
sportiva care in iulie Împli
nește 16 ani este a noua în 
bilanțul anului trecut, cu 56,69

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag. 2—3)



„ȘCOALA" HANDBALULUI DIN NUȘFALĂU
Sînt mai bine de 20 de ani de 

dnd Vasile Antal își desfășoară 
activitatea ca profesor da edu
cație fizică la Nușfalău, comu
nă în județul Sălaj, situată in 
vecinătatea orașului Șimleu Sil- 
vaniei. L-am cunoscut în anii 
de început al muncii sale, l-am 
revăzut recent. A rămas același 
pasionat și neobosit propagator 
al exercițiului fizic, al sportu
lui printre copiii din comună, 
printre tinerii muncitori meca
nizatori din sus-amintita așeza
re sălăjeană.

A reușit în tot ce și-a propus, 
tn toate inițiativele sale, nantru 
că — așa cum ține să remarce — 
„am căutat să îi atrag pe copil 
și pe tineri în sport, ținind sea
ma de aptitudinile și de dorin
țele lor...". Iar dorințele tuturor 
s-au îndreptat aproape invaria
bil spre handbal, din 1965 școa
la din Nușfalău s-a identificai 
In sport cu această atractivă dis
ciplină. Copiii au fost inițiați in 
tehnica jocului încă din primii 
ani de școală, iar dintr-a 5-a 
și-au alcătuit primele echipe. 
Au luat parte la competiții, aco
lo, la Nușfalău, apoi mai de
parte, în județ, la Zalău și io 
alte orașe.

Ceva mai mult. O parte dintre 
elevii profesorului Antal, după 
absolvire, au continuat să se 
dedice sportului îndrăgit. L-aa 
practicat în liceu, în întreprin
derea în care s-au angajat. 
Mulți jucători sînt acum la li
ceu, la Șimleu Silvaniei, alții 
activează la Zalău. Iar o tînără. 
Rodica Negrea, face parte din 
divizionara „A“, Textila Zalău. 
„Lucrul cel mai important pen-

tru mine — ne precizează prof. 
Antal — este ca un copil sau un 
tînăr care a îndrăgit handbalul, 
să ramină legat de acesta ; chiar 
dacă nu ajunge Intre consacrat! 
în performantă, handbalul îl va 
disciplina în muncă și în viață, 
așa cum foarte multi mi-au și 
dovedit, tn același timp, dacă 
un fost handbalist va sprijini

c/eXEPORTi
activitatea sportivă la viitorul 
său loc de muncă, acesta va fi 
încă un cîșiig pentru colectivul 
din care va face parte. Asocia
țiile sportive din întreprinderi 
au nevoie de asemenea ajutoa
re, activiști sau instructori vo
luntari, iar eu mă bucur 9 fiind 
că dintre foștii mei elevi mulți 
îndeplinesc asemenea munci de 
o mare utilitate pentru sportul 
organizat, pentru activitatea de 
masă".

în această idee, la „școala" 
profesorului Antal, copiii (și de 
o vreme încoace și tinerii de la 
Stațiunea de mașini agricole) 
realizează mult mai mult decît 
o simplă inițiere In handbal și 
participare la competiții : ei ur
mează cursuri de instructori și 
de arbitri, apar tot mai des în 
asemenea posturi.

în sprijinul reușitelor sale, 
prof. Antal mai Întreprinde ce
va : se îngrijește, împreună cu 
elevii, cu comitetul de părinți

al școlii să aibă o bază spor
tivă cit mai bine dotată. Cea 
din Nușfalău a realizat-o cu 
mulți ani în urmă, acum este pe 
cale să facă același lucru și 
în cîteva comune învecinate, în 
cele situate pe valea Barcău- 
lui. A început cu Boghișul, aco
lo unde are o completare de 
ore, dar va continua cu Plopiș 
și Camăr. Are alături, în aceas
tă Inițiativă demnă de laudă, 
concursul iubitorilor de spori și 
în special al primarilor, al pre
ședinților de C.A.P. și al mun
citorilor din aceste unități.

„Mai există în zona noastră 
profesori de educație fizică de 
ispravă — ne spunea prof. Ma
rin Ștefan, președintele Consi 
liului orășenesc Șimleu Silva- 
niei pentru educație fizică și 
sport — dar, parcă, Vasile Antal 
n-are egal. Un om cu o încăr
cătură de dăruire aparte, care 
ne face cinste. Nouă și celor 
care gîndesc și muncesc la tel 
ca el !“

Cunoscîndu-1 îndeaproape pe 
prof. Vasile Antal, subscriem din 
toată inima la această subli
niere...

Tiberiu STAMA

PEPINIERA DE
(Urmare din pag 1)

Pe meleagurile vilcene INIȚIATIVE SI /

PENTRU IMPULSIONAREA SPORTULUI
@ Reușite competiții de masă : „Crosul fetelor vilcene** 
și „Cupa orleștencelor" @ Asociația „Proiectul** — exem
plu de inițiativă © In atenție, căminele de nefamiliste

Allațl *a sediul C.J.BJFA. Vil- 
eea, am lntilnlt-o pe profesoara 
de educație fizică Virginia Di- 
nescu de la Școala generală nr. 
1 din Rm. Vîlcea, președinta Co
misiei județene de sport feminin. 
Bun prilej de a discuta despre 
rezultatele obținute in această 
parte a țării pe linia atragerii e- 
lementului feminin la mișcare în 
aer liber, exercițiu fizic și sport. 
Apreciind ca interesante cele re
latate, iată pe scurt fragmente 
din discuția purtată ou interlo
cutoarea noastră:
• Am aflat, aici la C.J.E.F.S., 

că in anul 1985 s-au obținut suc
cese pe linia atragerii femeilor la 
practicarea exercițiului fizic. 
Care din ele v-a făcut cea mal 
mare plăcere ? • Fără îndoială, 
înființarea, în Rm. Vîlcea, a unui 
Centru de gimnastică de întreți
nere pentru femei. Găzduit într-o 
încăpere din Sala sporturilor, do
tat cu spaliere, mingi, biciclete 
ergometrice, casetefon ș.a., cen
trul, deși nou, este cunoscut si 
solicitat. Motiv pentru care, tn 
prezent, se preconizează tnflința-

rea de noi grupe. In principal, 
de acest centru se ocupă o pro
fesoară de educație fizică — Ni- 
coleta Mărgărit. • Dacă tot vor
bim de gimftastică, vă rugăm să 
ne spuneți ceva despre... gim
nastica la locul de muncă. • Da. 
foarte multe femei — dintre cele 
care lucrează in întreprinderi și 
instituții, în cooperativele mește
șugărești și au muncă sedentară 
— sînt practicante ale exercițiilor 
fizice. Au fost alese secțiile unde 
se preta acest gen de mișcare, 
flecare secție trecînd in grija 
unui profesor de educație fizică, 
care stabilește exercițiile cele 
mai nimerite, pregătește instruc
tori — sprijină, in general, aceas
tă activitate. Iată și cîteva uni
tăți reprezentative in această di
recție: I.P.I. Vîlcea, întreprinde
rea de ată și nefesute Rm. Vîl
cea, C.P.L., cooperativele mește
șugărești: „Progresul** și „Arta 
Populară". > Vîlcencele pot fi 
văzute și la crosuri ? o Evident, 
începînd de la elevele mici an
grenate tn diverse competiții 
pentru pionieri și terminînd cu

PERFORMERI

TURNEELE CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

Dar
Pop, Rotar și

mare risipă de energie. 
Dinamo, cu ... ___
Vrîncuț, în prim plan, a eîs- 
tigat cu 
o partidă 
bun nivel.

Jocurile 
de brigăzile: 
Șovăială. M. 
Ion și S. Popescu — N. Mugur. 
Joi, de la ora 16, partidele: 
Explorări Știința — Universita
tea C.F.R., C.S.M.U. — Dinamo 
și Politehnica — Steaua.

