
La concursul din Franfa
Proletari din loots țările unlți-vă I

NOI VICTORII ȘI RECORDURI
ALE ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI

1

v X.

Noi victorii românești în ul
tima zi a puternicului concur» 
internațional de înot de la Bou- 
logne-Billancourt (bazin de 25 
m). După ce, in primele reuni
uni, lăsase o foarte frumoasă 
impresie în probele de liber, 
tînăra sportivă Stela Pura a cîș
tigat duminică proba de 200 m 
fluture, cu un rezultat de bună 
valoare — 2:12,89, nou record 
național de junioare și senioa
re. Ea le-a devansat pe Tatiana 
Kumikova (U.R.S.S.) — 2:13,28, 
(Judith Aneraa (Olanda) — 
2:15,17 ș.a. în cursa similară la 
masculin, de asemenea victorie 
românească : Robert Pinter a 
înotat în 2.-01,12, un titnp, și el, 
remarcabil, nou record al țării. 
L-au urmat B. Gutzeit (Franța) 
— 2:01,25, record francez, V. 
Iarosciuk (U.R.S.S.) etc.

în acest fel, bilanțul repre
zentanților noștri la competiția 
desfășurată în apropiere de 
capitala Franței, într-o compa
nie valoroasă, este remarcabil : 
patru victorii (Pura la 200 liber, 
Noemi Lung la 400 mixt șl cele 
din probele de fluture), trei 
locuri 2 și un loc 3, fiind rea-

lizate șase recorduri naționale, 
unele de certă valoare interna
țională, frumoase promisiuni la 
începutul unui an dominat în 
natație de campionatele mon
diale de la Madrid și de cam
pionatele europene de juniori 
din Berlinul Occidental. Cei trei 
sportivi băimăreni, elevi ai an
trenorului emerit Gheorghe Di- 
meca, vor participa, în conti
nuare, la un mare concurs, „A- 
rena Festival", organizat la 
sftrșitul acestei săptămîni la 
Bonn. Și-au anunțat prezența 
sportivi din 32 de țări, intre 
care numeroși campioni olim
pici, mondiali și europeni (Mi
chael Gross, Jolanda de Rover, 
Rick Carey, Alex Baumann, 
Vladimir Salnikov, Dirk Rich
ter, Heike Friedrich, Birte Wei- 
gang, Kathleen Nord, Stephan 
Caron, Igor Polianski).

★
Alte rezultate de la Boulogne- 

Billancourt : 10 bras f : Svetla
na Kuzmina (U.R.S.S.) 1:09,88 ; 
100 bras m : A. Moorhouse 
(Marea Britanie) 1:02,06 ; 200
spate f : Sybille Gerstenberger 
(R.D.G.) 2:14,41.
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Acțiuni hotărâte pentru deszăpezire
și desfășurarea normală a activității economico«sociale

SPORTIVII, LA DATORIE, ÎN PRIMELE RÎNDURI/

<9 Intervenții prompte ale cluburilor bucureștene

La terminarea turneelor de handbal (f)

CALITATEA JOCURILOR

Iarnă grea, zăpadă multă. 
Ninsorile abundente și viscolul 
au pricinuit în multe județe 
greutăți în buna desfășurare a 
activității unităților economice, 
a transportului, în funcționarea 
normală a Instalațiilor și în a- 
provizionarea populației. Evi
dent însă, într-un astfel de 
moment greu — ca întotdeauna 
în asemenea situații — pretu
tindeni în zonele unde omătul 
a produs necazuri, oamenii 
muncii, tineretul, copiii mai 
mari participă, cu însuflețire și 
înalt spirit civic și patriotic, la 
înlăturarea efectelor, ajutind

Firesc, și in Capitală, mulți 
dintre sportivii fruntași au ieșit 
cu lopețile In mină pentru a 
sprijini acțiunile de degajare a 
carosabilului, a drumurilor de 
acces, pentru deszăpezirea baze
lor unde își efectuează pregă
tirea.

