
„Cupa Carpați** și campionatele naționale

de schi fond pentru juniori

IN TOATE PROBELE, 
iNTRECERI FOARTE DISPUTATE

PIATRA FÎNTINELE, 30 (prin 
telefon). In această pitorească 
așezare montană, intr-un decor 
de iarnă autentică, cu zăpadă 
multă și soare strălucitor, a 
început, joi, cea de a Xl-a 
ediție a concursului internațio
nal de schi fond pentru ju
niori „Cupa Carpați", concomi
tent cu disputele celor mai 
buni specialiști ai noștri pen
tru titlurile de campioni na
ționali de juniorL

într-o organizare aproape 
fără cusur și o ambianță săr
bătorească, la ora 10 s-a dat 
startul in cursa pe 15 km a 
junioarelor mari la care, in a- 
fara sportivelor noastre, au 
fost prezente și schioare din 
Bulgaria (din cauza timpului 
nefavorabil nu au sosit la con
curs delegațiile celorlalte țări 
invitate). In această situație — 
a fost clar pentru toată lumea 
— lupta pentru întiietate s-a 
dat între schioarele pregătite 
la Centrul olimpic român. 
Ileana Hanganu a făcut o 
cursă inteligentă, a mers in 

TINERII NOȘTRI HOCHEIȘTI S-AU
IN FAȚA CELOR FRANCEZI: 6-2

Unul dintre cele mai frumoase goluri înscrise de căpitanul echipei 
de tineret. Paul Burada (17), fn meciul de miercuri cu reprezen
tativa Franței Foto : Aurel D. NEAGU

forță, cu un ritm susținut, de- 
monstrind, încă o dată, că la 
această oră este cea mai bună 
fondistă a țării, cucerind, pe 
merit, locul întîi și titlul de 
campioană națională. In pozi
ția secundă, o altă schioară cu 
mari posibilități. Daniela Fili- 
mon, care, de la un concurs 
la altul, se arată tot mai bună. 
In apropierea lor s-au aflat și 
celelalte componente ale Cen
trului olimpic, Edith Bakn, 
Adina Tuțulan si Mihaela 
Fie.

Juniorii mari și-au disputat 
titlul în cursa de 30 km. Ei 
au avut un lider autoritar în 
Viorel Șotropa (A.S.A. Brașov), 
care, încă după primii kilome
tri, s-a desprins de principalii 
contracandidat!, Vlăduț Monda, 
Zsolt Sara, Tibor Tanko, cu
cerind titlul de campion. Dar. 
pentru a deveni competitiv și 
in întrecerile internaționale, el

Paul IOVAN

(Continuare in pag 3—3)
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Turneele campionatului masculin de volei

VICTORII NETE
ALE PRIMELOR 3 CLASATE
In turneele cu nr. 3 ale 

campionatului masculin al Di
viziei »A“ de volei, ieri, la 
Baia Mare (grupa întîi valo
rică) și Oradea (grupa a 
doua) s-au desfășurat partidele 
programate in ziua a treia.

BAIA MARE, 30 (prin tele
fon). Un public și mai .nu
meros decît in zilele precedente 
a ținut să fie prezent in 
tribunele sălii „Dacia" încă de 
la începutul reuniunii. Expli
cabil. deoarece echipa locală

IMPUS DIN NOU 

(1-0, 1-2, 4-0)
in prima intilnire, tot la patru 
puncte diferență: 6—2, (1—0, 
1—2, 4—0) în favoarea tinerilor 

' hocheiști români. Numai că de 
data asta oaspeții s-au compor
tat mult mai bine decît în par
tidele anterioare. Hocheiștii 
francezi au și âștigat cea de-a 
doua repriză, reușind o frumoa
să revenire, de la 0—2 la 2—2.

Formația gazdă a deschis 
scorul in min. 3 prin A. Nuțu, 
cu un șut frumos, fructificind 
o pasă a lui Voican. In conti
nuare, prea siguri pe victorie, 
juniorii noștri pierd controlul 
asupra partidei și francezii au

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag a 4-a) 

Explorări Știința intilnea in 
primul meci pe cea mai 
serioasă dintre concurentele ei 
la locul al treilea. Universita
tea C.F.R. Craiova. Băimărenii 
— care făcuseră jocuri bune 
in zilele precedente, cu pri
mele două clasate. Steaua și 
Dinamo, dar n-au avut și satis
facția victoriei — au început 
de data aceasta deciși să ofere 
publicului lor bucuria primului 
succes în turneu. Cu Corcheș 
Si Arbuzov in formă deosebită, 
gazdele au ciștigat neașteptat 
de ușor primul set, dar in cel 
de al doilea replica studenților 
a devenit mult mai consistentă, 
gazdele fiind nevoite să depună 
mari eforturi pentru a se 
impune in finalul setului, în 
prelungiri. Setul al treilea a- 
vea să fie și ultimul, dominat 
clar de elevii Iui Al. Manț. 
astfel că partida a luat sfîr- 
șit cu 3—0 (8. 14, 9) pentru 
Explorări Știința Baia Mare. 
Merite pentru jocul bun 
Drestat a avut Întreaga 
echipă : Roiban, Manole, Ig- 
nișka (Dinu, Marc), Szilaghi 
(Reissfeld), Arbuzov, Corcheș. 
De la craioveni, care nu ni 
s-au părut suficient de deciși 
să lupte pentru victorie eu 
toate forțele. parțial s-a 
remarcat Stoian.

în cea de a doua partidă, 
campioana țării, Dinamo Bucu
rești, pornea favorită în fața 
formației C.S.M.U. Suceava. Ca 
atare, sextetul trimis în teren

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2—3)

A XVI-a ediție a concursului

„Europa Top 12“ pentru seniori 

0 IMPORTANTĂ ÎNTRECERE 
A HNISULUI DE MASĂ 

INTERNATIONAL
Maria Aiboiu - prezentă Intre 

cele mai bune 12 competitoare
Astăzi, la „Tăljehallen*. din lo

calitatea suedeză SdderUlje, situ
ată la 40 km de Stockholm, în
cepe o nouă și importantă com
petiție internațională a tenisului 
de masă, cea de a XVI-a ediție 
a întrecerii .Europa Top 12“ pen
tru seniori, La care participă cel 
mai buni jucători și jucătoare 
„plasați* astfel de computer.

Valoarea tenisului nostru de 
masă este, și de această dată, 
confirmată, în concunsul feminin 
fiind prezentă și Maria Aiboiu 
— cea de a treia participare ro
mânească de la debutul compe
tiției în 1971 — locul 9 (deocam
dată) în Europa și 21 în „topul* 
mondial, ea evoluînd, după cum 
se știe, recent, și In meciul Eu
ropa — Asia. Sportiva noastră va 
întîlni Jucătoare foarte bune, cu 
un palmares deosebit de bogat, 
printre acestea aflîndu-se Marie 
Hrachova (Cehoslovacia), Bettine 
Vriesekoop (Olanda), Zsuzsa O- 
lah, Csilla Bâtorfi (Ungaria), 
Fliura Bulatova (U.R.S.S.), Bran- 
ka Ba tini ci, Gordana Perkucin 
(Iugoslavia) ș.a. Această partici
pare constitute, deci, pentru Ma
na Aiboiu c confirmare a talen
tului și a bunelor rezultate obți
nute in ultima perioadă, ca avînd 
și la această prestigioasă compe
tiție posibilitatea să arate că se 
află pe un drum ascendent, chiar 
dacă întîlnește jucătoare excelent 
cotate pr. plan internațional. x

In concursul masculin, de ase
menea participări Valoroase, An
drzej Gmbha (Polonia), Jan-Owe 
Waldner. Erik Lindh, Mikael 
Appelgren Ulf Carlsson (Suedia), 
Leszek Kuharski (Polonia), Des
mond Douglas (Anglia) ș.a.

DIVIZIONARELE „A" DE LUPTE GRECO-ROMANE, LA STARTUL

SEZONUL DE SANIE A FOST INAUGURAT
PE PIRTIA DE

80 de concurenti (dintre care 
37 de fete), reprezentînd clu
buri și asociații sportive din 
Bistrița, Brașov, Bueurești, 
Miercurea Ciuc și Vatra Dor- 
nei, au luat parte la prima 
competiție de sanie a sezonu
lui — etapa I a Concursului 
republican rezervat juniorilor 
II. întrecerile s-au desfășurat 
pe noua pîrtie din Sărmaș — 
Harghita, care a fost omolo
gată cu acest prilej.

Primii clasați, fete : 1. Livia 
Suciu, 2. Angela Coșarcă, 3.

LA SARMAȘ
Mirela Coșarcă (toate 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc 
ința Sărmaș) ; băieți : 
Cepoi (C.S.Ș. Vatra Dornei — 
A.S.A. Brașov). 2. I. Pop (S. C. 
Miercurea Ciuc — Știința Săr
maș), 3. C. Roșea (S. C. 
Miercurea Ciuc — Știința Săr
maș) ; dublu : 1. Hănceanu — 
Lostun (C.S.Ș. Vatra Dornei), 
2. Minzat — Zoltan (C.S.Ș. Pe
troșani), 3. Kozak — Brinzea 
(C.S.O. Sinaia). (V. COȘARCĂ, 
coresp.).

de la 
- Ști-

1. s.

UNEI NOI EDIȚII A CAMPIONATULUI PE ECHIPE
Duminică, de la ora 10, cele 

40 de echipe din Divizia „A“ de 
lupte greco-romane iau startul 
intr-o nouă ediție, a XXXVIII-a 
Vom avea, deci, prilejul să re
vedem In arenă mari campioni, 
laureațl ai celor mal importante 
Întreceri internaționale, precum 
ștefan Rusu, Vasile Andrei, Ște
fan Ncgrișan șl alții. Cum se 
știe, competiția divizionară oferă 
luptătorilor noștri fruntași posi
bilitatea unor utile verificări ale 
stadiului lor de pregătire, mai 
ales In perspectiva participării la 
Campionatele europene de la Pi
reu (16—18 aprilie).