Modesto FERRARINI
ORADEA, 29 (prin telefon), 

tn deschiderea programului zi
lei a doua a turneului grupei 
valorice secunde s-au întîlnit 
echipele Tractorul Brașov și 
Relonul Săvinești. Publicul pre
zent în tribune (arhipline) a 
aplaudat in final victoria echi
pei brașovene care a practicat 
un joc frumos, în mișcare, cîș- 
tigînd eu 3—1 (8, —5, 12, 6). 
Doar în primele două seturi am 
consemnat un oarecare echili
bru. Brașovenii, in schimb, au 
acționat tot mai energic, avînd 
in Sterea un coordonator care a 
știut să speculeze fiecare gre
șeală a adversarilor. Alături de 
el, s-au mai evidențiat Ferariu, 
Covaciu și Zamfir, iar de la 
învinși mai bine au evoluat 
Bădiță și Gavril.

Un joc foarte spectaculos au 
oferit în continuare Elcond Di
namo Zalău si A.S.A. Electro- 
mureș Tg. Mureș, ocupantele

3—f fl2,'—13, 7, 10) 
viu disputată, de

au fost arbitrate bine 
M. Nicolau — C.
Vlădescu — A.

primelor două locuri in grupă. 
Derbyul a corespuns exigențelor 
publicului, fiind și pitoresc 1- 
lustrat de cele două galerii 
care însoțesc aici echipele. Să- 
lăjenii au pornit furtunos (9—0), 
practicînd un joc elastic, în 
timp ce mureșenii s-au încălzit 
ceva mai greu, dar, avînd în 
N. Pop un realizator valoros, 
refac punct după punct, fără 
a reuși însă să și câștige acest 
prim set la diferență confortabi
lă. Numai că, în continuare, 
Elcond 
mai bună.
si cîștigă 
3-1 (12, 
remarcat _  _ ____
torî Ciontoș, Tutovan, Mășcă- 
șan, Ghîc (inspirat introdus în 
teren) șl Ștreang, iar de la în
vinși N. Pop, Sanislav și Sîm- 
petrean. în ultima partidă a 
rundei, s-au întîlnit C.S.U. Ora
dea și Calculatorul București.

După un joc foarte echilibrat, 
de mare luptă și tensiune, o- 
rădenii au obținut victoria cu 
3—1 (12, 11, —14, 5). S-au
remarcat : Terbea, Răduță, Tu- 
doran și Teleagă, de la în
vingători, Steriade și loniță, 
de la învinși.

Partidele au fost corect arbi
trate de: I. Costiniu — I. Ru- 
su, I. Niculescu — C. Iulian și 
Al. Rafu — FI. Scorțaru. Joi, 
de la ora 14, meciurile: Calcu
latorul — Tractorul, A.S.A. E- 
lectromureș — C.S.U. și Relo
nul — Elcond Dinamo.

Gheorghe DEDIU

Dinamo se dovedește 
controlează jocul 

partida pe merit : 
—7, 6, 12). S-au
de_ la învingă-

Tudor Mihălcescu, unul din 
sportivii din primele generații 
ale clubului, astăzi directorul 
adjunct al acestef unități spor
tive școlare. în acest sens, ul
timele două speranțe lansate de 
C.S.Ș. 1, Nicolae Elek ji Mihai 
Horfaș, sînt o bună pledoarie.

Ca si voleiul, handbalul este 
și el „membru fondator" al_clu- 
bului. Atît la băieți (prof. 
stantin Țurlea — Divizia 
Iară), cit și la fete (prof. 
Climovski), tradiția se 
respectată. Se speră că 
talente (Cristian Zaharla, 
bert Licu, Sorina Arvatu, Elena 
Marin) vor confirma, atingind 
— ca și predecesorii lor — 
treptele consacrării sportive.

Desigur, și la tenis de masă 
se așteaptă ivirea de noi ta
lente dintre prichindeii prof. 
Marius Lăzărescu, Otilia Bă- 
descu și Elena Ciosu, campioa
nele de azi, reprezintă un e- 
xemplu de urmat pentru copii, 
iar pentru cei care le îndrumă 
pașii — un start spre marea 
performanță.

Baschetul (șef de catedră, 
prof. Emil Nicolescu) și fotba
lul (prof. Gheorghe Ojoc) sînt 
în plină reorganizare. în acest 
fel, se speră cd rezultatele obți
nute de aceste două sporturi.

Con- 
?C0- 

Irina 
vrea 
noile 

Ro-

mai modeste, să se ridice la 
nivelul celorlalte catedre ale 
clubului.

„Desigur, ne interesează per
formanța, dar nu uităm că spor
tivii noștri sînt școlari, că 
trebuie să aibă note bune la în
vățătură, că sîntem datori și 
noi să contribuim la educația 
lor“, ne spune directorul C.S.Ș. 
1, prof. Marinei Oancea.

Se muncește mult, cu folos, 
la C.S.Ș. 1, și rezultatele mun
cii se văd. Anual, 12 000 de 
copii trec prin filtrele selec
ției, anual 40—45 de tineri 
sportivi sînt selecționați in di
ferite loturi reprezentative. în 
ultimii opt ani, clubul a ocupat 
de mai multe ori locul l între 
unitățile similare din țară.

Aceste succese n-ar fi fost 
posibile fără ajutorul substan
țial primit din partea Inspecto
ratului școlar și C.M.E.F.S. 
București.

Se ivesc însă șt greutăți, cum 
ar fi, de exemplu, închirierea 
sălilor pentru antrenament. Mai 
multă înțelegere din partea șco
lilor posesoare de săli de sport 
ar duce la economisirea de 
sume substanțiale, ă căror re
distribuire s-ar dovedi folosi
toare în alte direcții.

Am dori să încheiem cu o 
frumoasă confesiune a prof. 
Tudor Manolache, șeful cate-

drei de handbal, cel care a șle- 
- fuit cu migală atitea și atîtea 

talente : „Este o mîndrie pentru 
noi să putem da loturilor națio
nale sportivi care să adauge noi 
lauri la cununa glorioasă a 
sportului românesc, dar nu ui
tăm că și acei nenumărați ti
neri pe care marea performanță 
îi ocolește obțin prin, exercițiu 
fizic o reală fortificare, o de
plină sănătate, care-i ajută ast
fel în viață, pentru a putea 
fi și mai folositori patriei, mer
sului ei înainte".

Este o profesiune de credință 
a „dascălilor de 
C.S.Ș. 1, în ale 
toare cresc nu 
campioni, dar și
de nădejde ai societății.

sport" 
căror 
numai 
viitori

de la 
labora- 
v iii ori 

oameni

. BASCHET • FESTIVITATEA retragerii 
I din activitatea competițională a jucătoa-
i relor Mariana Merca-Bagiu și Gheorghîța
] Bolovan, două dintre cele mai vechi și
i valoroase componente ale echipei Univer-
i sitatea Cluj-Napoca, a fost marcată cu
J calde aplauze de numerosul public aflat
i în Sala sporturilor din orașul de pe So-
i meș, la memorabilul meci „U“ — Primigi
] Vicenza, din cadrul „C.C.E.". A fost o
i „deschidere" emoționantă, care a prefațat
■ succesul campioanelor noastre asupra cam- 
î pioanelor Europei, răsplătit printr-o fru- 
i moașă și meritată expresie a simpatiei 
] publicului local. • ÎNTtLNIRE. Un alt mo- 
i ment interesant din cursul „zilelor bas- 
I chefului clujean" s-a petrecut cu prilejul 

întîlnirii în... aulă a membrilor echipei mas
culine Universitatea cu iubitorii de bas
chet din rlndurile studenților Institutului 
Politehnic, Facultatea de Mecanică. între
bările. răspunsurile, mărturisirile au stat 
la baza întîlnirii pe tema ^învățămîntul 

i superior și sportul de performanță", care 
i s-a bucurat de im succes deplin. (D.st.)

i' ÎNOT • ÎN BAZINUL din Ploiești — 
1 placat, de cîtva timp, corespunzător — 
] antrenamentele se desfășoară (ca noutate) 

pe un agreabil fond muzical, „în ritmul 
muzicii, exercițiile sau repetările sînt par
că mai ușoare", susține campioana sprin
tului juvenil european, Tamara Costache. 
• ȘT TOT ACOLO, un fost ciclist, meca
nicul I. Ignat, a pus la punct un aparat 
pentru forță specifică la picioare. Fără 
vreo investiție specială, doar cu Idei și e- 
forturl proprii ale modestului inovator și

ROMÂNIA (t) - FRANȚA (j) LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

31 (puc respins de portarul 
francez la șutul lui Eros) și 32 
(puc cules în apropierea porții).