■ La 
după 
vărat _
lizat situația și a făcut răspîn- 
direa sportivilor acolo unde a 
fost nevoie, s-a trecut la ac
țiune cu toate forțele. Obiecti
vele au fost patru : sala de 
sport din Șoseaua Tancului, sta-

Olimpia, de pildă, ieri, 
ce s-a constituit un ade- 
„stat major" care a ana-

Campionatul feminin de 
handbal. Divizia „A", și-a 
consumat prima parte — 
turneele — la capătul căreia 
se cunosc echipele care vor 
continua întreoerea în cele 
două grupe : 1—B și 7—12.
Formațiile din prima grupă 
valorică se vor întrece în con
tinuare pentru obținerea ti
tlului celei de-a 28-a ediții a 
campionatului republican, în 
timp ce scopul celor din grupa 
secundă este legat, în princi
pal, de lupta pentru evitarea 
ultimelor două locuri, care 
le-ar .duce în eșalonul secund.

Confirmînd forma bună în 
care se află, campioana „ăn 
titre", Știința Bacău (antre
nori Alexandru Mengoni și 
Costel Fetrea) a fost protago
nista întrecerii, terminînd 
prima parte a campionatului 
fără să cunoască înfrîngerea. 
Este meritorie prestația ei din 
ultimul turneu, cel de la Pi
tești, în perspectiva Imediată a 
prezenței studentelor din Ba
cău în sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor euro
peni".

Pe • locul secund se află Rul
mentul Brașov (antrenor Re-

mus Drăgănescu), cu o evolu
ție de asemenea notabilă (mai 
puțin sincopa din derby-ul cu 
Știința), ceea ce nu poate de- 
cit să bucure pe toată lumea, 
mai ales că echipa dispune de 
elemente tinere, de perspecti
vă, pentru lotul reprezentativ.

O prezență aparent surprin
zătoare, dar total justificată, 
pe treapta a treia a podiumu
lui (deocamdată) echipa Ra
pid București (antrenor Ti- 
beriu Milea), prezență anun
țată încă din primul turneu, 
în toamna anului trecut. Este 
cu atît mai îmbucurătoare per
formanța de pînă acum a rapi- 
distelor, cu cît de cam multă 
vreme Capitala era slab repre
zentată în rindul fruntașelor 
handbalului feminin.

în continuare. în prima gru
pă valorică, vor fi prezente 
Hidrotehnica 
mistui Km. Vilcea 
Iași.

Constănțenoele 
evoluție constant 
și datorită aportului deosebit

Mihail VESA

vor
Constanță, Chi
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au avut o 
□uni. poate

(Continuare in pag. 2-3)

Sportivii de la Steaua, inlăturind zăpada de pe Calea Plevnei Foto : I. BĂNICA

ca. In aceste condiții grele, în
treaga activitate economică si 
socială să se desfășoare nor
mal. Bineînțeles, dintre cei an
grenați cu toate forțele lor in 
această acțiune nu lipsesc spor- . 
tivii, care, de Ia mic la mare, 
se află și ei in primele rîndurl, 
cu hărnicia și entuziasmul care 
le slnt caracteristice.

Sporturile nautice în patru ,,regate" (I)

MARELE PAVOAZ AL „FLOTILEI NOASTRE DE AURa

POARTA ÎNSEMNELE MUNCII Șl DISCIPLINEI
Ramerii și vislașii noștri 

fruntași au avut — consecutiv 
— două sezoane nautice remar
cabile. La J.O. de la Los Ange
les, fetele și băieții de pe Sna- 
gov realizau cel mai strălucitor 
bilanț din istoria canotajului 
românesc : opt echipaje, opt 
medalii — ȘASE DE AUR ȘI 
DOUA DE ARGINT ! O perfor
manță de excepție, dar și o o- 
bligație pentru sezonul 1985, in 
sensul că la următoarea mare 
confruntare, respectiv la Cam-

pionatele mondiale de la Ha- 
zewinkel, din Belgia, echipajele 
României trebuiau să onoreze 
acest frumos palmares. L-au o- 
norat : din non, toate echipaje
le feminine pe podiumul de 
premiere ! O medalie de aur, 
patru de argint și două de 
bronz. Plus un titlu de vice- 
campion mondial Ia 2 + 1 bă
ieți.