In programul acestei etape 1- 
naugurale sînt multe tntîlniri 
care se anunță Interesante. Li 
București, două „triunghiulare", 
reunindu-1 pe majoritatea corn 
ponențllor lotului nostru repre-

zentativ. Este vorba de întrece
rile din sala Dinamo, unde gaz
dele vor primi replica echipelor 
Steagul roșu Brașov șl Progresul 
Brăila, și de acelea de la Stea
ua. tn sala din Calea Plevnei. 
unde formația militară va evo- 

oaspetelor 
SIMARED 

Firește, garniturile 
sînt de departe fa-

lua In compania 
C.F.R. Timișoara și 
Baia Mare. — 
bucureștene 
vorite.

La Lugoj, 
de tradiție, 
bănățene C.S. Arad și Meiului 
IURT din localitate. Intre ele, 
tinăra formație Hidrotehnica 
C.N.A. Șiret, debutantă în primul

va .avea loc un derby
care opune echipele 
" Arad și 
localitate.

formație

eșalon. Formația giuleșteană Ra
pid va avea o misiune destul de 
dificilă in „triunghiularul* de la 
Reșița, îndeosebi cu ambițioasa 
garnitură reșițeană, C.S.M., una 
dintre vechile divizionare „A*. 
Deosebit de echilibrat și „triun
ghiularul * de la Buzău, cu echi
pe puternice: L.C. Dacia Pitești, 
Progresul București și A.S.A. Bu
zău. Trei formații dobrogene se 
întîlnesc la Medgidia: Farul .Con
stanța, Delta Tulcea și I.M.U. 
din localitate.

Celelalte întreceri ale acestei 
prime etape vor avea loc la O- 
radea, Tg. Jiu, Motru, Ploiești, 
Suceava și Bacău.

RETROSPECTIVE - EEEa
PERSPECTIVE - za SERIALUL NATAȚIEI (V)

POLOIȘTII NOȘTRI AU DE CONFIRMAT > Principalele obiective interna
ționale ale anului trecut - in-

PE MAI MULTE „FRONTURI" !
deplinite ; campionatul național

Pornind discuția, cum e și fi
resc, „ de la obiectivele ce au 
stat în fața poloului nostru, 
avînd în vedere și elementele 
de inedit de pe principala 
scenă internă, se poate afirma 
că 1985 a fost un 
în sportul nostru 
pe apă.

în primul rînd, reprezenta
tiva națională și-a reciștigat 
locul în plutonul de frunte al 
Europei, mergînd din victorie 
în victorie in august, in grupa 
B a competiției continentale, 
pe care a încheiat-o cu pro
centaj maxim, cu un golave
raj convingător (92—49) și cu 
un golgeter absolut, Vlad Ha
giu, perforînd porțile adverse

an mai bun 
cu mingea

A. 
de

in 36 de rinduri (in grupa 
iugoslavul Bebic a marcat 
21 de ori). Aceasta, cu bine
cunoscutul antrenor Iuliu Capșa 
la timonă, secundat în pregă
tirile pentru C.E. de mai tî- 
nărul tehnician Gheorghe Zam- 
firescu, care a optat pentru o 
garnitură experimentată, sin
gurul element de ultimă oră 
numindu-se Ionuț Angelescu.

Apoi, a venit confirmarea 
schimbului de mîine, repre
zentat de o tînără generație 
cu destui ani petrecuți în ba
zin, generație ale cărei cali
tăți și eforturi si-au văzut îm
plinirea în cel de-al doilea 
succes consecutiv în „Cupa 
Prietenia". Iar faptul că e-

- cotă crescută de interes • 
Prea puține echipe contribuie la 
alcătuirea loturilor reprezentative

chipa pregătită de Alexandru 
Bădiță și Eugen Georgescu a 
avut, în '85, victorii asupra 
primelor trei clasate la „mon
dialele" și „europenele" de ju
niori (la care, totuși, nu a 
participat), atestă cum nu se 
poate mai bine disponibilitățile 
tinerilor poloiști români. Nu
mele unor Mihai Zaharia sau 
Ladislau Balanov circulă tot 
mai insistent pe lingă acela al 
lui Angelescu și alături de 
încă altele, atunci cînd e

Geo RAEȚCHi

(Continuare in pap. 2—3)

De azi, la Galați

Vasile Andrei (dreapta), „căpitanul" echipei Steaua

* 
A 
A 
A

PATINATORII ARTISTICI ÎN CONCURS
Sezonul de patinaj artistic care a debutat in urmă cu o 

săptămină, la Timișoara, . continuă, de data aoeasta la Galați. 
De astăzi, pini duminică, în orașul de pe malurile Dunării se 
vor desfășura întrecerile pentru „Cupa Federației Române de 
Patinaj", competiție rezervată speranțelor șl copiilor. Partici
pă fete și băieți din Întreaga țară.

A
A
A
A
A
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PROPAGANDA VIZUALĂ 
ÎN SPRIJINUL SPORTULUI
O reușită inițiativă

Mai bine de patru decenii 
de activitate sportivă au fost 
sintetizate într-o inedită ex
poziție de fotografii, cupe, me
dalii, fanioane, plachete și in
signe. Iată o inițiativă deose
bit de valoroasă aparținînd a- 
sociației studenților comuniști 
și colectivului catedrei de e- 
dueație fizică și sport de la
I.M.F.  București.

Colecționate cu pasiune și 
migală, exponatele sînt cu
prinse în trei mari vitrine.

O primă vitrină ilustrează 
amploarea sportului pentru 
toți, concretizată într-o suită 
de concursuri și competiții des
fășurate la nivelul facultăților, 
pe grupe și ani de studii — 
Campionatele I.M.F., anul a- 
cesta la a 35-a ediție, „Cupa 
dr. Carol Davilla" (30 de edi
ții). „Cupa anilor 1“ (31 de e- 
diții, acest institut fiind pri
mul din țară care a inițiat și 
a organizat o astfel de între
cere sportivă de masă), „Cupa 
anilor preclinici" (pentru stu
denții din anii I—III), „Cupa 
externilor" (anii V—VI), am
bele la a 22-a ediție, și „Cupa 
dr. Iuliu Hațieganu", cu parti
ciparea mediciniștilor din toate 
centrele universitare și în care 
Bucureștiul a avut în cele 12 
ediții disputate pînă acum o 
prezență remarcabilă : de două 
ori locul I și locurile II și III 
în alte ediții. Apare de ne
contestat faptul că I.M.F. 
București și-a creat o puter
nică tradiție în activitățile 
sportive de masă.

A doua vitrină — cu un su
gestiv „panou de onoare" — 
cuprinde pe mediciniștii care, 
pornind de la sportul de masă, 
au ajuns — împletind cit mai 
fericit exercițiul fizic organi
zat cu învățătura — la per
formanță, în echipe divizionare 
și în loturile naționale. O 
parte dintre ei au fost răsplă
tiți cu înaltul titlul de maes
tru emerit al sportului, cum 
este cazul voleibaliștilor Jean 
Fonova, Dumitru Medianu, Ta
tiana Avacum și Mircea Cris- 
tea, al regretatului șahist Oc- 
tav Troianescu. Alături de a- 
ceștia, panoul de onoare de la 
I.M.F. readuce in actualitate 
meritele altor mediciniști de 
frunte în sport, voleibalista 
Gabriela Popa, baschetbalistul 
Nicolae Constantinescu, atletul 
Mircea Stein, jucătorul de te
nis de masă Radu Lucan, pre
cum și ale unor cadre didac
tice cu specialitatea educație 
fizică, care au activat în sfera 
performanței, ajungînd antre
nori ai loturilor reprezentative, 
cum sînt gimnasta Atanasia 
Ionescu-AIbu și voleibalistul

SERIALUL
(Urmare din pag 1)

vorba de prima reprezenta
tivă.

In al treilea, dar nu în ul
timul rind, o echipă româ
nească de club a ajuns intr-o 
finală europeană, performanță 
remarcabilă, mai cu seamă 
dacă reținem că ea a avut 
doar două precedente la noi (o 
dată Dinamo, o dată Crișul). 
Dinamo București a avut, in 
toamnă, un șir de șapte vic
torii in „Cupa cupelor", a eli
minat, intre altele, reprezen
tantele a patru din cele opt 
participante la grupa A de Ia 
Campionatele europene, in 
frunte cu Partizan Belgrad — 
din țara campioanei olimpice 
— și Sisley Pescara, într-o 
dublă semifinală de neuitat eu 
formația italiană a celebrului 
spaniol Estiarte. In actul de
cisiv, poloiștii bucureșteni au 
trecut mulțumitor „hopul" de 
la Budapesta, unde au cules 
multe (și autorizate) opinii fa
vorabile, pentru a capota, sur
prinzător, mai ales psihic, la 
Pitești, unde s-a jucat cu tro
feul pe masă. Era prea... a- 
proape, oare, „Cupa" ? Păcat !. 
O mare șansă a fost, poate, 
prea ușor, irosită ! „Argintul", 
însă, rămîne....

Una peste alta, adăugind la 
cele de mai înainte victoriile 
în „Cupa Carpați" și la tur
neul de la Varșovia, neuitînd 
nici locul secund la Balcaniadă 
(după Iugoslavia, campioană la 
J.O. ’84) sau poziția a patra, 
la golaveraj, în competiția 
desfășurată, tradițional, la Tbi
lisi, obiectivele din 1985 au 
fost îndeplinite. S-au făcut, 
cum bine spunea I. Capșa, 

a I. M. F. București
Nicolae Humă. Nu este lipsit 
de interes să amintim că o 
sene de cadre didactice care 
activează în prezent la acest 
institut s-au aflat, în prima 
tinerețe. în sfera performanței 
sportive : prof. dr. Nicolae Ur
sea (volei), prof. dr. Tiberiu 
Tămășdan (fotbal), prof, dr 
Vasile Fica (volei), directorul 
Spitalului clinic municipal, 
conf. dr. loan Drăgan (înot), 
directorul Centrului de medi
cină sportivă, dr. Bogdan Ma
rinescu (tir), directorul Spita
lului clinic Giulești ș.a.

Cea de a treia vitrină ilus
trează participarea masivă, en
tuziastă a mediciniștilor bucu- 
reșteni la marea competiție 
națională „Daciada". O parti
cipare care înseamnă mii de 
tineri și tinere în întreceri de 
atletism (cu precădere de cros), 
volei, baschet, tenis și tenis de 
masă, șah, handbal, fotbal și 
tir. O întrecere în care spor
tivii de la I.M.F. București 
s-au aflat la toate edițiile 
„Daciadei" printre fruntași pe 
Centrul universitar București, 
alături de cei ai Institutului 
politehnic și A.S.E.