Francezii sînt ceva mai ac
tivi în ultima repriză, ai noștri 
dau semne de oboseală (ceea ce 
nu e semn bun) sau de auto- 
multumire (ceea ce ar fi ma> 
grav), astfel că după golul lui

I. Szvitlak (min. 48), Marchelle 
înscrie golul de onoare pentru 
Franța, iar Radu pecetluiește 
scorul în min. 53, după 
nu mai e nimic de notat.

Au condus foarte bine 
Presneanu, asistat la linie
J. -L. Milion (Franța) și 
Trandafir.

Azi, de la ora 17,30, Roman's 
— Franța (echipele de juniorii.

care

M. 
de
D.

și numele 
urmărirea 
■ APLI- 
care pre-

ale Inimosului colectiv prahovean. Apara
tul pare să fie „unic de acest fel în lu
mea bazinelor de pretutindeni", afirmă 
antrenorul M. Gothe.

TENIS DE MASĂ • LA „TOP 12“ 
de la Tg. Mureș, din cauza indisponibili
tății lui Andras Fejer, a fost introdus 
„hors-concours" proaspătul inginer Denes 
Paal, șl el jucător divizionar, care a dat 
o replică consistentă tuturor adversarilor. 
Partida sa cu craioveanul Eugen Florescu 
a constituit și recordul de durată al com
petiției, toate seturile termtnîndu-se în 
prelungiri: 2—1 (—20, 21, 20) pentru De-
neș « ACCIDENTATA, tînăra șl talenta
ta Kinga Lohr n-a putut evolua, dar ea 
nu s-a depărtat prea mult de masa de 
joc, oficiind în calitate de arbitru, iar 
Călin Toma și Simlon Crișan n-au avut 
nici un cuvînt de reproș. Și n-a fost vor
ba numai de... amabilitate masculină. • 
O NOUA asociație. Constructorul IJGCL, 
s-a format la Tg. Mureș — prin fuziunea 
fostelor asociații Constructorul șl înfrăți
rea —. ea urmînd să activeze cu 4 echipe 
în Divizia „A", dețlnînd astfel recordul de 
prezențe in viitorul campionat. « UNUL 
dintre cei mai pasionați susținători al te
nisului de masă din Tg. Mureș este Mar
tin Bucecean, care a renunțat la „scuti
rea medicală" pentru a lucra efectiv lă 
refacerea sălii de joc, e ARBITRUL prin
cipal Alexe Szllvester ne-a semnalat un 
frumos gest de fair-play al bisirițeanulul 
Călin Creangă, care a recunoșciut un „tus* 
neobservat nici de arbitru, nici de ad
versar. Felicitări ! n PENTRU prima oară 
lă concursurile interne din ultima vreme

(G.R.)

au fost afișate la mesele de joc 
sportivilor, facllitîndu-se, astfel, 
partlcipanților șl a rezultatelor. 
CAREA strictă a regulamentului, 
vede, printre altele, că antrenorii niu se 
pot apropia de spațiul de joc pentru a da 
indicații dacă nu se află in echipa
ment corespunzător, i-a făcrut pe unii teh
nicieni să ofere sfaturi din... tribună. Deci, 
atenție... (Em.F.)

VOLEI • REMARCABILE strădaniile 
organizatorilor turneelor de la Timișoara 
șl Craiova pentru a crea un cadru adecvat 
competițiilor respective. Mul ți activiști ob
ștești șl pasionați de volei au dat o gene
roasă mină de ajutor cluburilor „Poli" șl 
„U*. • LA TIMIȘOARA a intrat în prim- 
plan un tînăr arbitru, Constantin Oprea, 
de care se va mai vorbi... bine • IN PO
ZIȚIE de lidere, voleibalistele cralovene au 
făcut sală arhiplină. O galerie înfocată, 
dar care trebuie să învețe două lucruri : 
să-și susțină echipa (cu încurajări spor
tive) șt la greu și, de asemenea, să fie 
mai obiectivă fată de concurentele el. « 
EX-INTERNAȚIONALUL craiovean Nicolae 
Braun, antrenor secund la Universitatea 
C.F.R., și-a reluat echipamentul cu gin- 
dul de a coborî tn teren, e COORDO
NATOAREA de joc Gabriela Dumitrescu 
ține cu rigurozitate „jurnalul* activității 
el sportive, in care face interesante ob
servații critice șl autocritice asupra pro
priei pregătiri șl a formațiilor In care joa
că (echipa CJS.V. „N. Titulescu* — „Olcit* 
Craiova șl reprezentativa de junioare a 
țării). Din însemnări rezultă pasiune, am
biție, voință, dtrzenle (pentru a-șl corec
ta o greșeală, de pildă, a scris în caiet 
de vreo opt sute de ori un scurt anga
jament ! Realizarea lui in practică — la 
antrenamente). Poate de aceea antrenorii 
Iotului național de senioare o văd foarte 
curtnd la pupitrul reprezentativei mari... 
(A.B.)
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SERIALUL
(Urmare din oag 1)

(a doua în bazin scurt, 56,26), 
la diferențe, se înțelege, mici 
de vedetele ce o devansează. 
Coborind patru-cinci zecimi, 
ploieșteanca poate intra în 
calcule...

Cu rezultate de înaltă com
petitivitate a fost creditată și 
Carmen Bunaciu. 1:02,39 la 100 
m spate a însemnat a doua 
performanță a topului, după 
1:02,08 cît a înotat Birte Wei- 
gang din R.D.G. (păcat* că a- 
cest timp al dinamovistei nu 
s-a repetat la europene ; ar _fi 
însemnat argintul), iar 1:0Î ,8 
la sută fluture — a zeoea. A- 
ceostă sportivă consacrată își 
propune pentru Madrid, lao
laltă cu antrenoarea Cristina 
Șopterian, 1:02,0 la spate și 
1:01,0 ]a fluture. Sînt cifre în 
spatele cărora se pot afla 
două finale și chiar o meda
lie (să nu uităm că Bunaciu 
ne-a adus primul „bronz" de 
la un C.M.). Cealaltă spatistă 
redutabilă a noastră, Anca Pă- 
trășcoiu — de un an colegă 
de grupă cu Carmen și elevă 
a aceleeași antrenoare Cristina 
Șopterian — a avut 1:02,71 la 
100 m, reprezentând al șaselea 
rezultat, și 2:14,79 la 200 m, 
al optulea, iar in „25 m“ a 
înotat 1:02,15, devansată doar 
de acel 1:02,07 reușit de Wei- 
gang. Resursele Ancăi 
insă, mai mari, așa cum arată, 
de altfel, înseși performanțele 
propuse in perspectiva verii — 
1:02,0 și 2:11,0. Adică, una. 
chiar două șanst de medalie 1

Autoare a unui salt impre
sionant în ’85, Noemi Lung a 
intrat în elita „procedeului- 
procedeelor". A opta la 400 m 
mixt, cu 4:50,46, a 14-a la 200 
m, cu 2:19,08, și cea mai bună 
din anul mondial în piscină 
de 25 m, cu 4:43,56. Băimă- 
reanca poate cîștiga secunde 
prețioase In veșnica dispută cu 
timpul, antrenorul Gheorghe 
Dimeca gîndind la un 4:45,0 
(respectiv 2:17,0), cu care se 

in discuție nu numai 
finale. Cunoscîndu-i ca

de excelentă eoncu- 
înclinăm să credem că 
reprezintă una dintre

sînt,

intră 
pentru 
litățile 
rentă, 
Lung 
cele mai autentice speranțe ale' 
înotului nostru pentru mon
diale 1 O altă băimăreancă, 
Maricica Culică, a „mers* 
2:14,90 pe 200 m fluture, cu 
care a Intrat In primele 20 
din lume, și promite un salt 
de două secunde, spre a ținti 
un loc fruntaș în această 
probă. In fine, dar nu în cele
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Campionatul