’Sigur, intre valoarea intrinse
că a celor două colecții de me
dalii există o diferență.

sădiferența există — trebuie 
recunoaștem — si datorită noi
lor prevederi regulamentare : 
la J.O. de la Los Angeles ca
notoarele au vîslit, ca întotdea
una, pe 1 000 m. La C.M. de la

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. 2—3)

Mențiune : ,,Dublu K.D.", de Aurel D. Î4EAGU

dionul din Calea Vilan, sala de 
judo, box și gimnastică din str. 
V. Prescure și noul 
Bd, Republicii 100.
ședințele clubului, 
ne-a comunicat că .
misiune a sportivilor clubului, 
împreună cu antrenorii lor. este 
degajarea de zăpadă a bazelor 
proprii, pentru asigurarea des
fășurării normale a antrena
mentelor, dar și curățirea tro
tuarelor, a carosabilului, a in
trărilor spre unitățile comercia
le din preajmă. Șl astfel, în 
perimetrul sălii de jocuri spor
tive au pus umărul la deszăpe
zire circa 80 de tineri din sec
țiile de ciclism, haltere, baschet, 
canotaj, popice. Intre ei s-au 

aflat baschetbalis
tele Romela Cris- 
tea și Mălina Ma- 
rinache, canotorii 
Florica Dulgheriu, 
Rodi ca Nicolae, A- 
lexandru Tudor. La 
stadionul din Vitan 
se aflau membrii 
secțiilor de călărie, 
pentatlon și atle
tism, la sala de 
judo cei de la box 
și judo, intre care 
G. Boțea, Gh. Cris- 
tca, S. Arjoca și 
alții.

sediu din
Vicepre- 

D. Cioară, 
principala

Modesto FERRARIN1

(Continuare 
in pag. 2-3)

Pe șoseaua Ștefan cel Mare au acționat ieri, la deszăpezire, un 
mare număr de sportivi dinameviști Foto : J. ZVONESCHI

TREI LUPTĂTORI ROMÂNI
Săptămlna trecută, la Tbilisi 

(U.R.S.S.), s-au desfășurat în
trecerile unui turneu interna
țional de lupte libere, la care 
au fost prezenți sportivi din 12 
țări. Trei dintre reprezentanții

PE LOCURI FRUNTAȘE
țării noastre au avut compor
tări bune, clasîndu-se pe locuri 
fruntașe. Iulian Rișnoveanu 
(cat. 90 kg) a ocupat locul 2, iar 
Nicolae Hincu, (52 kg) și Gheor- 
ghe Mițu (82 kg) s-au situat pe 
locul 3 la categoriile lor.

COPIII DIN PODENI ȘI IZVERNA 
DESCOPERĂ TAINELE SCHIULUI...

Premiere mcntOhifcnc

Pe meleagurile Mehedințiului sporturile de 
iarnă au pătruns mai ușor spre inimile tineri
lor, in ultima vreme, de cind marea noas
tră competiție națională „Daciada" și-a 
propus să atragă in sfera exercițiilor fizice și 
sportului cit «uiți practi- 
cânți. Meneatnțenw au început 
să se gindească și la... schiuri, 
săniuțe, patine, trambuline de 
sărituri. „în fond, cărui copil 
nu-i place să se dea cu să
niuța?" — se intre ba retoric Romulus Predescu, 
președintele Consiliului județean pentru educa
ție fizică și sport. Și cum dialogul nostru cu 
acest energic om de sport a pornit pe... pîrtia 
iernii, discuția a continuat și a rămas in a- 
celași domeniu și am aflat, astfel, noutățile 
de ultimă oră. Două localități, Podeni și Izver
na, au fost alese pentru a deveni cit mai re
pede cu putință adevărate centre de inițiere 
in sporturile zăpezii. Au fost dotate cu tot ce

este necesar și oamenii din aceste localități de 
munte s-au apucat de muncă, amenajind piftii 
de schi, pirtij pentru sanie, chiar și trambulină 
de sărituri. G. Vlădica — la Pedeni și M. Că- 
păstraru — la Izverna au in grija lor buna 
desfășurare a lucrurilor. Și poate că nu peste 