Subliniind valoarea educativă 
a acestei inițiative, prof. dr. 
Nicolae Ursea, prorector al 
I.M.F. București, ținea să facă, 
totodată, remarca : „Este o da
torie de onoare, a noastră, a 
tuturor, de a avea mereu In 
față exemplul înaintașilor, in 
munca de cercetare, în activi
tatea clinică și de laborator, 
dar și în sport, latură indiso
lubil legată de munca fiecărui 
viitor medic". în același con
text, conf. Octavian Bănățan, 
responsabilul catedrei de edu
cație fizică și sport, a comple
tat : „Intenția noastră a fost 
aceea de a menține vie tradi
ția sportivă a studenților me- 
dicinișli, pentru a fi, genera
țiilor care intră pe porțile in
stitutului, un permanent im
bold în activitate, spre noi reu
șite și împliniri".

Inițiativa studenților medici
niști din București merită a fi 
relevată „nu numai pentru ori
ginalitatea ei, ci și prin carac
terul metodologic și științific, 
remarca studenta Cristina Vla- 
du, vicepreședinte al U.A.S.C. 
București, un admirabil mijloc 
de propagandă vizuală în 
slujba sportului, căruia parti
dul și statul nostru îi asigură 
— pentru practicarea lui dc că
tre întreg tineretul țării — con
diții deosebite de dezvoltare și 
afirmare".

Tiberiu STAMA

NATAȚIEI
„pași in direcția cuprinderii 
mai multor nivele, a piramidei 
poloului românesc in perfor
manță : lot de seniori — lot 
de juniori — echipe de club". 
O competitivitate, așadar, cres
cută, pentru că există o mai 
mare bază de jucători compe
titivi, un interes sporit la ni
velul principalilor factori res
ponsabili, al cluburilor. Poloiș
tii noștri sînt mai apreciați pe 
plan internațional grație unei 
discipline mai pregnante, însu
șirii multora dintre Caracteris
ticile Jocului modern, în miș
care, spectaculos, echipele ro
mânești fiind cotate acum 
dincolo de r rezultate, pentru 
modul lor de prezentare, . de 
exprimare. l’e plan intern, 
campionatul nu mai e o luptă 
intre două-trei echipe. Crisul 
Oradea a izbutit, în cca mai 
recentă ediție, să dea un alt
fel de răspuns la eterna între
bare „Dinamo sau Rapid ?“. 
formația antrenată de I. Ale- 
xandrescu ducînd, în premieră, 
titlul pe meleaguri bihorene. 
A mai (re)apărut, între timp, 
și Steaua, „mînjii" struniți de 
Gh. Zamfireseu încurcînd, în 
toamnă, destule socoteli, fă- 
cînd să se vorbească acum de 
un cvartet de frunte, în ur
mărirea căruia se află, în prin
cipal, Progresul București și 
Voința Cluj-Napoca. Trimite
rea pe prima scenă competi- 
țională, la seniori, a loturilor 
de juniori pare să fi însemnat 
o experiență pozitivă.

Dar, dacă în fiecare echipă di
vizionară există cel puțin unul- 
două elemente dotate, nu se 
poate încă afirma că avem 
destule echipe cu adevărat pu
ternice. Seria valorică secundă

Jucafi cu
De astăzi, la Pit

MUTĂRI IN PLIC
SE REIA CAMPIC 
FEMININ DE HAI

$1

făcut 
acest 

Dovadă 
ultimul

La Întreruperea unei partide 
de concurs, șahiștii* își scriu 
pe fișă mutarea ce urmează 
a fi jucată, închizînd-o în- 
tr-un plic sigilat de arbitru. 
Există însă unele partide de 
șah in care absolut toate mu
tările efectuate sînt închise 
în plic !

„Șahul prin corespondență* 
•— despre acesta este vorba — 
reprezintă o ramură adiacen
tă, d° sine stătătoare, a disci
plinei șahiste. Doi jucători se 
întrec pe pătratele albe și ne
gre ale eșichierului, dar ei 
pot fi separați de mulți kilo
metri distanță, mutările lor 
fiind transmise pe calea poș
tei Prima asemenea partidă 
de șah a avut loc în anul 
1824, între jucători din orașele 
britanice Londra și Edinburgh. 
De atunci, șahul prin cores
pondență a proliferat în toa
te zonele lumii și cunoaște 
un succes crescînd.

Șahiștii români s-au 
adeseori remarcați în 
gen de competiții, 
este și fiaptul că la 
Congres al I.C.C.F. (Federația 
internațională de șah prin co
respondență), desfășurat în , 
vara trecută, pe lista clasifi
cărilor superioare a fost tre
cut și numele inginerului Mi- 
*hai Breazu din Cluj-Napoca, 
al treilea mare maestru din 
țara noastră în evidența fo
rului de specialitate. L-au 
precedat Paul Diaconescu 
(Ploiești) și Gheorghe Rotariu 
(București), de asemenea ju
cători cunoscuți, participant 
la numeroase concursuri in
ternaționale individuale și pe 
echipe.

în șahul prin coresponden
ță, timpul de joc permite ana
lize aprofundate și rezolvări 
tactice-combinative 
elaborate. Ca în 
nostru precedent (alb — Rh2, 
Te2, Cd2, fl, Pb3, e3. g2, g5, 
h3; negru — Rg8, Tc2, Nb4, 
Cd3, Pb5, e4, f5, h4), cules 
dintr-o partidă jucată de Mi
hai Breazu, la prima masă a 
echipei României, contra bel

minuțios 
exemplul

TURNEELE CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din lag 1)

de Corneliu Oros (A. Ion, 
Vrincuț, Rotar, l’op, Gheorghe. 
Enescu) s-a Impus rapid Ih 
primul set. Sucevenii, insă- 
au ieșit din postura de figu- 
ranți, începînd cu setul ur
mător, cînd și dinamoviștii au 
avut in teren 3 tineri (alături 
de Rotar au mai fost introduși 
Rădulescu și Drăghici), și s-au 
angajat mai serios în joc (el 
au și condus în setul secund 
cu 4—2 și 7—5). Dar eforturile 
lui Mindru, Enuca și Popescu
— cei mai buni de la suceveni
— n-au fost suficiente pentru 
„setul de onoare". Dinamo a 
cîștigat cu 3—0 (5, 11, 12)..

în ultima partidă a reuniu
nii. Steaua s-a impus net in 
fata Politehnicii Timișoara : 

este redusă și numeric, și ca
litativ. Gabaritul general al 
jucătorilor noștri se menține 
sub nivelul optim, deficiență 
care se cere contracarată, pe 
moment, prin forță, viteză, 
tehnicitate, dar pentru viitor 
se impune o selecție riguroasă, 
pe criterii științifice, la eșa
loanele inferioare. Lipsa unul 
calendar internațional cu su
ficiente competiții „tari", cu 
continuitate, se repercutează a- 
supra dezvoltării personalității 
jucătorilor (tocmai pentru a a- 
junge să joace foarte bine cînd 
trebuie, cum ar fi trebuit să 
evolueze Dinamo cu Vasas, la 
Pitești !). Tehnicienii sînt pu
țini, cei pasionați și iscusiți — 
și mai puțini. Și mai sînt des-
tule altele de făcut în sportul 
nostru cu mingea pe apă. Im
portantă rămîne. așa cum sub
linia antrenorul federal Anatol 
Grințeseu, „unirea efortur'Ior 
tuturor — antrenori și jucători 
— prin mărirea volumului de 
muncă, creșterea intensității 
pregătirii, cu accent pe spo
rirea forței și a vitezei de inot, 
atingerea unui registru taetic 
variat, îmbunătățirea selecției, 
individualizarea pregătirilor cu 
jucători de excepție, contribu
ția unui număr mai ridicat de 
cluburi Ia alcătuirea lotului na
țional (pînă acum, doar Di
namo, Crișul și Rapid aveau 
rol de -furnizori» !)".

Prima reprezentativă are 
vreme suficientă pentru a se 
pune la punct în vederea o- 
biectivului său principal, Cam
pionatele europene din... 1987. 
Momentan, lotul a rămas cel 
de la Sofia, cîștigător al gru
pei B, urmînd a fi încercați 
pe mai departe, în diferite 
turnee, tineri și foarte tineri 
jucători, precum Zaharia, Kiss, 

gianului A. Dunkelblum, in 
cadrul ultimei ediții a ..Cupei 
țărilor latine* (1979—1983). De 
menționat că reprezentativa 
țării noastre a terminat vic
torioasă în toate cele trei e- 
diții disputate pînă acum în 
tradiționala competiție. ” 
în curs de desfășurare edi
ția a .IV-a.

Marele maestru român 
piesele negre) a jucat aici a 
38-a mutare Nb4—d6+ și ad
versarul său s-a recunoscut 
imediat învins. De ce ? De
monstrația este logică și con
vingătoare. Două variante se 
impun: 39.Rgl Ng3! 4O.C:g3
h:g3 sau 39.g3 h îg34- 4O.Rg2 
(4O...C:g3 41 .Cel) 40...Cel! și 
de fiecare dată albul rămîne 
lipsit de mutări (poziție de 
„zugzwang"), cu piesele sale 
paralizate, iar acestea vor 
cădea pe rînd pradă adversa
rului.

Este

(cu

★

Aveți negrul — cum jucați ?

Combinații profunde stau^și 
la îndemîna marilor maeștri 
cane se întrec direct în fața 
eșichierului, sub controlul a-

celor de ceasornic. Este și ca
zul modelului 
mă, ale cărui 
vom dezvălui 
itoare.

de pe diagra- 
„secrete" le 

în rubrica vi-

Radu VOIA

3—0 (10, 5, 2). De la bucu
reșteni s-au remarcat Dascălu. 
Pralca, Șoica și Constantin, 
iar de la învinși doar Bu- 
garschi.

Corecte arbitrajele prestate

MECIURI ECHILIBRATE
ORADEA, 30 (prin telefon). 