și problemele lui

Sigur, fotbalul nu e pentru... 
domnișoare, deși în atitea și 
atitea țări îl joacă azi și fe
tele, pentru care chiar F.I.F.A. 
face eforturi deosebite să-i 
lărgească aria pînă la nivelul 
unui campionat mondial. Fot
balul este unul din sporturile 
complexe, în care sportivul a- 
pelează, deopotrivă, la calită
țile tehnice, fizice și psihice. 
Se joacă azi tot mai rapid, 
cu un angajament total. cei 
mai viguroși, mai bine dotați fi
zic avînd, în genere, cîștig de cau
ză. O finală de campionat mon
dial ca Anglia — R.F.G. (1966) 
un meci ca acela dintre R.F.G. 
și Franța, de la „Mundialul" 
spaniol, ca să dăm doar două 
exemple dintre zecile sau su
tele pe care ni le oferă ma
rile competiții mondiale sau 
europene, nu se uită ușor. în
cleștare de forțe, risipă de e- 
nergie pînă la epuizare. Cine 
poate uita figurile-statui ale e- 
puizării și... tristeții ale lui 
Sticlite și Bossis, când 
tat loviturile de la 11 
pentru calificare ?

Păstrînd proporțiile, 
campionatul nostru avem me
ciuri cu valențe ta privința 
angajamentului, â forței fizice, 
De aceea au plăcut mai întot
deauna partidele Steaua — Di
namo, Dinamo — Universitatea 
Craiova, Sportul studențesc — 
Steaua și ca să dăm exem
ple dintre cele mai recente, 
Sportul studențesc — Dinamo 
(atunci cînd stadionul „23 Au
gust" a fost arhiplin) sau Cor-

au ra- 
metri.

șl in

Luminița Dobrescu, Carmen 
Georgescu, de la C.S.Ș. 2 
București, ploieștenii Viorica 
Marin și Mădălin Iliescu, bră- 
ileanca Livia Petrea au, la 
rîndu-Ie, gînduri îndrăznețe. 
După cum așteptăm șl „Con
cursul Prietenia", organizat 
chiar la București (14—17 au
gust), competiție pentru care 
lotul lărgit cuprinde momen
tan 53 de foarte tineri spor
tivi, cele mai puține, 8, fiind 
— atenție — fetele de 12 
ani. Jocurile Balcanice, de se
niori și juniori, completează 
programul internațional oficial 
al înotului nostru în 1986.

ȘANSELE de care am vorbit 
sint reale, cronometrul e un 
criteriu, un martor obiectiv. 
Concursul este insă concurs, 
cu emoțiile sale, cu istoria ce 
se scrie fulgerător. Pentru îm
plinirea tuturor speranțelor e 
necesară o pregătire condusă 
cu tact și iscusință, e nevoie 
să se fi învățat din greșelile 
trecutului apropiat. Aminteam 
de performanțe realizate îna
inte, apoi nerepetate măcar, 
dacă nu depășite, la princi
pala competiție a anului. Or. 
atingerea vîrfului de formă 
prin planificare gîndită în cele 
mai mici amănunte, la „Ora 
H“ a marilor întreceri rămine 
dezideratul nr. 1. Colaborarea 
tuturor factorilor (să nu se 
uite, spre pildă, importanța 
psihologului), muncă fără me
najamente, dar depusă rațional, 
respectarea integrală a progra
mului de pregătire elaborat de 
F.R.N-. pot transforma visele în 
realitate...

i

DE LA CELE 359 DE CARTONAȘE. 
LA „CAZURILE" GÎNGU, CIOACĂ, PUȘCAȘ...

, Cioacă, o accidentare la fel 
de gravă (fractură și ruptură 

i de ligamente), toți fiind ne- 
■ voiti să sufere pe un pat de 
i spital, apoi luni de zile imo

bilizați în ghips, rămînd atîta 
vreme în afara gazonului. Iar 
cind au revenit, cazul lui Gingu 

— și Cioacă, randamentul nu a 
mai fost cel așteptat, ca să 
nu mai vorbim de „cazul Că- 
mătaru", care, din cauza unei 
grave accidentări (fractură de 
peroneu), a fost Indisponibil 
multă vreme și a lipsit în a- 
tît de importantul și decisivul, 
meci cu Irlanda de Nord, cînd 
s-a ratat calificarea pentru 
Mexic. Numai cine nu a sufe
rit o asemenea fractură, 
Jui Pușcaș, de pildă, nu știe 
câtă suferință 
cauză trebuind.
Învețe pentru a doua oară să- 
meargă. Nu vă mirați, așa este! 
Iată de ce acei cotonogari care 
iși trimit adversarii în ghips 
ar trebui duși prin spitale să 
vadă «ât suferă victimele lor. 
Iar fotbalul, mai ales în con
dițiile penurie! de valori au
tentice, suferă și el. Iată de 
ce un Hagi trebuie protejat, 
(nu avantajat !) de adversari, 
iar cind adversarii sint nepu
tincioși în fața măiestriei lui 
și încearcă să Ignore regula
mentul — de arbitri, care în 
sezonul viitor sint chemați să 
aibă prestații corespunzătoare, 
să nu mai treacă cu vederea 
duritățile, să aplice corect re
gulamentul, indiferent de nu
mele echipelor, al jucătorilor 
și Indiferent că sint gazde sau 
oaspeți.

Eforturile care se 
ridica fotbalul nostru la reale 
cote internaționale (vor veni 
curind preliminariile C.E. și 
J.O.) trebuie să 11 se implice 
o disciplină exemplară, prac
ticarea unui joc corect, în spi
ritul regulamentului și al res
pectului față de partenerul de 
întrecere. Atunci, echipele noas
tre nu se vor mai văita că 
nu au putut alinia cea mal 
bună formație din cauza nu
meroaselor accidentări, cum a 
fost, ta toamnă, cazul la Ra
pid, Dinamo. „Poli" Timișoara, 
Sportul studențesc (care nu a 
beneficiat de unii titulari chiar 
ta meciurile cu Xamax), F.C.M. 
Brașov, F. C. Argeș, Petrolul, 
Univ. Craiova, Gloria. Dar ce 
echipă nu a avut jucători ac
cidentați ?

Constantin ALEXE

vinul — Sportul studențesc, 
4—3 de la 1—3. Pe lingă plu
sul de valoare tehnlco-tactică 
față de atâtea meciuri din Di
vizia „A", aceste partide s-au 
ridicat la o cotă apreciabilă și 
din punctul de vedere al dispu
tării cu ardoare a șanselor, al 
angajamentului fizic.

Cu o singură condiție, ca a- 
ceastă dispută aprigă să se în
cadreze în SPIRITUL REGU
LAMENTULUI. Angajament, 
combativitate, vigoare, forță, 
dirzenie nu înseamnă nici pe 
departe JOC DUR, cum, d'B 
păcate, s-a tattmplat de atitea 
ori in campionatul nostru.

Ca să suplinească deficien
țele din pregătire, să acopere 
valoarea scăzută, inferioară e- 
șalonului în care activează, 
mulți jucători, VOIT, confun
dă jocul bărbătesc cu durități
le, cu lovirea partenerului de 
joc, cu îmbrinclrea acestuia, 
ba chiar cu amenințările. Și 
cele mai multe dintre aceste 
abateri le comit jucătorii e- 
chipelor gazdă (mai ales în 
Diviziile „B" și „C"), față de 
care, din păcate, unii arbitri 
manifestă o dăunătoare indul
gență.