multă vreme despre talentul 
de schiori al celor din Izver
na, de exemplu, se va vorbi la 
fel de frumos ca despre cel 
al... cintăreței de muzică popu
lară Angelica Stoican și al cu-

născutului ei grup folcloric.- Dar să cdborim 
din munții Mehedințiului și să poposim puțin 
in cele două frumoase orașe ale județului. La 
Drobeta Tr. Severin și Orșova ninsese puțin 
in vremea vizitei noastre. Motiv care a deter
minat organizarea „Cupei de iarnă" la alte 
sporturi. La handbal au cîștigat C.S.Ș. Drobeta

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare în vao 2-3)



^.f,r.pminaf2 ÎNVINGĂTORI-REPREZENTANȚII ICEMENERG
• 39 de concurenți din 8 cluburi și asociații sportive

TINERII SCHIORI FONDIȘTI PE... PÎRTIA PER
9

La Galați s-a desfășurat, la 
efîrși-tul săptămînii trecute (vi
neri, sîmbătă și duminică), con
cursul de patinaj artistic dotat 
cu „Cupa F.R.P.", întrecere re
zervată speranțelor și copiilor, 
reunind 39 de concurent! din 
8 cluburi și asociații sportive 
(au absentat, din motive pe care 
nu le cunoaștem încă, repre
zentanții centrelor din Timi
șoara, Reșița și Cluj-Napoca).

Angajați din start în lupta 
pentru un loc pe podium, micii 
„artiști ai gheții" aparținînd • 
secțiilor ICEMENERG Bucu
rești, C.S.Ș. Pionierul Ploiești 
și C.S.Ș. Miercurea Ciuc și-au 
disputat întâietatea cu ardoarea 
specifică vîrstei, prilejuind 
spectatorilor vizionarea unor 
frumoase exerciții liber alese, 
în final, cîștig de cauză au a- 
vu.t bucureștenii, dar o impre
sie favorabilă au lăsat atît în
vingătorii, cît și unii dintre... 
învinși, elevi ai antrenorilor 
Anca Tănâse (ICEMENERG), 
Luminița Ancuta (C.S.Ș. Pio
nierul Ploiești) și Maria Loffler 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc).

în ceea ce privește confrun
tările tinerilor patinatori, se 
poate spune că unele categorii 
de participare au avut

mulți protagoniști. In mod deo
sebit au atras atenția fetele de 
la categoria copii I, 
vedetele s-au numit 
Kurciakovski, Marina
Fabioîa Vișinoiu, Crenguța A- 
lecu și Raluca Duda, clasate în 
această ordine, după programe 
mult gustate de public, din ca
re n-au lipsit săriturile duble. 
Cu un plus de acuratețe în 
mișcări, Beatrice Kurciakovski 
a întrunit sufragiile pretențioși
lor examinatori, în dauna Ma
rinei Bellu, care a lăsat impre
sia că nu are suficiente resurse 
fizice pentru durata întregului 
program de figuri libere. Din
tre băieți s-au remarcat Se
bastian Gheorghiu (datorită si
guranței in sărituri) și cele 
două... speranțe în virstă de 
4 ani (!), Răzvan Constantin și 
Răzvan Atanasescu, (ambii de 
la ICEMENERG), colegi de sec
ție și, în același timp, adver
sari, talente care s-aji impus 
atenției la „ora debutului". De 
asemenea, Gheorghe Chiper, o 
mai veche cunoștință, cu un 
temperament vulcanic, a confir
mat așteptările, executând „cu
rat" o serie de elemente difi
cile. în sfirșit. Mălina Ion s-a 
numărat, grație siguranței, su

în care 
Beatrice

Bellu,

pieței și expresivității arătate 
pe „scena de gheață", printre 
elementele de perspectivă.