Programul celei de a treia e- 
tape din turneul grupei valo
rice secunde a debutat, în Sala 
sporturilor din localitate, cu 
partida Calculatorul București 
— Tractorul Brașov : 3—2 (6 
—13, —6, 9, 11). O partidă-ma- 
raton, de luptă îndîrjită (timp 
de aproape două ore și jumă
tate), dar lipsită de virtuți teh
nice și tactice. Așa cum a în
ceput, meciul lăsa spectatorilor 
prezenți impresia că bucu-

Balanov, Angelescu, Tufan, 
Paul și Gelu Lisac. Naționala 
de juniori are, în schimb, un 
obiectiv mai apropiat, repre
zentat de C.E. de juniori, unde 
se speră într-o performanță 
remarcabilă. în1 acest lot au 
fost introduși, pe lingă cei ce 
au ciștigat în două rînduri 
„Cupa Prietenia", Stamate, Lu- 
pescu, Ungureanu, Găvruș, 
Fărtălș sau Staciuc, jucători 
cu calități care, dublate de 
muncă, le pot permite să a- 
jungă să joace pe scena euro
peană. Și mal tragem nădej
dea să avem din nou o toamnă 
frumoasă, și mai frumoasă, 
conectați la înalta tensiune a 
competițiilor continentale inter- 
cluburi.

„CUPA CARPAȚI* Șl CAMPIONATELE DE SCHI FOND
(Urmare' din pag. 1)

trebuie să-și înzecească efor
turile în pregătire, deoarece 
dispune de calități care-i per
mit să abordeze cu succes 
marea performanță.

22 de junioare mici s-au a- 
vîntat pe un traseu de 10 km. 
intreeîndu-se cu multă ardoare. 
A învins Csalka Fodor (Con
structorul M. Ciuc), urmată in 
clasament de Veronica Ungu
reanu și Liliana Enescu (Di
namo Brașov). Un merituos loc 
4 a ocupat și foarte tînăra 
Mifaaela Cirstoiu (C.S.Ș. Pre
deal).

La juniori mici, au Intrat în 
concurs 33 de sportivi. S-au 
întrecut pe distanța de 15 km 
cu energia specifică vîrsteL 
Primii patru clasați au fost 
departajați în clasamentul fi
nal de diferențe de timp foarte

Timp de trei zile, în.cepînd 
de astăzi, Sala sporturilor din 
Pitești va fi gazda ultimului 
turneu din turul I al Cam
pionatului divizionar „A“ de 
handbal feminin. La sfirșitul 
turneului piteștean vor fi cu
noscute echipele care vor ac
tiva, în continuare, in prima 
grupă valorică (locurile 1—S) 
și în cea secundă (7—12). Pri
mele patru echipe din clasa
mentul alăturat — Știința Ba
cău, Rulmentul Brașov, Hidro
tehnica Constanta și Rapid 
București — și-au asigurat lo
cul în prima grupă valorică. 
Următoarele două — Chimistul 
Rm. Vîlcea și TEROM Iași — 
au cele mai mari șanse pentru 
a se înscrie și ele în grupul 
echipelor care vor lupta pen
tru titlul de campioană a e- 
diției 1985/86, prima dintre ele 
avînd nevoie doar de un re
zultat de egalitate , în aceste 
ultime trei partide, iar cea de-a 
doua, deținătoarea „Cupei 
României", de o victorie ; toa
te aceste variante pentru a "a- 
nihila șansa, teoretică, a Con
fecției București, ce s-ar ma
terializa prin trei victorii, plus 
nerealizările principalelor can
didate la grupa 1—6, amintite 
mai înainte.

în partea a doua a clasa
mentului se constată o grupa
re a echipelor (la numai trei 
puncte diferență), ceea ce pro
mite un „duel" interesant, 
direct și indirect, pentru o dis
tanțare cit mai mare de zona 
„nisipurilor mișcătoare".

în turneul care începe astăzi 
la Pitești sînt programate cîte- 
va partide deosebit de intere
sante. în primul rînd. derbyul 
campionatului. Știința — Rul

mentul (sîi 
nu au cur 
actuala ed 
întîlni pest 
semifinalei! 
Să sperăm 
ca și din 
va desprim 
așteptat al 
feminin în 
tă — cupe 
continuă 
TEROM - 
îndepărtată 
mondiale 
nului,

Programi 
treceri cuț 
Ionul Săvi 
dependența 
Ploiești — 
Textila 1.7 
București, 
Tg. Mureș 
Vîlcea. TE 
tul Brașc 
Constanța 
Jocurile ir 

întrecere; 
tașe se re 
situație în
1. Știința
2. Rulment
3. Hidroter
4. Rapid
5. Chlmisti 
«. TEROM 
7. Confeeți 
S. Mureșul 
9. C.S.M. f

10. Doroban
11. Textila
12. Relonul

Pe prime 
fcului 
tate» s< 
lnțal -*■ 
Rodiră Gri 
si Edith 
50.

de brigăzile : A. Ion — M. Ni- 
colau, C. Șovăială — S. Po
pescu și M. Vlădescu — A. Ion. 
Vineri, de la ora 15 sînt pro
gramate partidele : Universi
tatea C.F.R. — Steaua, Dinamo 
— Politehnica si Explorări Ști
ința — C.S.M.U.

ÎN GRUPA SECUNDA
reștenii vor Înregistra un suc
ces facil, mai ales că blocajul 
lor funcționa ireproșabil. De 
altfel. Calculatorul avea să-și 
adjudece ușor primul set. în 
acest timp. în echipa brașo- 
veană se operau permanente 
schimbări în căutarea unui sex
tet cit mai omogen. Deși bucu- 
reștenii au condus și în setul 
doi (5—0). brașovenii și-au or
donat jocul și au realizat spec
taculos egalarea. în continuare, 
echipele evoluează sinuos și se 
ajunge la 2—2 la seturi, iar 
in cel decisiv formația bucu- 
reșteană conduce cu 10—1 și 
ciștigă setul (și meciul), după 
ce avusese unele perioade . de 
cădere. S-au remarcat: loniță, 
Gizdavu, Steriaile și Drăgușin 
(C), Ferariu (T).

Un joc foarte spectaculos au 
oferit in continuare echipele 
C.S.U, Oradea și A.S.A. Elcc-

tromureș 
meci s-a 
a 5 se tur 
cîștigat ir 
11, 10, 
timid (pi 
cvasiinexi 
și au doi 
dar imedi 
șenii au 
în setul 
aruncat î: 
și au con 
din start 
totuși par 
remarcat : 
Răduță, 3 
gători, N 
Racolța ș 
vinși. în 
zilei, EIc< 
Relonul S 
11, 11) ’ 
sânt.
dre, Ho.j 
Vițelarii.

Jocurile 
brigăzile : 
I. Niculei 
Fl. Scorța 
neri, de ] 
tidele :
Dinamo. i 
Calculator 
mureș.

TINERI JUDOKA — PE LOCURI FRUNTAȘE IN TURN!
La Ulan Bator a avut loc 

un turneu internațional de 
judo, la care au participat 
sportivi din Bulgaria. Japonia, 
Polonia, România, Ungaria, 
U.Iî.S.S. și Mongolia. Din țara 
noastră au fost prezenți trei 
tineri judoka, însoțiți de an

trenorul 
Toți trei 
pe treptei 
noare : Gs 
la categor 
Polint — 
mijlocie ș 
locul 3 la „

mici, eforturile lor fiind 
demne de remarcat.

REZULTATE'TEHNICE — 15 
km junioare mari : 1. Ileana 
Hanganu (C.S.Ș. Bistrița) 
47:31,72, 2. Daniela Filimon
(C.S.Ș. Vatra Dornei) 49:34,50, 
3. Edith Bako (C.S. Miercurea 
Ciuc) 49:39,73 ; 30 km juniori 
mari : 1. Viorel Șoiropa (A.S.A. 
Brașov) 1.31:21,67, 2. Vlăduț
Monda (A.S.A.) 1.32:11,08, 3.
Zsolt Sara (A.S.A.) 1.32:50,38 ; 
10 km junioare mici : 1. Csalka 
Fodor (Constructorul M. Ciuc) 
34:54,84, 2. Veronica Ungureanu 
(Dinamo) 35:52,09, 3. Liliana
Enescu (Dinamo) 36:07,42 ; 15 
km juniori miei : 1. Vasile Za
haria (C.S.Ș. Bistrița) 45:38,20,
2. Istvan Miklos (C.S.Ș. Gheor- 
gheni) 45:48,69, 3. Elemer Tanko 
(C.S.Ș. Gheorgheni) 45:54,27.

Vineri au loc cursele de șta
fetă.

j

I



Cu gindul STEAUA-MAI MULTE VICTORII
la campionat DECÎT JUVENTUS, DAR...
...înfrîngerea liderului 

pionatului francez, Paris 
Germain, altfel spus a primei 
echipe din țara care deține 
titlul european, primul eșec 
după 26 de etape, ne-a trimis, 
vrînd, nevrînd, cu privirea și 
spre campionatul nostru. Pen
tru că, acolo, o știm prea bine, 
o știu atiția specialiști din Eu
ropa, există o singură echipă 
neînvinsă în campionatele de 
pe continent. Steaua. Și pri
vind excelentul bilanț al Ste
lei, după cele 17 etape ale tu
rului, cu 14 victorii și trei e- 
galuri. automat iese în prim- 
plan jocul în deplasare. Pentru 
:ă Steaua își datorește frumo
sul ei record in primul rînd 
JOCULUI DIN DEPLASARE, 
acolo unde în 8 meciuri, a în
registrat 6 victorii și două re
mize, cu un golaveraj 10—f ! 
E mult, e puțin în . comparație 
?u alții ?

Pentru o paralelă, am ales 
campionatul țării care deține 
la ora actuală titlul mondial, 
Italia. Liderul, Juventus, a în
registrat în 9 etape în depla
sare 4 victorii, două egaluri și 
o înfringere (0—1 la Napoli), 
golaverajul fiind 8—5. Paris 
Saint Germain, un alt exem
plu, a reușit în 13 etape in 
deplasare 6 victorii, 6 egaluri 
și înfrîngerea de la Lille (0—2), 
cu un golaveraj bun : 20—14. 
Am ales pentru o imagine mai 
bogată și campionatul bulgar, 
unde liderul. ' 
nu a
teren străin decît două victorii

cam-
Saint

Trakia Plovdiv, x
reușit în 9 meciuri pe

și trei egaluri cu un golaveraj 
negativ (15—18), liderul depla
sărilor fiind promovata Loko
motiv Plovdiv, cu 4 victorii și 
două remize. Ce spun aceste 
cifre ?