Practicarea unui joc dur 
pleacă tot de la insuficienta 
educație a unor jucători, gre
șit îndrumați în ideea „victo
riei cu orice preț". în toamnă, 
in turul Diviziei „A“, indisci
plina s-a concretizat în 333 de 
cartonașe galbene și 24 roșii, 
din păcate cifre cu mult su
perioare sezonului de toamnă 
al anului precedent (288 gal
bene, 13 roții), ceea ce, cum 
s-a mai scris recent in această 
pagină, trebuie să constituie 
un motiv de serioase reflecții, 
mai ales acum, în perioada de 
pregătire a viitorului sezon.

Iar dintre cele 335 de carto
nașe galbene și 24 roșii, multe 
s-au datorat JOCULUI DUR. 
Durități care au avut efecte 
dintre cele mai grave. Antre
norii, conducătorii de cluburi, 
precum 
în cele 
comisia 
să facă 
tâmpina 
De ce spunem 
Pentru că, parcă mai mult ca 
in alți ani, au abundat acci
dentările grave. Gingu, Boze- 
șan H (jucător tînăr, abia tre
cut de vîrsta junioratului) și 
Pușcaș au suferit duble frac
turi (de tibie și peroneu),

și ei. Jucătorii, și nu 
din urmă federația, cu 
de disciplină, trebuie 
totul pentru a preîn- 
asemenea grosolănii, 

acest lucru î

ca a

aduce, cel tn 
practic, să

jucătorilor

fac de a

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• A APĂRUT buletinul teh

nic „Arbitrul'* nr. 3/1985, scos 
de Colegiul central de arbitri 
din cadrul F.R. Fotbal.
• TIMP DE 15 ZILE, Sala 

polivalentă din Brăila a găzduit 
prima ediție a unei competiții 
de minifotbal organizată de 
Consiliul județean al sindicate
lor prin Comisia sport-turism. 
în colaborare cu Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport, dotată cu „Cupa sindica
telor". Au participat 16 echipe 
de seniori, alcătuite din sportivi 
nelegitimați. După o luptă ur
mărită cu Interes, trofeul a re
venit echipei Progresul, care a 
dispus în finală de Șantierul

; pentru locurile
— Sănătatea

naval cu 2—1 ;
3— 4 : Victoria
4— 3. Competiția s-a bucurat de 
un frumos succes. (Tr. ENACHE 
— coresp.).

• AZI, PE STADIONUL FE- 
TKOLUL din Ploiești, o intere
santă partidă de verificare : Pe
trolul — Sport Club Bacău. Jo
cul va începe la ora 15,30.

• MECIURI AMICALE LA 
TÎRGOV1ȘTE. Divizionara „B“ 
C. S. Tîrgoviște va susține la 
sfîrșitul acestei săptămîni, pe 
propriul teren, două jocuri ami
cale : sîmbătă, de la ora 15,15, 
cu Rapid București, iar dumi
nică cu C.F.R. Pașcani (ora 11).

Șl IN ACEASTĂ PERIOADĂ, CURĂ BALNEARĂ
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

~ I

Sut> Timpa, zăpadă din abundentă. In acest decor de iarnă, l»t- 
baliștii brașoveni lucrează de zor. Au și motive.

-0'0 ■ (Win CHIH1AC

Divizionarele „A" in fața noului sezon

LA F.C.M. BRAȘOV, SPERANȚELE 
AȘTEAPTĂ GIRUL MUNCII

Mai jovial ca altădată, pre
ședintele lui F.C.M. Brașov, 
Dumitru Dragomir, privește cu 
optimism returul campionatu
lui „Este exclus — ne spune 
— ca echipa noastră să nu fa
că acel pas înainte, care s-o 
scoată din... anonimatul clasa
mentului. Ne-am întărit lotul 
eu cîțiva jucători care pot a- 
coperi posturile deficitare. 
Printr-o pregătire Ia parame
trii maximi, am convingerea că 
vom ieși din impasul care 
ne-a cuprins in sezonul de 
toamnă și echipa va avea o 
bună comportare. Dar acesta 
este doar un obiectiv de mo
ment. în viitor, vom pune un 
deosebit accent pe centrul nos
tru de copii și juniori. Fină 
la urmă, tot pepiniera proprie 
rămine izvorul de talente care 
pot reîmprospăta 
echipe".

Cu ce lot 
pornit la drumul 
noii antrenori ai 
Costică Ștefănescu și Dumitru 
Anescu? Iată-i : Barba, Santa 
și Polgar portari ; Bălan, 
Moldovan, Naghî, V. Ștefan, 
Gyorfi, Lungu șl Dragomir — 
fundași ; Șoarece, Spirea, Măr
gărit și Mandoca — mijlocași ; 
Bența, Cîmpean, Cadar, Cra
mer, Țălnar șl Barbu — îna
intași. Acestora li se adaugă 
Si trei jucători noi, și anume 
Pană și Șerbănîcă, de la Spor
tul studențesc, și L. Petre, de 
la Șoimii I.P.A. Sibiu. Au pri
mit acordul clubului pentru a 
activa la alte echipe Manciu si 
Moșoman, ambii la I.C.I.M. 
Brașov, și Batacliu, la Nitra- 
monia Făgăraș.

F.C.M. Brașov a luat startul 
pregătirilor la 6 ianuarie, zi în 
care medicul Laurian Taus, a- 
jutat de masorul Klaus Stof — 
au trecut jucătorii prin „fil
trul" testelor medicale. Urmă
toarele trei zile s-a lucrat pen
tru readaptarea organismului 
la efort, după care s-a intrat 
în „priza" antrenamentelor du
ble. cu ședințe în aer liber si 
la sală.

Realitatea din... clasament 
arată că echipa de la poalele 
Tâmpei trebuie să atace retu
rul cu ...motoarele în plin. Lo
cul 17, cu numai 12 puncte, go
laveraj 9—34 (!!!), și minus 4 
la „adevăr", sint dovada pozi
ției extrem de precare a for
mației brașovene.

Conștient de marile carențe 
ale F.C.M.-ului în sezonul de 
toamnă, 
Costică 
primele 
echipe: 
namente am sesizat o 
nie de lipsuri, pe toate planu
rile. în primul rînd, trebuie să

Iotul primei

de jucători au 
pregătirilor 

brașovenilor,

antrenorul 
Ștefănescu a 
concluzii ale 

„După primele

principal 
desprins 
noii lui 

antre- 
sumede-

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, minivacanțe sau excursii In 
stațiunile Felix, Herculane, Geoaglu. Moneasa, Sovata, Sta- 
georz Băi, Vatra Dornei, Slănic Moldova, Lacu Sărat, Că- 
limănești-Căciulata, Olănești, Govora. Eforie Nord, Man- 

și sltds
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 și procedurile medicale se asigură, de re

gulă. In complexe balneare moderne, cu un ridicat grad de 
confort.

Personal medical cu înaltă 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 și excursii la obiectivele turistice din 
împrejurimi.

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

g
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2 FEBRUARIE* 
1986 TRAGERE 

MULTIPLĂ LOTO
Se atribuie cîști- 

guri importante in:
• AUTOTURIS

ME „DACIA 1300“ 
(la ambele faze ale 
tragerii).

• MARI SUME 
DE BANI.
• EXCURSII ÎN 

R. P. UNGARĂ.
8 extrageri în 

două faze, cu un 
total de 72 nume
re. Extrageri „le
gate", două cite 
două, cu câștiguri 
pentru 3 numere 
din 18 extrase.

ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE : 
SÎMBĂTĂ 1 FE
BRUARIE 1986.

Tragere multiplă

BANI. AUTOTURISME EXCURSII
in RP UNGARA

ne îndreptăm atenția zjupra 
dobîndiriî unei pregătiri fizice 
generale exemplare. Sub aspect 
fizic, toți jucătorii s-au situat 
Ia un nivel foarte scăzut, ceea 
ce a generat o comportare 
atit de slabă. Ne mai preocupă 
fortificarea moralului jucători
lor, încrederea în forțele pro
prii. Sigur că echipa a te»* 
privată și de existența unui 
Iot omogen, desele accidentări 
frustrind-o de prezentarea 
unui „11" de bază care să asi
gure continuitate, competitivi
tate. Un alt aspect important; 
asupra căruia trebuie să insis
tăm, este cel disciplinar. Vrem 
ca în retur, F.C.M. Brașov să 
fie un exemplu pozitiv in a- 
cesi sens".