ÎNVINGĂTORII : Daniela
Oana* Constantin (C.S.Ș. 2 Ga
lați). Răzvan Constantin 
(ICEMENERG Buc.) la speranțe 
II, Adriana Răchițeanu (C.S.Ș. 
St. r. Bv.), Gheorghe Chiper 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc), la spe- 

Gabricl 
Pionierul 
Beatrice 

M. Ciuc) 
Se- 

(ICEME- 
I. CLA- 
ECHIPE : 

C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
C. O. 
p, 5. 

C.S.Ș. 
P. 7.

rente I, Mălina Ion, 
Marin (ambii C.S.Ș.
Ploiești) la. copii II,
Kurciakovski (C.S.Ș.
— C.O. Mec. fină Buc.), 
bastian 
NERG)
SAMENTUL
1. ICEMENERG 35 p, 2. 
Pionierul Ploiești 32 p, 3. 
Miercurea Ciuc 27 p, 
Mecanică fină Buc. 
C.S.Ș. 2 Galați 15 p. 
Steagul roșu Brașov 
C.S.Ș. Triumf Buc. 7

Gheorghiu 
la copii! 

PE

4.
17
6.
14
p.

Doina STĂNESCU

De cîțiva ani buni schiul 
nostru de fond (și' nu numai 
el) încearcă să iasă dintr-un 
lung anonimat La un moment 
dat se părea că există sorți 
de izbindă, dar pînă la urmă 
nu a ieșit mai nimic.. Acum, 
cînd s-au încheiat campiona
tele naționale ale juniorilor și 
concursul internațional „Cupa 
Carpați", de la Piatra Fîntine- 
le, putem face cîteva aprecieri 
la adresa tinerilor noștri schi
ori fondiști. După cum se știe, 
cele două competiții s-au des
fășurat concomitent, dar „Cupa 
Carpați" nu a beneficiat, la 
această ediție, decît de pre
zența a trei schioare de peste 
hotare.

întrecerile din frumoasa 
mună montană au adus 
meleagurile bistrițene tot 
are mai bun schiul nostru 
fond juvenil. Așa cum 
neam, se încearcă de mai mul
tă vreme redresarea acestei ra
muri sportive, dar acuhi, spre 
deosebire de altă dată, se pare 
că ne aflăm foarte aproape? de 
reușită. Cînd spunem aceasta

co
pe 
ce 
de 

spu-

avem in vedere faptul că, în 
sfirșit, am văzut o serie de 
tinere schioare demne de a fi 
luate în seamă, apte de a atin
ge marea performanță. Datori
tă rezultatelor din ultimii 2—3 
ani obținute de fondistele bis- 
trițene federația de specialitate 
a hotărît înființarea în anul 
trecut a unui centru olimpic de 
schi fond pentru fete. încă din 
primăvară s-a început un ci
clu de pregătire care a fost 
aplicat și urmărit cu atenție de 
specialiștii care răspund de 
acest centru. Desigur, la toate 
acestea un merit aparte re
vine și C.J.E.F.S. Bistrița, re
ceptiv la toate solicitările le
gate de schiul de fond femi
nin. Actualul lot 
fost selecționat pe 
țifice avîndu-se în 
rințele impuse de 
nea proces. Toate.
suple, cu multă îndemînare și 
apte pentru eforturi susținute, 
receptive la sfaturile specialiș
tilor. Ileana Ilangan, Daniela 
Filimon, Edith Bako, Mibaela 
Fie, Adina Tuțulan, Emese Ko-

de fete a 
baze știin- 
vedere ce- 
un aseme- 
sînt înalte,

SPERANȚELE SE AFIRMĂ LA ZONA"

și Rodica Arba — campioane olim- 
in proba de 2 rame

O „barcă de aur" : Elena Florea. 
pice și mondiale

SPORTURILE NAUTICE REGATE"
(Urmare din pag. 1)

Hazewinkel, însă, fetele au e- 
voluat pe distanță dublă. Un 
alt mod de pregătire, în fapt, o 
cu totul altă întrecere. Mai di
ficilă — pentru toate echipaje
le, desigur, mai ales în primul 
an — experimental — hotărît 
de F.I.S.A.