în primul rînd, poziția Ste- 
Iei în contextul european este 
una de prim-plan. Aceasta se 
datoroște, firește. forței cehi- 
pei, care s-a desprins in cam
pionatul nostru la șapte puncte 
avans, grație jocului său de 
metronom, acasă-deplasare. Nu 
putem omite că și Paris Saint 
Germain s-a desprins la opt 
puncte, tot datorită plusului de 
cinci puncte în deplasări, față 
de Nantes, principala urmări
toare. în clasamentul deplasă
rilor, Ia noi, în urma Stelei, 
prima echipă se numește Spor
tul studențesc, cu opt puncte, 
deci cu șase mai puțin decît 
campionii. Ideea este susținută 
și de campionatul italian, unde 
Roma, urmăritoarea echipei 
Platini, are 3 victorii în 
plasare. -

Și dacă in campionatul ita
lian numai o echipă, Juventus, 
are golaveraj pozitiv în depla
sare, și dacă în cel bulgar re
cordul îl deține tot Lokomotiv 
Plovdiv, cu... golaveraj 0, în 
campionatul nostru există două 
echipe cu golaveraj pozitiv în 
deplasare, Steaua și Sportul 
studențesc, și o echipă, F. C. 
Argeș, cu 3 victorii și un egal 
(exact punctajul Romei), nu
mai că piteștenii se află nu 
pe locul secund în clasamen
tul general, ca echipa din Ce-

lui 
de-

tatea eternă, 
opta !

Aceste cifre 
ofere însă și

ci pe poziția a

putea să ne 
iluzie : aceea

ar 
O

că avem un campionat foarte 
bun, superior celui italian, a- 
dică al țării care deține titlu) 
mondial. Ceea ce nu este ade
vărat ! Pentru că întrecerea 
noastră internă este încă mo
destă, desprinderea Stelei fiind 
efectul valorii ei, însă și al... 
valorii modeste a concurente
lor. Faptul că șase dintre e- 
chipele primei 
(Corvinul ! !, Petrolul, 
Napoca, Victoria, 
șov și F. C. Bihor) n-au reușit 
vreo victorie în deplasare ar 
putea fi scuzat, de unii, și de 
„echivalența italiană" (Fioren
tina, Torino, Udinese, Avellino, 
Bari și Lecce), tot fără vic
torii în cont „în transferta". 
Numai că Fiorentina a obținut 
„afară" cinci egaluri. Torino 
șase, Udinese patru, Bari cinci, 
Avellino și Lecce cite una, in 
timp ce în cazul celor șase e- 
chipe din campionatul nostru 
„recordul" remizelor în depla
sare îl dețin Petrolul, cu 
tru, și Victoria, cu trei.

Jocul în deplasare se 
activizat. Exemplul Stelei 
cea mai bună invitație. Jocul 

pierdut 
timpul 
de jo- 
mai a-

noastre divizii
„U“ Cluj-

F.C.M. Bra-

la „remiza eternă" a 
teren mai peste tot. E 
unei noi atitudini față 
cui ofensiv, acasă, dar, 
Ies, în deplasare !

pa-

cere 
este

Mircea M. IONESCU

GLORIEI
Sezonul competițional 

se apropie. Divizionarele 
„A“ își continuă antre
namentele specifice aces
tei perioade, printre o- 
biectivele vizate fiind Jî 
pregătirea fizică gene
rală. Iată-i pe jucătorii 
de la Gloria Buzău luind 
startul intr-e nouă cursă 
de cîțiva kilometri.

Foto : 
C. STOICESCU — Buzău

„ÎMI PLACE
V

SA LUCREZ CU JUNIORI?-
Dialog cu RADU TROI

dintre 
care, 

ca ju- 
cu

jucat si ar fi fost cis-

n-ar mai fi 
da ?

antrenorul echipei 
a clubului Steaua, 
actuală, și orice 
fosta extremă nu

Radu Troi este unul 
foarte tinerii antrenori 
din momentul retragerii 
câtor, s-a dedicat muncii
mlăditele fotbalului. La aceas
tă oră este 
de speranțe 
campioana 
discuție cu
poate demara decît de la pri
ma sa... victorie ca antrenor, 
adică obținerea titlului amintit.

— A fost foarte dificil, ne-a 
spus el pentru început, deoa
rece Gloria-Luceafărul, 
echipa națională de 
și-a propus și ea să 
Disputa s-a desfășurat 
pînă în momentul cînd __
Luceafărul a început să-și a- 
mîne unele meciuri, care nici 
nu s-au mai jucat. Faptul a 
cam umbrit munca mea cu e- 
chipa de anul trecut, unii a- 
firmînd că dacă acele meciuri

adică 
juniori, 
cîștige. 
corect 

Gloria-

s-ar fi 
tigate...

— Atunci Steaua 
devenit campioană,

— Cam așa ceva. Dar asta
era... teorie. Noi am câștigat pe 
drept, și eu. unul, m-am ambi
ționat și mai mult.

— Și a început „duelul" cu 
F.C. Argeș din actuala ediție. 
Cum vezi returul 2

— Mult mai greu ca anul 
trecut. F.C. Argeș este un club 
la care am jucat și știu cit 
preț se pune la Pitești pe de
pistarea și promovarea talen
telor. Talente avem și noi, la 
Steaua, și încă destule. Mai 
greu pot urca însă în prima e- 
chipă, asta-i adevărat, dar ele 
există si-am să
câteva. Este vorba 
șui Dan Petrescu, 
al lotului U.E.F.A. 
mitrescu (U.E.F.A.
patru juniori care au fost con- 
vocati la lotul U.E.F.A. ’88 : 
Minea, Ioniță, Iliescu și Oprea.

numesc doar 
de funda- 
component 

’86, I. Du- 
’87) și alți

2 FEBRUARIE 
1986 — TRAGERE 

MULTIPLA LOTO

Dumitrescu, 
pregătit a- 
Radu Troi. 

de speranțe

Cu excepția lui I. 
ceilalți cinci s-au 
proape 4 ani cu... 
De altfel, echipa 
are o poveste a ei, fiind alcă
tuită în 2
din ce^a ce au... respins alți 
antrenori. (Anul trecut, unii au 
fugit de la pregătire, spunînd 
că nu pot rezista antrenamen
telor, dar s-au... răzgîndit și 
au ajuns campioni !).

— Cînd vom consemna, to
tuși, debutul în Divizia „A" a 
unuia sau a doi jucători cres
cuți de Radu Troi 7

— în retur. Ciolponea a ple
cat la A.S.A. Tg. Mureș și am 
convingerea că acolo va 
Andrei se află acum la 
Olt. Și el va juca în 
Proșteanu — titular la 
rante" în toamnă — a trecut 
la Rapid. în sfirșit, îi mai a- 
vem pe Stanciu (fundaș central 
de marcaj), Bollea (fundaș 
stingă sau dreapta) și Craiu 
(extremă), care au toate cali
tățile necesare pentru a juca 
în Divizia ,.A“. Nu mai vorbesc 
de Dan Petrescu.

marea ei majoritate

juca.
F.C. 
„A".

„spe-

AWWWWX

Divizionarele „A“ in fața noului sezon

„POLI" TIMIȘOARA VREA (și poate)

SA PARASEASCA ZONA FIERBINTE
„Poli" Timișoara a rupt tra

diția in ceea ce privește pre
gătirea centralizată în vederea 
returului, pentru care își fixa 
cartierul general în apropiere, 
mai precis la Băile Herculane. 
în această iarnă s-a optat, în 
pr.emieră, pentru frumoasa sta
țiune montană Vatra Dornei. 
Aici, timișorenii au găsit con
diții excelente de pregăiire : 
terenuri, sală de sport, trasee 
variate acoperite cu un strat 
de zăpadă, dar și altitudine, 
ionizare puternică, saună, ba
zin de înot. Beneficiar 
lot numeros, compus din 
Leu, Popa — portari ; 
Șunda, Andrcaș, Șulea, 
Vușcan, Lehman, Ovidiu
Alberto Foaie, Stoicov, Spătaru
— fundași ; Vlătănescu, Sabău, 
Mureșap, Giuchici, Rotariu I 
(Iosif), Rotariu II (Ilie), Trăis- 
taru, Neagu, Varga, Bozeșan II
— mijlocași ; Erdeli, Bolba,

Păuna. Orlando Foaie, 
Ciută — Înaintași.

cum se vede, multe 
Popa — de la Petro-

— un 
Moise, 
Pascu, 
lonuț, 
Ciută,

Oancea, 
Viorel

După 
noutăți :
Iul Berea, Neagu — de la Glo
ria Reșița, Varga, Trăistaru și 
Rotariu II — de la Unirea 
Tomnatic, precum și juniorii 
Stoicov, Spătaru, frații Foaie 
și frații Ciută, elemente talen
tate, care de pe acum bat la 
porțile Diviziei „A". îmbucu
rătoare și totodată încuraja
toare ne apar constatările doc
torului Gheorghe Ghilezan du
pă efectuarea controlului me
dical : toți jucătorii au avut 
indici fiziologici apropiati ce
lui normal.

Tehnicienii (Robert Cosmoc — 
antrenor principal, Octavian 
Foaie — antrenor secund, și 
Viorel Boiț — preparator fizic) 
au întocmit un program adec
vat încărcării la maximum a

campiona-

nu trebuie 
întrebării.

— Crezi că e util 
tul speranțelor ?

— Necesitatea lui 
pusă sub semnul
Aici, Ia speranțe, își fac multi 
juniori „rodajul" pentru „A" 
sau „B“. E veriga de legătură 
între eșalonul juniorilor și e- 
șalonul performantei.

— O ultimă întrebare :
nou Steaua, la „spe-

va
cîștiga din 
ranțe" ?

— Sigur 
ge. Avem 
cesare,

că aș vrea să cîști- 
toate condițiile 

pentru pregătire 
jocuri, dar am auzit că 
Argeș a contestat două 
ciuri și a obținut... șase puncte 
în plus ! în orice caz, mie 
place să lucrez cu copiii 
juniorii.