I-am urmărit 
brașoveni la 
mente. Din 
tem afirma 
seama că 
muncă asiduă pot încerca evi
tarea retrogradării. Și. ca ata
re. s-au angajat să nu precu
pețească nici un efort pentru 
atingerea țelului propus. S3 
știu că la primăvară îi așteap
tă. printre altele, patru parti
de foarte grele, pe teren pro
priu, cu Steaua. Dinamo. Uni
versitatea Craiova și Corvinul, 
echipe capabile să smulgă 
puncte pe orice teren. Dar spe
ranțele rămîn... speranțe.

în cele două partide de veri
ficare susținute de F.C.M. la 
Brașov, pe terenul 
cu Dinamo București si Uni
versitatea Craiova, ambele 
cheiate la egalitate (0—0). 
care a fost rulat tot lotul 
chipei, jucătorii au trecut 
bine primul examen, cel fizic,’ 
urmînd ca în continuare șă 
insiste și asupra canitoleJor 
tehnico-tactice.

Ce-și mai dorește 
antrenor Costică 
Să fie înțeles și sprijinit 
toți jucătorii, dar mai 
seamă 
experiență, cum 
Șoarece, Bența, 
Barbu, care să-i 
vărati colaboratori. în speran
ța că așa va fi. să-i dorim Iul 
Ștefănescu mult succes în 
noua lui postură și reușite de
pline la conducerea 
F.C.M. Brașov.

pe ' jucătorii 
cîteva antrena- 

capul locului, pu- 
că ei și-au dat 

numai printr-o

Su
in 
e- 
eu

tânărul
Ștefăncseu? 

de 
eu 

de cei cu îndelungată 
sint Naghi, 
Țălnar sau 
devină ade-

echipei

Gheorțjhe NERTEA

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
29 IANUARIE. EXTRAGEREA IS 
28 34 23 22 35 43; EXTRAGEREA 
a n-a: 26 11 3D 38 41 14. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI: 1.13S.M6 
lei, din care 22.602 lei, report la 
categoria 1.

• ASTAZI, JOI, este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor Ia 
tragerea obișnuită LOTO ce va 
avea loc mîine, vineri 31 ianua
rie. Procurați-vă din timp bi
letele !

• Nu uitați nici de tragerea 
MULTIPLA LOTO care se va 
desfășura la sfîrșitul acestei săp- 
tămtni mai precis duminică 2 
februarie a.c. AUTOTURISME 
„DACIA 1300“ MARI SUME DE 
BANI, EXCURSII IN R.P. UN
GARA, lată cîștigurile oare pol 
fi obținute, participînd Ia aceas
tă interesantă tragere. Se efec
tuează 8 extrageri în două faze, 
cu un total de 72 numere. Ex
trageri „legate", două cite două, 
cu cîștiguri pentru 3 numere din 
18 extrase. Variantele sfert pot 
obține cîștiguri cu valori de pl- 
nă la nivelul plafonului maxim, 
incilusiv (în absența celor în
tregi) atît la faza I, cît șl la 
faza a n-a. Variantele de 25 lei 
pot obține cîștiguri cumulate la 
ambele faze ale tragerii.

Juoați la tragerea Loto de mîi
ne. vineri 31 ianuarie, dar nu ui
tați să participat! și la atrac
tiva tragere MULTIPLA LOTO de 
duminică 2 februarie !



Înnoiri sub semnul

CELOR 5 CERCURI OLIMPICE

C.E. de patinaj artistic intilnirea de înot Polonia România

VALOVA, VASILILV - DIN NOU

CEI MÂI BUNI LA PERECHI
consecutiv, 
Elena Va- 
Olcg Vasl- 
campioană

SPORTIVELE NOASTRE S-AU IMPUS NET,

Pentru a 3-a oară 
perechea sovietică 
Iova (22 de ani) — 
liev (26) a devenit 
continentală la patinaj artistic.
In competiția care se desfă
șoară la Copenhaga! Astfel 
că. dacă ne amintim și titlul 
olimpic din 1984, precum și 
faptul că slnt campioni mon
diali en-titre, cei doi sportivi 
îșl consfințesc o clară suprema
ție în probă, bazată pe o teh
nicitate ieșită din comun, pe 
o coregrafie remarcabilă. Evo
luția lor a avut, conform o- 
plniei generale a celor pre- 
zenți, foarte multe valențe ale 
baletului clasic. Succesul so
vietic a fost întregit de cuplu
rile medaliate cu argint (Eca- 
terina Gordeeva, 14 a’hi, 30 kg — 
Serghei Grinkov, 18 ani) și cu 
bronz (Elena Bechke — Valeri 
Kornienko).

In proba feminină, sovietica 
Kira Iavnova continuă să con
ducă și după programul scurt, 
cu 1,4 p, înaintea campioanei 
europene de anul trecut, Kata
rina Witt (R.D.G.), cu 2,4 p, și 
a Annei Kondrașova (U.R.S.S.), 
cu 2,8 p.

BĂIEȚII - DOAR DOUA VICTORII Șl DOUA RECORDURI
Da Gdansk, în bazin de 25 m, 

a avut loc intilnirea de înot Po
lonia — România. In probele fe
minine, reprezentantele noastre 
au efiștigat marea majoritate a 
curselor, cedînd tntîietatea doar 
la bras, procedeu în —-J-
le au demonstrat o 
competitivitate. Ia 
punctajului final de 
favoarea româncelor 
bull în principal

carte gazde- 
deosebltă 
realizarea 

105—60 în 
au contri- 

____ _ ______ __ bălmăreanca 
Stela Pura, învingătoare la 200 m 
fluture (2:13,01),__ 400 m liber
(4:12,67), 200 m liber (2:02) și 800 
m (8:38,16) — secondată, In pro
bele de liber, de colega sa Bnl- 
ko Palcncsar, dlnamovlsta Car
men Bunaciu, prima la 100 m 
spate (1:02,98), 100 m fluture
(1:03,89) șl 200 m spate (2:18,66, 
urmată la 27 de sutimi de An
dreea Szlgyarto), ploleșteanca 
Tamara Costache, ctștlgătoare la 
50 m (26,48) șl 100 m liber (56,36), 
bălmăreanca Noeml Lung, cea 
mal bună In cursele de mixt, 
la 200 m (2:17,41) și 400 m 
(4:46,39). De asemenea, la 4X100 
m mixt (Bunaciu, Cristina De- 
veseleanu, Pura, Costache), cu 
4:18,25. și la 4X100 m liber 
(Lung. Costache, Szigyarlo, Pu
ra), cu 3 34,23 — victorii româ
nești, cu noi recorduri naționale. 

La băieți, in schimb, echipa 
poloneză s-e dovedit superioară 
(127—58), singurele victorii ale 
noastre fiind obținute de bălmă- 
reanul Robert Pinter, la 200 m 
— 132,67, și 400 m liber — 
3 35,96. O cursă încheiată cu re
zultata de reală valoare a fosl 
cea de 1500 m liber: T. Gawron- 
skl a Înotat în 15 24,91, J. Bart

„ADRESANT7' CUNOSCUT
De la un an la altul, lumea sportului îșl extinde mereu 

„frontierele**, iar numărul practicau ții or șl cel al susținător 
rilor, de diverse vîrste șl îndeletniciri, este și ei Intr-o con
tinuă creștere. Și totuși, marea lume a sportului este, pre
cum veți vedea, neașteptat de... mică t

Ttaăra sportivă franceză Jeannie Longo a Început să prac
tice sportul prin 1977, evident, ca orice savoiardă, cu schiul. 
A fost colegă de generație cu faimoasele Perrine Pelen șl Ca
roline Attia, participantă la campionatele școlare ale Franței, 
clnd s-a șl clasat pe un loc fruntaș, apoi a fgst concurentă 
la Universiada de Iarnă. Dar sportul în care avea să-și facă 
un mare renume este ciclismul, la oare, anul trecut, de altfel, 
a șl fost campioană mondială la fond șl una dintre alergă
toarele de frunte ale „Turului Franței** I Recent, un admira
tor din Norvegia i-a adresat o scrisoare pe al cărei pilc a 
notat doar „Jeannie Longo, alergătoare cicllstă, campioană 
mondială. Franța**. SI o să vă mirați, poate, scrisoarea — deși 
sortată electronic — a ajuns totuși la destinație I

Dar asta este încă prea puțin față de ceea ce 1 s-a tntîm- 
plat. Iolandel Balaș-Soter. In perioada ei de glorie sportivă, 
clnd era, de departe, cea mal bună săritoare In înălțime din 
lume, a primit o scrisoare tocmai din Australia, pe pilcul 
căreia fusese scrisă doar mențiunea: Iolanda Balaș — Europa I 
Șl această epistolă a ajuns la destinație I

Este clar, deci, cit de mică este marea hune a sportului...