Anul trecut, pe lacul Snagov, 
cînd în sfirșit a venit primă
vara, schifurile făcuseră mulți 
kilometri pe apă. Erau întiile 
starturi către Hazewinkel. iar 
după unele semne ele păreau a 
fi bune. „Flotila de aur" a ca
notajului nostru, care pleca la 
drum nou, anevoios, își arbora
se — șj de data aceasta — ma
rele ei pavoaz cu însemnele 
muncii, sîrguinței și disciplinei. 
Un om din afara canotajului, 
antrenorul emerit Radu Huțan 
— a pronosticat medalii în 
toate probele feminine. Argu
mentele ? a fost întrebat. 
„Acele ceasornicului meu". 
Și reputatul tehnician a 
continuat : „Cînd, dimineața, în 
dreptul Malului tăiat, apare 
sehiful Elenei Florea și Rodicăi 
Arba știu că e ora 7,15. Cînd e- 
chipajul Olgăi Bularda, 
de 4 + 1 rame, întoarce 
2 080 m, nu trebuie să 
consult cronometrul : e 
8,20 fix !"

Intr-adevăr, hărnicia, discipli
na, perfecta organizare a muncii 
și punctualitatea de care vor
beam au fost — în drum spre

barca 
la 

mai 
ora

țărmul înaltelor performante — 
„balizele de ghidaj" rînduite 
de profesorii Doina Bălasa, Lu
dovic Foldvari, Ion Dospinescu, 
Horia Constantinescu, Garoafa 
Cantemir, de antrenorul emerit 
Ițțn Boicu, responsabilul acestui 
eoleotiv. Cum s-a scris la tim
pul potrivit, echipajul de 2 ra
me — Elena Florea, Rodica Ar
ba — a făcut o cursă excepțio
nală la C.M., din august, de la 
Hazewinkel, cucerind medalia 
de aur în această probă, cu un , 
avans categoric : 7 secunde. Nu 
a fost o surpriză. Cele două ca
notoare au obținut, împreună, 
prima medalie — de bronz — la 
C.M. din 1981, de la Miinchen. 
Cu dăruirea, talentul, modestia 
și perfecta lor sincronizare în 
barcă, ele au urcat treaptă cu 
treaptă în ierarhia internaționa
lă a acestei probe : în 1983 —
medalie de argint Ia C.M. de la 
Duisburg, în 1984 — medalie de 
aur la J.O. de Ia Los Angeles, 
iar vara trecută — singurul ti
tlu care le lipsea din palmares, 
cel de campioane mondiale ’

Cu excepția unei singure am- 
barcații, cea de 2 f.c. (Toma 
Vaier, Petru Iosub) — locul 
IV în finala mică (!), după ce 
în urmă cu un an cucerise me
dalia de aur la J.O. de la Los 
Angeles, după ce în sezonul 1985 
învinsese în majoritatea rega
telor — toate celelalte echipa
je românești au fost premiate 
la ultima ediție a C.M. Cu ar
gint : Valeria Racilă (la sim
plu), în luptă directă încă din

*****?:******+*-fc+****+.-7^<Ht*+++*+*++***********

I
 CURSURI DE SCHI LA PREDEAL î

In lunile februarie și martie 1986, Agenția de turism din bd. î 
Republicii nr. 68 continuă organizarea cursurilor de schi la + 
Predeal, In serii de cite 6 zile. A

Programul include transportul pe C F.R. (optional), cazarea, + 
masa șl cite două ore/zl de cursuri practice de schi, sub 
Îndrumarea .unor monitori experimentați, în grupe de 10 cursanti. J

Cazarea se face în vila „Corabia" (pe Cioplea), în camere T 
de 1—3 paturi (încălzire la sobe eu gaze), iar masa se servește T 
la pensiune sau pe bază de tichete valorice, la alegere. J

Persoanelor care nu posedă echipament sportiv 11 se asigură J 
ciăpari șl schiuri pe măsură. w.