— Pe cînd o extremă pe 
Troi ?

ne- 
si 

F.C. 
me-

îmi 
și

tip-

careCraiu. cel despre 
vorbit, este o promisiu- 
acest sens.

v-am 
ne în

Este, adică, o mare speran
ță a foarte ambițiosului Radu 
Troi. Ca și Petrescu șl ca toți 
cei cărora le-a pronunțat nu
mele.

Laurențiu DUMITRESCU

„bateriilor", pentru ca „Poli" 
să treacă cu bine examenele 
din primăvară. S-a lucrat in
tens, în trei reprize : dimineața 
— exerciții de gimnastica și a- 
lergare timp de 30 de minute ; 
la ora 11 — execuții de bază 
și antrenament pentru rezisten
ță specifică ; după-amiază — 
lecție la capitolele forță și mo
bilitate. în program au fost 
incluse și ședințe teoretice 
(concepția de ioc), precum și 
subiecte cultural-educative (pre
zentate de profesorul Traian 
Sencu). Deși programul oca 
destul de încărcat, toti jucăto
rii l-au respectat, fiecare avînd 
dorința să se autodepășcască. 
Cei mai vîrstnici, cum sînt 
Giuchici, Vlătănescu (convocați 
la lotul olimpic), Șulea, Leh
man, Șunda. au imprimat, per
manent, un tempo ridicat în 
antrenamente, menținut la ace
lași nivel și de ceilalți com- 
ponenți ai loturilor olimpic 
(Rotariu I) și de tineret (Leu, 
Bozeșan II și Sabău) și chiar 
de cei de Ia juniori (Stoicov, 
Orlando Foaie). „Am lucrat 
intens, fără nici un rabat, ne-a 
spus Giuchici. S-a făcut o pre
gătire foarte bună, deoarece in 
primăvară vrem să repetăm 
jocurile foarte bune din jpar- 
tea a doua a turului.
a arătat că nu 
departe o echipă 
trogradării".

...Pe antrenorul 
moc l-am găsit îngîndurat. De 
astă dată răspunsurile sale au 
fost mai laconice, parcă do
rind să le amine pînă după 
start, atunci cînd va avea si
guranța că tot ce și-a propus 
(și pentru care s-au depus e- 
forturi susținute). în privința 
evoluției formației. a prins 
viață. „Cred că echipa va in
terpreta o partitură nouă. în
ceputul s-a făcut în toamnă, 
însă a fost doar... începutul. 
Acum, existind un moral ri
dicat, fiecare avînd o stare de 
spirit optimă de lucru, s-a 
muncit altfel. De aceea nc-am 
și propus să realizăm mai multe 
lucruri. Vreau să se mărească 
raza de acțiune a jucătorilor, 
să se imprime tot timpul un 
tempo mai 
un registru 
primare 
pe, atît 
parare".

„Poli" 
bruarie. 
meciuri 
diferite 
vor 
vor întări 
șilor săi 
denții se 
fierbinte, 
mai a suporterilor din orașul 
de pe malurile Begăi, ci și a 
celor din alte orașe, așa cum 
a arătat-o recentul „amical" de 
la Suceava, unde tribunele sta
dionului au fost pline și spec
tatorii au aplaudat deseori pe 
timișoreni !

Pompiliu VINTILĂ

„Poli" 
este nici pe 
de zona re-

Robert Cos-

in 
in

ridicat, să existe 
mai mare de ex- 

joc a întregii 
atac, cit și

echi- 
in a-

1 fe
rn uite

revine acasă la 
Vor urma mai 
amicale, cu echipe din 
eșaloane, partide ce

consolida acumulările și 
numero
ta stu- 
de zona 
nu nu-

convingerea 
simpatizant! 
pot depărta 
Este dorința

MECIURI AMICALE

Se atribuie cîști- 
guri importante in:

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

• MARI SUME 
DE BANT
• EXCURSII ÎN 

R. P. UNGARĂ
8 extrageri în 

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

ULTIMA Zi DE 
PARTICIPARE : 
SÎMBATA 1 FE
BRUARIE 1986.

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 31 ianuarie, va avea 
loc in București, in sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, cu Înce
pere de la ora IC,05. Transmite
rea numerelor ciștigătoare se va 
face ÎN DIRECT — la radio, pe 
programul I, la ora 16,15. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate, 
de asemenea, la ora 19, pe pro
gramul n, la ora 23, pe progra
mul I, precum șl mîine, sîm- 
bătă, tn reluare, la ora 8,55, tot 
pe programul I. După efectua
rea operațiunilor de tragere, va 
rula un film artistic. Intrarea li
beră.

• ASTĂZI și MÎINE — încă 
două zile pentru procurarea bi
letelor la TRAGEREA MULTI
PLA LOTO care va avea loc du
minică 2 februarie. Participanți- 
lor la această tragere, li se ofe
ră mari posibilități de a putea

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
obține importante câștiguri in 
AUTOTURISME „DACIA 1300“, 
mari sume de bani, precum șl 
excursii in R.P. Ungară. Extra
geri „legate", două oițe două, cu 
câștiguri pentru 3 numere din 18 
extrase. Nu lăsați pînă in ulti
mul moment și jucați din vreme 
numerele alesă* de dv. la aceas
tă tragere de sfirșit de săptămî- 
nă !

• ORIUNDE VA AFLAȚI, JU- 
CAȚI LA LOZ IN PLIC ! Un în
demn binecunoscut de către toți 
iubitorii acestui simplu și popu
lar sistem de joc. Agențiile Loto- 
Pronosport și vlnzătorii volanțl 
din întreaga țară vă pun la dis
poziție, în orice moment, lozuri 
de diferite valori — obișnuite, 
speciale și, în această perioadă, 
LOZUL MARILOR CÎȘTIGURI — 
emisiune specială limitată. In a- 
fara participării dv. la celelalte

sisteme de joc, incercați-vă șan
sele și la LOZ 1N PLIC I

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 24 . ...........
1986. Categoria 1 : 
100% — autoturism 
și 6 variante 25% a 17 500 lei ; 
categoria 2 : 19,25 variante a 
6.339 lei ; categoria 3 : 20,59 va
riante a 5.953 lei ; categoria 4 : 
51,75 variante a 2.358 lei ; ca
tegoria 5 : 180,25 variante a
677 lei ; categoria 6 : 353,75 va
riante a 345 lei ; categoria X : 
2.056 variante a 100 lei. Re
port la categoria 1 : 353.246
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ 
a revenit participantului BĂN- 
CILA AFRIM-NICOLAE din 
Baia Mare.

IANUARIE
1 variantă 
Dacia 1300

• CHIMIA RM. V1LCEA — F.C. 
ARGEȘ 0—0. Teren greu, care a 
oferit posibilitatea unui bun exa
men ia capitolul pregătire fizi
că. CHIMIA: Pavel — Lazăr, Ci
reașă, Preda, Cincă — Voicu, Io- 
van, Vergu, Bica — Ghiță, An- 
cuța. Au mai jucat: Motoc, Cî- 
rabageac, Beldeanu, Basno, I. 
Gheorghe. F.C. ARGEȘ: Cristian
— Achim, Ștefan, Pîrvu, Eduard
— Bănuță, Badea, Guda — D. 
zamfir, Jurcă, Bobaru. Au mai 
jucat: Hristea. Toma. Voicu, Stu- 
paru. (S. GEORNOIU, coresp.)

• I.C.I.M. BRAȘOV — F.C. OLT 
0—0.

• TRACTORUL BRAȘOV — 
LOTUL DE JUNIORI ’86 0—0. Joc 
util pentru ambele formații. LO
TUL DE JUNIORI: Lucescu — 
Petrescu, Sedecaru, A. Teodores- 
cu, Pojar — Oloșutean, Sabău, 
Labu — Dumitrescu, Chebac, Jer- 
călău. Au mai fost folosiți: Șer- 
ban, Doehia, Baciu, Bunaciu, 
Giurgiu, Stere, Răducanu. . (C. 
GRUIA coresp.)



.“ki-.

• ZURICH, 30 (Agerpres). Cu 
prilejui unei conferințe de presă 
ținute la Lucerna, președintele 
Federației internaționale de șah. 
Florencio Campomanes, a anun
țat că meciul revanșă dintre ac
tualul campion mondial. Gări 
Kasparov, și Anatoli Karpov va 
începe la sfirșitul lunii iulie (în 
formula cu 24 de partide) și se 
va disputa la Londra sau la Le
ningrad. La conferința de presă 
au fost prezenți și cei doi mari 
maeștri sovietici, Kasparov și 
Karpov, care au anunțat că în 
programul lor de pregătire vor 
fi incluse și o serie de turnee 
demonstrative și simultane, orga
nizate în diferite orașe din Mexic, 
cu ocazia turneului final al eam-

pionatului mondial de fotbal.
• In runda a 10-a a turneului

international de la Wijk Aan Zee 
s-au înregistrat rezultatele: Hodg
son — De Firmin, Hellers — Sei- 
rawan. Short — Hort, Cernin — 
Van Der Sterren întrerupte, Ni- 
kolici — Ree 1—0, Ljubojevici — 
Van Der Wiel 
Sosonko ----- i_"„
conduce Ljubojevici cu 7 p, ur
mat de Short 6.5 (1). Van Der
Wiel 6, NikoUci 5,5 (1).
• în turneul feminin de la 

Tallin, după desfășurarea a trei 
runde pe primul loc se află ma
eștri Indiană Rohini Khadilkar 
cu 2 p. urmată de Buksanovici 
(Iugoslavia) și Csonlks (Ungaria) 
cu câte 1,5 p.

1—0. Hiibner —
remiză. In clasament

4*1
ft

T 1 f . I •**<
f Xz<

jS'»

CUPELE EUROPENE LA BASCHET IN PRAGUL SEMIFINALELOR
In grupele sferturilor de finală 

ale cupelor europene La baschet 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate: MASCULIN, „CUPA
CUPELOR**: Vevey (Elveția) — 
Juventud Badalona 81—103. In se
mifinale vor avea loc meciurile 
(tur-retur): Barcelona — Ț.S.K.A. 
Moscova, Pesaro — Juventud; 
„CUPA KORACr: Varese — Vil- 
leurbanne 76—64, Steaua roșie 
Belgrad — Breugan Lugo (Spa
nia) 117—94, Torino — Zadar 
85—68, PAOK Salonic — Antibes 
67—88, Banco di Roma — C kal

ians 107—80. Caserta — Granol- 
lers (Spania) 9t—79, Partizan Bel
grad — Ortzeh (Franța) 94—105. 
în semifinale: Varese — Caser- 
ta, Antibes — Banco dl Roma. 
FEMININ, „CUPA LILIANA RON- 
CHETTI": Sparta Praga — Lo
komotiv Sofia 70—90, Iskra Lju
bljana — Lanerossi Schio 83—62. 
Tuzla — Viterbo 72—63. R.C.F. 
Paris — Kremikovți Sofia 54—59. 
în semifinale: Kremikovți — 
B.S.E. Budapesta, Novosibirsk — 
Iskra.