Romeo VILARA

Eveniment *83 In sportul international 

PREMIERĂ ABS01 UTĂ ÎN BOI: UN SFMIGREfJ, 
CAMPION MONDIAL AL GlItllOII!
După retragerea din „careu1 

magic** a ultimului magnific M 
„greilor** profesioniști, Cassius 
Clay, pe ringul de la Madison 
Square Garden sau de aiurea, 
in general, în boxul profesionist, 
nu au mal avut loo așa-zisele 
„meciuri ale secolului**. Rivalită
țile care au urmat nu au mai 
stlrnit interesul enorm al parti
delor in care luptau Patterson, 
Liston, Clay sau Frazier. S-a 
mai domolit șl jocul milioanelor 
care luau drumul culiselor. Re
acția patronilor boxului profe
sionist a fost promptă. Cele 
două mari organizații rivale 
W.B.C. si W B.A. șl-au înmulțit... 
categoriile de greutate, devenind 
adevărate fabrici de campioni 
mondiali, știut fiind că flecare 
îșl are campionii el I Ba. mal 
mult, a apărut șl o a treia or
ganizație, I.B.F., cu campioni 
mondiali proprii (16 față de 15 
cîți are fiecare din celelalte 
două I). Așa se face că la ora 
actuală sin* peste 40 de... cam
pioni mondiali (cele 3 organis
me diriguitoare ale boxului pro
fesionist recunoscînd „la unison** 
doar 2 campioni: pe Marvin Hag
ler — mijlocie și pe Donald 
Curry — semlmijlocie. In aceste 
condiții, spectatorii nu duc lipsă 
de meciuri pentru titluri mon
diale. Slnt. însă bătăii! semiano- 
nime. al căror rezultat nu mai 
este așteptat cu nerăbdare de 
la un oapăt la celălalt al lumii...

Ați auzit de Plnklon Thomas t 
Dar de Tiir Witherspoon 7 El 
sînt actualii campioni ai lumii 
la categoria grea, versiunea 
w.B c. șl respectiv, W.B.A. Cea 
de a treia organizație — I.B.F.

un remarcabil record 
(cu 17 secunde supe-

in 15:35 - 
românesc, 
rior celui anterior și cu 8:1>4,86 
în trecere la 800 m 1), iar B. Nl- 
cieja In 15:39,97. La 200 m bras, 
D, Drăguleț (Lie. 37 Buc.) a în
registrat un, nou record național, 
ou 2 34,79. In rest, câteva locuri 
doi (I. Mușat 23.82 la 50 m și 
52,OT la 100 m liber, FI. Vișan 
56.62 la 100 m fluture). Astfel 
că scorul general al întAnlrii a 
fost 187—163 pentru Polonia.

JOCURI DECISIVE
IN „SFERTURILE”

C.C.E. LA BASCHET
FEMININ

întrecerile din cadrul grupe
lor sferturilor de finală ale 
„C.C.E.** la baschet feminin se 
încheie prin jocurile care se 
dispută azi — grupa A : Par
tizan Belgrad — Universitatea 
Cluj-Napoca. Lcvskl-Spartak 
Sofia — Primigi Vicenza ; gru
pa B : Ț.S.K.A. Moscova — 
Stade franțais Versailles, Vyso
ke Praga — Agon DSsseîdorf.

Echipele Primigi și Agon au 
asigurată calificarea. Pentru 
ocuparea locului secund în cla
sament (care aduce promova
rea în semifinale). Universita
tea Cluj-Napoca va trebui să 
învingă pe Partizan și — con
comitent — Primigi să întreacă 
pa Levski-Spartak,

Anul 1985 va rămine in istoria sportului nu numai prin 
marile sale vedete, cunoscute sau recent lansate, și nu doar 
prin performanțe de excepție, in atletism sau la inot, ca si 
luăm, la intimplare, două dintre disciplinele in care au căzut 
bariere ce păreau de netrecut, cu ctțiva ani tn urmă I Ideile 
olimpice au ocupat noi poziții. Stă mărturie numărul fără 
precedent de orașe mari — 11 tn total — care doresc să-și 
lege numele șf de dezvoltarea sportivi a Terrei, avansind 
oferte pentru a primi organizarea Olimpiadei de peste 6 ani. 
Dar, mai cu seamă, se poate spune că performanța aflată 
sub semnul celor 5 cercuri a suferit profunde modificări.

Anul care a trecut este cel In care s-a stabilit că practi
canta disciplinelor individuale din programul Jocurilor si 
obțină dreptul de participare la ele doar in urma unor în
treceri de calificare. Același an 1985 a mai consemnai im
portante modificări In intdyi desfășurarea unor sporturi mai 
puțin spectaculoase, care să le facă mai interesante pentru 
marele public. Se simte, in ambele aceste fenomene, imixtiu
nea puternici a televiziunii, care, plătind sume uriașe pen
tru drepturile de transmisie a marilor competiții și a Jocu
rilor Olimpice (contractele se măsoară in sute de milioane de 
dolari), cere organizatorilor sportivi nu numai o creștere a 
gradului de suspans din fiecare sport, ci șt o mai bună do
zare a timpului in care telespectatorii să-i poată cunoaște ți 
să-i poată vedea pe învingători și pe medaliați.

Schiul alpin (acum 20 de ani, deschizător de drumuri, va- 
lidind și impunind sistemul de „cupă mondială" și la alte 
sporturi) simte și el nevoia unor înnoiri, a unor modificări 
de fond. Ciștigă tot mai mult teren ideea alcătuirii a trei ni
veluri competiționale in schiul alpin, după modelul celor 
3 grupe — A, B, C, — din hocheiul mondial: „Cupa Mon
dială", „Cupa Europei" și concursurile de punctaje F.I.S. La 
sfirșitul fiecărui sezon ar urma să retrogradeze un număr de 
performeri, iar alții să promoveze in eșalonul superior, în 
funcție de punctajele adunate în anul competițional trecut 
Elitele „alpinilor", vădit avantajate, își văd astfel statutul în
tărit.

Numeroșii partizani ai acestei noi formule competiționale 
din principalul sport hibernal merg, insă, și mai departe. Ei 
spun (și iarăși amestecul televiziunii se face simțit !) ci 
n-ar fi rău — ba, din contra ! — ca insuși numărul con
cursurilor din „Cupa Mondială" să se reducă de la 71 (mas
culine și feminine) in acest sezon, la doar 24, cite 12 pentru 
băieți și tot atitea pentru fete. Sigur, interesul în jurul 
acestor mai puține concursuri (care devin, prin raritate, ex
trem de importante pentru economia clasamentelor, deosebit 
de atractive pentru spectatori și extrem de solicitante pentru 
concurenți, obligați să riște tot mai mult pentru o clasare 
Cl^ bund) va crește sensibil, mediile de informare vizuale 
urmtnd a trage, din toate acestea, profiturile de rigoare.

Ce se va petrece in schi in sezonul 1986—87 și, -după mo
delul lui, și in celelalte sporturi de iarnă ? Greu de spus. 
E j restructurări fundamentale se vor petrece,
conducind, fără îndoială, la progresul performanței sportive. 
bi e normal pentru că sportul este, de un secol încoace, un 
insoțitor fidel al civilizației contemporane, inaintînd in ace
lași pas cu ea.