La terminarea cursului se organizează un concurs șl o masă + 
festivă. Cu această ocazie, se acordă „absolvenților4 insigne + 
șl diplome. 4-

+ Școala dispune de o garderobă, special rezervată, la Clă- + 
J bucet-Sosire. +
J Plecări In lunile februarie și martie: 4 februarie (copii cu J 
J însoțitori); 10 șl 16 februarie (studenți), iar din 22, 28 februa- J
J rie și 6, 18, 24 martie — pentru toate persoanele dornice să „
J Învețe schiul. J
J Informații suplimentare de specialitate se pot obține zilnic 5 
J între orele 8—10 de la Agenția de turism din bd. Republicii 2.
J nr. 68, telefon 14.08.00. Ș.
, *

CONCURSULUI REPUBLICAN AL ATLEȚILOR JUNIORI III
a obținut 
(14,00 m),

Calendarul intern de atletism 
„Indoor" a programat șl la sfir- 
șitul săptămînli trecute o com
petiție cu caracter național. Gaz
dă a fost — șl de această dată 
— sala din parcul sportiv bucu- 
reștean „23 August", iar cei che
mați la întrecere au fost juniorii 
de categoria a IlI-a, care s-au 
prezentat în număr mare la faza 
de zonă a concursului republi
can al categoriei lor 84 de bă
ieți (născuți în anii 1S71—72) și 
91 , de fete (născute In 1972—73), 
reprezentînd 21 de cluburi și aso
ciații sportive din 4 județe și 
din Capitală. Dintre tinerii atleți 
pe care l-am văzut în concurs 
cîțlva ni s-au părut deosebit _de 
talentați, reușind să-și domine cu 
autoritate partenerii de întrece
re. Astfel, sprintera constănțeană 
Caria Popa (antrenată de M. Bo- 
roianu) a dominat clar întrece
rea pe 50 m, aruncătorul de 
greutate Emil Ștefănescu (pregă-

primăvară — în diferite regate 
internaționale — cu principala 
el adversară,
(R.D.G.), mai combativă pe ul
timii 250 m ai finalei de la Ha- 
zewinkel. Titluri de vicecampi- 
oane mondiale au mai cucerit 
timișoreanca Maria Macoviciuc 
(tot la simplu, dar la categoria 
ușoară), apoi Olga Bularda, 
Chira Apostol, Maria Fricioiu, 
Florica Lavric, Viorica 
(4 + 1 rame), Elisabeta 
niue — Marioara Popescu 
2 vîsle). Cu „bronz", s-au întors 
de la C.M. din Belgia, tinerele 
echipaje de 4 VÎSLE (Anlșoara 
Sorohan, Veronica Cogeanu, 
Anlșoara Bălan, Titie Iordache) 
și 8 + 1 (Lucia Toader, Camelia 
Diaconescu, Carolina Matei, A- 
driana Chelariu, Mihaela Ar- 
mășescu, Livia Tieanu, Mariana 
Trașcă, Doina Bălan, Ecaterina 
Oancia), multe din ele debutan
te la o astfel de competiție.

★
în frumoasa și bogata vitri

nă cu trofee a școlii noastre de 
canotaj o strălucire aparte are 
medalia de argint cucerită — la 
ultimele C.M. — de echipajul 
de 2 + 1 : Vasile Tomoioagă 
(21 de ani), Dimitrie Popescu 
(23) și Dumitru Răducanu. An
trenori : Adrian David și Mir
cea Popa. Strălucirea i-o dă, 
.desigur, valoarea — mai precis 
confirmarea valorii : vicecam- 
pioni olimpici pe pista nautică 
dintre canioanele fierbinți ale 
Californiei, vîcecampioni mon
diali în Belgia. De doi ani con
secutiv la mică distanță (și di
ferența scade mereu) față de 
așii acestei probe, frații Giu
seppe și Carmine Abbagnale 
(Italia).