S-AH IMPUS DIN NOU

2—2 prin Margerit (min. 32), 
ultima oară cînd se aflau in 
inferioritate numerică ! Nu e 
mai puțin adevărat că de fie
care dată apărarea noastră (in 
special D. Popovici) a fost ca 
și inexistentă. De abia tn ul
tima parte a jocului reprezen
tanții țării noastre s-au des
prins in câștigători. Au marcat: 
Dima (min. 44). Orban (min. 
45 și 59) și Voican (min. 47).

Au arbitrat bine I. Becze — 
Fi. Gubernu (România) și J.-L. 
Milion (Franța).

TINERII NOȘTRI D0CIIEIȘ1I

(Urmare din pag 1)

iNTR-O CONTINUANIVELUL PERFORMANȚELOR ATLETICE 
CREȘTERE

Atît de mult a crescut, ta 1985, nivelul 
nele dintre probele atletice, Incit, iată, 
jlna al 22-lea concurent mondial deține un 
ceea ce este un fapt ou totul remarcabil. 
22 de săritori din lume, 10 au reuși' "" 
unul, Serghei Bubka, a dus record:

performanțelor la li
la săritura cu pră- 
rezultat de 5,70 m (!), 
Dintre cei mai buni 

;it 5.80 m și mai bine. Iar 
„_ „___________ , _____________ Iul la înălțimea de 6,00 m

— visul din ultimii ani al mai multor specialiști ai acestei 
probe. Amintind de cei mal buni săritori ai anului și de 
rezultatul de 5,70 m, vom reaminti că ta vară, la Paris, tn 
concursul în care a realizat recordul de 6,00 m, Bubka șl-a 
început întrecerea la.... 5,70 m 1 I

VICTIMA A DOPINGULUI...
supra morțil sale. Profesorul 
Paulina Reance, de la Univer
sitatea din Oulu, care s-a o- 
cupat de aoest caz a arătat 
că tînărul în cauză avea Ini
ma total deformată prin ab
sorbția de medicamente do- 
pante, din familia steroizilor 
anabolizanți 1

RECORD VALOROS LA CICLISM
Intre marile performanțe ale anului 1985 figurează, indiscu

tabil, și aceea realizată de ciclistul sovietic Viaceslav Ekimov, 
campion mondial de amatori la urmărire individuală, care pe 
velodromul din Moscova, de la Krîlatskoe, a parcurs în timp 
de o oră distanta de 40.448 km. Intr-un bilanț mondial care 
nu ține seamă de performanțele pe velodrom acoperit sau ta 
aer liber, la altitudine sau la nivelul mării, de amatori sau 
de profesioniști, recordul mondial de amatori al lui Ekimov 
reprezintă a cineea performanță mondială, după 51,151 km 
ai lui Moser, 50,508 km tot al lui Moser, 49,431 km al lui 
Merckx șl 48,653 km al lui Ritter, toți aceștia fiind, însă, cicliști 
profesioniști și reușind aceste performanțe (toate însemnînd 
recorduri mondiale) pe velodromul olimpic din capitala Mexi
cului, deci la o mire altitudine !

LUPTA ÎMPOTRIVA HULIGANISMULUI
italiană de fotbal 
organisme specia- 

ratificat convenția 
de

Un ttnăr atlet finlandez, de 
numai 17 ani, a decedat în 
timpul unei ședințe de antre
nament. provocînd, evident, o 
mare panică printre colegii 
săi. De oe a murit 7, se în
treba toată lumea. Dar nimeni 
nu știa. Ulterior, după au
topsie s-a aflat adevărul a-

Un tribunal din Anglia l-a 
judecat pe un oarecare Ke
vin Whitton, de 25 de ani. 
din apropierea Londrei, care 
după un meci dintre Chel
sea și Manchester Utd. a ul
tragiat și lovit pe patronul 
unui restaurant din apropie
rea stadionului. El a fost 
condamnat, pur și simplu, la 
închisoare pe viață ' 
faptul că a făcut 
la stadion șl că a 
polițist. Dura lex,
Este dreptatea pe care o re
clamă, de altfel, șl victimele de 
pe stadionul din Bruxelles !

Federația 
și celelalte 
lizate au 
anti-huliganism adoptată 
Consiliul european și la care, 
pînă în prezent, au aderat fo
rurile de resort din Suedia. 
Danemarca și Anglia. Aceas
tă convenție stipulează o se
rie de măsuri care trebuie 
luate pentru a eradica van
dalismul și violența de pe te
renurile de sport și în afara 
îor. Aceste măsuri complexe 
au intrat în vigoare și în 
Italia din prima zi a anului.

Apropo de aceste măsuri 
draconice, dar perfect juste.

UN PERIPLU NEOBIȘNUIT
Un tînăr francez ta vîrstă de 20 de ani. Patrick Chambe, a 

reușit o performanță remarcabilă. El a pornit la drum din 
capitala Austriei. Viena, a traversat lanțurile Alpilor șl a 
ajuns pe coasta Mediteranei, Ia Nisa. Voiajul acesta a măsu
rat mai mult de 2006 km. iar punind una peste alta Înălțimea 
munților străbătuți a reieșit că Chambe a urcat în total 
65 090 ml De notat că aoest periplu a fost efectuat de Patrick 
Chamble de unul singur șl pe jos. El a dus cu sine un rucsac 
greu de 25 kg. Este șl aceasta o probă serioasă a rezistenței 
umane, dar și de curaj, de măiestrie ta ale alpinismului, pe

și pentru 
dezordine 
lovit un 

sed lex !

umane, dar și de curaj, de măiestrie în ale alpinismului, 
care tînărul francez a trecut-o cu bine.

BOXUL PROFESIONIST I 
cu totul altele decît ale 
lorlalte organizații. Deh, 

miros !... Primul 
mondial al W.A.A., 
la Suva, ta Insu- 
în prezența a pes- 
spectatori, a prile-

INC A O ORGANIZAȚIE IN
Ca și cum n-ar fi suficien

te cele tre.1 organisme Inter
nationale ale boxului profesio
nist, respectiv W.B.C., W.B.A. 
și I.B.F., fiecare cu campio
nii săi mondiali și cu o anu
me sferă de influență, 
că a ma. fost constituită 
că una ! Este vorba de o 
recare W.A.A., Intr-un 
cu competență regională, 
Pacific. Aceasta a trecut, 
să, să organizeze, pe 
propriu șl meciuri 
campionatul mondial.

iată 
în- 
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fel 
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în- 
cont 

pentru 
evident

ce- 
ba-

nil n-au 
campionat 
desfășurat 
lele Fldji, 
te 7000 de . . .
juit o victorie categorică a 
unul modest pugilist canadian, 
Michel Olajdie, care a dispus 
prin k.o.
die este, 
mondial 
Bani să 
za tori se

de Sakaria Ve. Olaj- 
deci, primul campion 
al noii organizații, 
fie, deci, că organi- 
găsesc destui!---- g
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REVINE
LA FORMULA 1CIIIIABILĂ
S-a făcut dreptate: „Turneul 

campionilor" la tenis revine la 
una dintre formulele de desfășu
rare de început, ta 1986 fiind in
vitați să participe, la ultimul act, 
definitoriu pentru stabilirea ie
rarhiei anuale, doar primii 8 te- 
nlsmanl ta clasamentul „Mareului 
Premiu". Șl e normal să fie așa, 
pentru că formula de 8 cores
punde unuia dintre dezideratele 
întrecerii sportive, acela de a da 
șanse egale tuturor, indiferent de 
rezultatele primelor intUniri. Cum 
se știe, Masters-ul recent dispu
tat a reunit pentru prima oară 
(e bine că a fost doar un ex
periment) 16 jucători, fiecare ta- 
tîlnlre devenind decisivă, jucă
torul perdant teșind de pe ta
blou. Așa se tace că John 
McEnroe, ultimul reprezentant al 
tenisului artistic, a pierdut orice 
șansă de a mal pătrunde spre 
finala competiției, prin înfrînge- 
rea suferită ta primul tur. O ne
dreptate, dacă e să luăm ta sea
mă locul secund pe care l-a ocu
pat la sfirșitul anului 1985.

Așadar, ta decembrie 1986, va 
avea loo un „Masters" cu 8 ju
cători. tmpărțițl. tn două grupe, 
jucând fiecare cu fiecare, pri
mii doi din fiecare grupă dispu- 
tîndu-șl apoi. în cruciș, semifi
nalele. Echitabil 1 Formula nu 
este defel nouă. cunoscut fi
ind faptul că din 1972 plnă în 
1982 „Turneul campionilor" s-a 
disputat după acest sistem, Ilie 
Năstase cîștiglnd 3 ediții (1972, 
1973 șl 1975) după ce de fiecare 
dată a debutat cu... o înfrîn- 
gere. El mai cîștigase și tn 1971. 
dar atunci au fost doar 6 cei 
care s-au întrecut, tot după sis
temul „turneu".