F @ V EB 0, mefi d ia ne
ȘTIRI, REZULTATE

• Antrenorul Javier Clemente 
a fost concediat de la conduce
rea echipei de primă divizie spa
niolă, Athletic Bilbao, unde se 
afla din 1981, perioadă în care 
clubul basc a clștlgat de două 
ori campionatul și o dată cupa. 
Curios: nu s-au dat publicității 
motivele acestei măsuri, ștlln- 
du-se doar că ea a fost luată 
după o noapte întreagă de dis
cuții... • Din sezonul următor, 
Internaționalul vest-german Breh- 
me va evolua la Bayern MQn- 
dhen. fiind cedat de F.C. Kaiser-

Spinks, dezlănțuit, iși construiește sigur victo
ria in „meciul secolului", contra lui Holmes...

Telefoto: A.p. — AGERPRES

sl au tern. • In med internațional 
amical, la Tei Aviv: Israel —
Scoția 0—1 (0—0), prin golul lui 
McStay (mln. 60). • în CJE. de 
juniori (grupa I): Irlanda — Sco
ția o—l. • După 10 etape. In 
clasamentul golgeterilor campio
natului Italian de fotbal, pe pri
mul ioc se află, la egalitate, 
trei jucători: francezul Michel 
Platini (Juventus), colegul său 
de echipă italianul Aldo Serena 
șl vest-germanul Karl-Helni 
Rummenlgge (Intemazionale Mi
lano) — cu cite 10 goluri înscrise. 
• Ieri, in med amical la Cairo : 
Egipt — Anglia 0—4 (0—2). Au
Înscris Steven, Omar (autogol), 
Walace și Cowans.

CONGRESUL U.E.F.A.
Cel de al 17-lea Congres ordi

nar al U.E.F.A. va avea loo La 
24 aprilie, in localitatea portu
gheză Cascals. Printre principa
lele puncte însorise pe ordinea 
de zi figurează alegerea unor 
membri al Comitetului executiv 
(Intre care șl președintele), pre
cum șl desemnarea unul candidat 
La poetul de vicepreședinte 
F.I.F.A. și a unor membri 
Comitetului executiv al acestui 
for. Francezul Jacques Georges 
șl-a anunțat intenția de a can
dida pentru un nou mandat ‘ 
președinte.

O HOTARIRE 
PUTIN OBIȘNUITA

Antrenorul scoțian Alex Fergu
son, care se ocupă atlt de pre
gătirile selecționatei scoțiene, cit 
șl de cele ale echipei F.C. Aber
deen, a luat o hotărâre puțin o- 
bișnultă: pînă la sftrșitul sezo

Radu TIMOFTE

al 
al

da

Faimosul Maradona a fost mar
cat cu strășnicie in partida A.S, 

— Napoli (2—0).
A.P. — AGERPRES

Roma 
Telefoto:

(1986—11987), Ferguson 
pătrunde în incinta

nului viitor 
nu va mal 
terenului de joc, urmărind me
ciurile doar din tribună. Aceas
tă... autopedepsire a venit In 
întâmpinarea unei sancțiuni si
milare, pe care, probabil, ar fi 
luat-o federația scoțiană, întru- 
cît tehnicianul lui Aberdeen l-a 
ofensat pe arbitrul partidei Dun
dee United — Aberdeen, fiind 
trimis de „oavalerul fluierului** la 
vestiare. Interesant este, Insă, și 
numele arbitrului care a decis 
expulzarea: Alan... Ferguson I
(simplă oolnrâdență de nume).

— îșl are șl ea cam
pionul el la toate 
categoriile: Michael 
Spinks. De astă da
tă, este un nume 
cunoscut în lumea 
boxului, încă de 
acum 10 ani clnd, 
la J.o. de la Mont
real, cucerea, ca și 
fratele său Leon, 
medalia de aur. Se 
pare că Michael 
Spinks este acum 
cel mai autorizat 
deținător al „cen
turii cu diamante**, 
finind seama de 
faptul că doar el a 
reușit să-1 detro
neze pe fostul cam
pion al lumii Larry Holmes. 
Șl a făcut-o In momentul clnd 
acesta din urmă a fost la un 
pas de a egala recordul legen
darului Rocky Marciano (49 de 
meciuri Încheiate cu tot atîtea 
victorii I). Și astfel, Holmes s-a 
oprit la... 48 de suocese. lăsln- 
du-1 recordului stabilit de Mar
ciano, cu trei decenii în urmă, 
încă mulțl ani de viață...

Nu exagerăm considerând că 
faptul acesta a fost marele eve
niment al anului 1985 In pugila
tul profesionist. Cucerind titlul 
de campion al lumii, Michael 
Spinks stabilea, totodată, două 
noi recorduri: el era primul cam
pion mondial al „semigreilor** 
oare reușea să învingă un cam
pion mondial al „greilor**, nume
roasele tentative ale predeceso
rilor săi eșutnd dramatic; apoi, 
victoria Iul Michael În fața lui 
Larry Holmes aducea pentru

prima dată In Istoria boxului 
mondial numele a doi frați — 
frații Spinks — pe lista campio
nilor mondiali la toate catego
riile. După cum se știe, primul 
Spinks care a reușit perfor
manța a fost Leon, invingător șl 
apoi Învins, In 1978, în fața lui 
Cassius Clay...

Care va fi evenimentul pugli- 
listlc al anului 1986 ? Unii spun 
că ar putea fi revanșa Spinks — 
Holmes, anunțată de curând pen
tru luna aprilie. Noi, insă, opi
năm pentru alt eveniment: in
tenția promotorului american Don 
King de a organiza In 1986 un 
turneu Intre cel mai valoroși 
„vrei”, inclusiv cu participarea 
celor... 3 campioni mondiali ac
tuali, în vederea reunificăril tit
lului la toate categoriile.

Petre HENȚ

TELEX @TELEX @ TELEX • TELEX
ATLETISM • La Volgograd, 

Olga Bondarenko a realizat un 
nou record mondial de sală la 
3000 m cu 8râ2J (v.r. 8:474 Mary 
Decker-Slaney, S.U.A.. din 1982). 
• In cadrul campionatelor de 
atletism indoor ale Angliei, la 
Costord, Sebastian Coe a fost al 
treilea la 3000 m (7:55,58), după 
Dave Lewis (7:49,61) șl Billy Dee 
(7:49,77). La înălțime, Geoff 
Parson a sărit 2,30 m. • Revista 
americană „Track and Field 
News' l-a desemnat pe alergă
torul marocan Said Aouita ca cel 
mal bun atlet din lume în 1985. 
El l-a precedat Pe Steve Cram 
(Anglia) șl Serghei Bubka 
(U.R.S.S.).

BASCHET • Sferturi de finală 
ale „Cupei cupelor”: Barcelona — 
Vlena 124—85, Jugoplastlka — 
Scavollnl 108—91, TSKA Mosco
va — Stade francais 104—77. Pen

tru semifinale s-au calificat 
ȚSKA, Barcelona, Scavollnl și 
Juventud Badalona.

‘ BOX • La Leningrad, meciul 
dintre selecționatele U.R.S.S. și 
S.U.A. s-a încheiat la egalitate: 
1—4.

ȘAH • Turneul feminin de la 
Jajoe a fost clștlgat de campioa
na mondială Maia Clburdanldze 
cu 9.5 p din 13 p posibile. Dana 
Nuțu (a pierdut la Lemaciko) a 
ocupat looul 8 cu 5,5 p. • In 
turneul candldațllor, Artur Iusu- 
pov conduce cu 4,5—2,5 p tn me
ciul semifinal cu Jan Timman.

TENIS • Brazilianul Cassio 
Motta a cîștigat turneul de la 
Guaruja dispunînd, în finală, cu 
6—1, 1—6, 6—1 de compatriotul
său Klrmayr. •' tn meci demon
strativ, la Ottawa, Jimmy Con
nors — John McEnroe 4—6, 6—3, 
6—3.