Doina STĂNESCU

multe posibilități de a egala, 
dar fie că portarul Minescu in
tervine salvator. Ce că oaspeții 
nu reușesc să fructifice ocazii
le pe care și le-au creat, sco
rul rămlnînd astfel neschimbat 
pină in mln. 26, cînd Dragomir 
mărește avantajul. Acum inter
vine „punctul mort" al repre
zentativei noastre, francezii e- 
galînd in numai trei minute : 
1—2 prin Robert (min. 30) și

BHUEALIIĂJILE UNOR HOCHLIȘII
Prin Însuși regulamentul său de desfășurare, hocheiul pe 

gheață este un sport undeva la limita dintre joc oorect șl joc 
brutal, limită peste care se poate trece cu destulă ușurință 
(uneori cu prea multă ușurință I) ta timpul diferitelor par
tide. Această „ușurință" duce inevitabil la acte nesportive, 
la tot felul de brutalități.

tn această privință, dr. Herbert Plum, medicul echipei de 
hochei din orașul vest-german Koln, a întocmit un studiu am
plu șl complex. In baza observațiilor sale pertinente, el a 
demonstrat, în mod științific, că unde dintre formele de agre
sivitate pe care le manifestă multi dintre jucătorii din diver
sele trepte valorice ale campionatului R.F. Germania se da
torase, ta primul rînd, consumului diferitelor preparate do- 
pante, cele mal multe dintre ele pe bază de amfetamină. 
Utilizarea acestor produse duce inevitabil la diminuarea autocon
trolului diferitilor jucători, care se dedau la tot felul de bru
talități, ta timpul meciurilor, cu efecte mal mult sau mai puțin 
grave, vizavi de adversari șl, ta mod evident, cu efecte per
sonale foarte grave tn perspectivă.

Potrivit studiului dr. Plum, folosirea acestor substanțe do- 
pante (categoric interzise de cele mai multe foruri sportive, 
taceplnd chiar cu Comitetul Internațional Olimpic) produce 
șl, mai ales, va produce foarte multe victime, „o victimă, 
dar de altă natură, voi fi chiar eu, a declarat respectivul me
dic. deoarece zilnic primesc amenințări ale unor persoane ano
nime pentru faptul că am Îndrăznit să spun adevărul asupra 
acestei chestiuni foarte serioase".

Observațiile sale, care sînt un adevărat strigăt de alarmă, 
vor să spună: opriți această „nebunie", plnă nu este prea 
tlrziu 1

— r. vil. -

Au mai rflmas patru luni pina la turneul linul al €. li.

TELE SANTANA CRITICAT,
Fotbal
I "meridiane

ECHIPA FRANȚEI FĂRĂ DIRECTOR TEHNIC!
Guillermo Canedo, președintele 

comitetului de organizare a tur
neului final al C.M. de fotbal 
din Mexic asigură, prin Interme
diul mediilor de Informare, că 
....toate stadioanele sînt gata tn 
vederea marelui eveniment, cu 
excepția eelui de la Puebla, care 
va fi terminat la 15 februarie". 
Așadar, organizatorii și-au făcut 
datoria, ei se află.' cum se spu
ne, „în grafic" I

Ceea ce nu se poate spune des
pre unele dintre echipele partici
pante și nu dintre cele creditate 
cu puține șanse la clștigarea tit
lului I Brazilia, bunăoară, cu al 
său fotbal „carioca", a intrat in 
criză de timp: cu 4 luni înain
tea primelor partide din Mexic, 
Zlco, unul dintre posibilii oameni 
de bază a’ echipei, opinează 
tranșant: „Trebuie să ne preocu
pe, tn joc, mult mai mult rezul
tatul și nu spectacolul șl

Rubrică realizată de

R.D.

(Aus-

între- 
viteză 

victoria 
42.54 (500

• In campionatele europene de 
patinaj artistic care au loc la 
Copenhaga, in proba masculină 
individuală conduce cehoslovacul 
Jozef Sabovcik (In fotografie), 
urmat de sovieticii Vladimir Fa
deev și Vladimir Kotin. La 
„dansuri", după trei exerciții o- 
bligatorii, primele locuri stat o- 
cupate de cupluri sovietice Na
talia Bestemianova — Andrei 
Bukin, Marina Klimova — Ser
ghei Ponomarenko șl Natalia A- 
nenko — Genrik Sretenski.
• Vest-germanul Ștefan Pistoi 

a clștigat slalomul de la Sella 
Nevea (Italia), tnregistrtnd tim
pul tola' de 1 :36.48. Pe locurile

următoare: Gunnar Neunsser
(Suedia) 1 ;36.90 și Roberto Grigis 
(Italia) 1:37.41.
• După două manșe, în con

cursul de bot 2 de la St. Moritz, 
conduce echipajul Elveției. cu 
2:16,85, înaintea ' celui al 
Germane (la 0 53 s).
• Slalom uriaș Ia Adelboden 

(Elveția): Richard Pramotton (I- 
talia) 2:36,08, Marco Tonazzi (Ita
lia) 2:36,3b. Hubert Strolz 
tria) 2:36.5.
• In Uniunea Sovietică, 

cerile campionatului de 
(sprinteri) au prilejuit 
Nataliel Ariamanova: 
m) șl 1:24,33 (1000 m).

artificiile tehnice strălucitoare, 
dar Ineficiente. Avem nevoie să 
jucăm in forță și nu așa cum 
ne-a Învățat ta Spania, ta 1982, 
rele Santana". Care nu e altul 
decît.. nou numitul antrenor al 
naționalei Braziliei și care, la 
rîndul său. are. in eventualitatea 
în care va dori să schimbe stilul 
de joc in direcția susținută de 
Zico (și de Socrates cu o altă 
ocazie recentă — n.n.), o pe
rioadă foarte scurtă la dispozi
ție.

Printr-o etapă dificilă trece și 
naționala Franței. Campionii Eu
ropei, porniți și ta urmărirea 
titlului mondial, se văd fără di
rector tehnic Michel Hidalgo șl-a 
daț demisia, miercuri seara, din 
acest post. Motivul T Faptul că 
reputatul tehnician al „albaștri
lor" va ocupa, în curind, un post 
important ta conducerea echipei 
Olympique Marseille, este consi
derat ca Incompatibil cu funcția 
de director tehnic al echipei na
ționale a „cocoșului galic", fiind, 
astfel, puse sub semnul Întrebă
rii selectionarea tn Iot a unor 
fotbaliști legitimați la Olympi
que... Acuzat indirect, de lipsă 
de integritate. Hidalgo a părăsit, 
deci, „naționala" 1

Probleme de fond, așadar, tn 
taberele Celor două echipe 
dltate, ambele, cu șanse la 
suprem. Și n-au mai rămas

Zico, dezlănțuit, în campionatul 
Italiei, speră să facă legătura în
tre fotbalul european și cel sud- 
american, in turneul final al C.M. 

din Mexic

cre- 
titlul 
decît

aproape patru îuni pînă la fluie
rul inaugura] al meciului Italia — 
Bulgaria...

Radu TIMOFTE

ȘTIRI

ATLETISM • La Volgograd, 
Andrei Bazin a parcurs 60 m în 
6.40, Marina Molokova a cîștigat 
60 m in 7,00, iar Viaceslav Em-e- 
lianov a aruncat greutatea 
19.98 m.

ÎNOT • In 
Dallas (Texas), ________ _
înotat IOC yarzl liber în 44.61,

concursul de
Tom Jager

la
la 
a 

u.uwa. ja'Ll I1UC( Hl Ih-
trecîndu-1 pe recordmanul mon
dial Matt Biondi (44.71 — clasat 
al doilea4. la 200 y spate, bra
zilianul Ricardo Prado a realizai

® TELEX • TELEX @
1:50,45, Iar la 200 y bras, italianul 
Giovani.
2:04,61.

TENIS 
feminin . _____
da): Marie Christine Talleja — 
Betsy Nagelsen 2—6, 6—1, 6—3, Jo 
Durie — Katerina Maleeva 6—2, 
7—6, Andrea Temesvari — Tine 
Larsen 6—3, 6—3, Manuela Male
eva — Janine Thompson 4—6,

Minervini a

• Rezultate din 
de la Biscayne

obținui

turneul 
(Flori-

5— 3. 6—2, Christ Evert-Lloyd —
Petra Huber 4—2, S—1. * La 
Wolfsburg: K.U. Steeb — Adrian 
Marcu 6—4 6-4. H. De Wett —
Andrei Dlrzu 6—4, 6—1, Simonsson 
— H.D. Beutel 6—2, 6—3. • Tur
neu 
nors 
Ivan
6- 2. 
ger 
Jan
Holes — Libor Pimek 6—2, 6—4.

la Philidelphia: Jimmy-Con- 
— Guy Forget 6—3, 6—4,
Lendl — Robert Seguso 6—2, 
Anders Jarryd — Matt An- 

6—2, 6—3, Jakob Hlasek — 
Gunnarsson 6—2, 6—1, Greg

• tn prima partidă a turneu
lui pe care-1 efectuează ta Mexic, 
reprezentativa Bulgariei a fost 
învinsă, la Puebla, de către for
mația locală, cu scorul de 1—0 
(0—0). prin golul marcat, din 11 
metri, de către Plccole. • Turul 
4 în ------- ----- -------------------------
chlpe 
nited 
3—0; 
Villa 
County (D. 2) 5—0. • Fostul in
ternațional belgian Paul van 
Himst, concediat din postul de 
antrenor al lui Anderlecht, a 
devenit responsabil al relațiilor 
cu presa pe lingă gruparea ci- 
clistă profesionistă Hitachi — 
Splendor — Marc. După o viață 
petrecută pe terenul de fotbal... 
• De la Coventry, Terry Gibson 
a trecut la Manchester United, In 
virtutea unui contract pe urmă
torii 4 ani. * La Trivandrum 
(India), ta cadrul turneului in-

,Cupa Angliei* (primele e- 
calificate): Manchester U- 
— Sunderland (Divizia 2) 
Mill well (D. 2) — Aston
1—0; Tottenham — Notts

țernațional pentru .Cupa Jawa
harlal Nehru"
Chineze a 
3—1 (0—0)
clasament 
cluburilor 
urmată de 
Chineză — 
campionatul italian, 
balist danez Michael 
de ani), in prezent 
Torino, face figură , 
trei sezoane de clnd se află tn 
„calcio" el neprimind nici un 
singur avertisment. Comportarea 
sa corectă i-a adus și alte satis
facții, Laudrup înregistrînd un 
veritabil record pentru un cam
pionat atit de dificil, cum este 
cel peninsular: 73 de meciuri 
consecutive In teren, performan
ță cu attt mal remarcabilă cu 
cit este vorba de un atacant, în 
luptă cu fundașii Italieni, recu- 
noscuti pentru intervențiile lor 
decise.

selecționata R.P. 
învins cu scorul de 
formația Perului. In 
conduce selecționata 

din U.R.S.S., cu 7 p. 
R.D. Germană și R.P. 
cu cile ‘6 p. • tn 

tînărul fot- 
Laudrup (21 
la Juventus 
aparte. în
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