Camelia Linse

Ioja 
Ole- 

(la

★ '
1985 a fost un an de cano

taj rodnic (medaliile obținute 
de juniorii noștri la C.M. de la 
Brandenburg întregesc acest bo
gat bilanț). A fost muncă, res
ponsabilitate colectivă, două a- 
devărate „vîsle de aur" care, 
sperăm, vor duce și în viitor 
barca nu prea mare a canotaju
lui nostru spre împodobitele 
pontoane rezervate ceremoniilor 
de premiere.

tit de C. Romaniuc) 
un rezultat promițător 
devansîndu-1 . pe următorul cla
sat cu... 2,57 m, gălățeanca Oana 
Mușunoiu (antrenor M. Cordo
va) a arătat certe calități pen
tru săritura în înălțime, ca și 
pentru alergarea peste garduri, 
iar Mario Rafail (îndrumat de 
Irena Tănăsescu) s-a impus în 
două probe (50 mg și înălțime), 
ureînd pe podium și la 50 m 
plat. După cum s-a văzut, 
nere talente există, pe 
așteptăm să 
următori.

O mențiune 
ne, pe drept, 
limpice 
Mihaela 
sfiit să 
concurs, 
rea juniorilor III, reușind 
dublu rezultat — excelent - 
20,40 m.

Rezultate
50 m : A.
Georgescu (CSȘ 5) 
faH (CSȘ 190) 6,6 ; 
fail 7,4, M. Coman 
I. Constantin (CSȘ 
gime : F.

confirme

li
căre le 
In anii

se cuvi-specială 
vicecampioanei o- 

la aruncarea greutății, 
Loghin, care nu s-a... 
participe, în afară de 
bineînțeles, la întrece- 

’ * un 
de

tehnice : BĂIEȚI : 
Herța (CSȘ 4) 6,5, B. 
------ 6,5, M. Ra- 

50 mg : Ra- 
(CSȘ 4) 7,5,

3) 7,8 : lun-
Dobrogeanu (Rapid)

Herța 5,84 m, I. Constan-
5,81 m ; înălțime : Rafail

5,87 m, 
tin
1,68 m, T. Doboș (CSȘ Lie. 37) 
și M. Stoica 
m ; prăjină : 
2,80 m, A.
Triumf) 2,80 
Triumf) fc,60 , _
Ștefănescu (CSȘ 190) 14,00 m, S. 
Stănescu (Metalul) 11,43 m, V. 
Velicu (CSȘ 190) 10,80 m. FETE : 
50 m : Caria Popa (CSȘ 2 Con
stanța) 6,6, Elena Paraschiv 
(CSȘ 7 Dinamo) 6,9, Georgeta 
Dragomir (CSȘ Slobozia) 7,0 ; 
50 mg : Cristina Medeșan (CSȘ 5) 
7,9, Oana Mușunoiu (CSȘ 2 Ga
lați) 8,0, Aura Popescu (CSȘ 7 
Dinamo) 8,1 ; lungime 
participante !) : Ileana
(CSȘ 3 Steaua) 5,04 m, i 
Dumitrescu (CSȘ Ploiești) 
Daniela Bărdăcel 4,96 m 
țime : ] ,
șan_ 1,50 m, Gabriela

(CSȘ Călărași) 1,65 
R. Stanciuc (CSȘ 5) 

Constantin (CSȘ 
m, D. Barbu (CSȘ 
m ; greutate : E.

vacs sau 
demonstrat 
Piatra Fir 
liza rezult 
in concurs 
Desigur, c< 
pionatele 
stituie un 
aprecieri îi 
tîmplă în 
anvergură, 
tăm cu 
starturi al 
apropiatele 
„Concursul 
caniadă". , 
nie mult i 
loroasă, se 
bine ceea 
tele noast 
oadă. Daci 
fi pe măs 
seamnă c! 
liștii care 
gătirea sp' 
olimpic, n 
a duce la 
bine încep 
lentate, ap 
rea perfoi 
fond femin

Lucruri 
toare și d< 
Liderul ' lo: 
prin rezult 
și prin ca 
care dispt 
de la A.S. 
segmente 
aăecvată, £ 
trecerile li 
Dacă la ct 
pune va r 
tul în pre; 
sar și obl 
mare perfo 
te șansele 
tr-un ritm 
facă comps 
rile intern, 
le și prest;

(33 de 
Iancu 

Cristina 
i 4,99 m, 

jzjctiu^tvci ni ; înăl-
Mușunoiu 1,60 m, Mede- 

Dincă 
(CSȘ 4) r,50 m ; greutate : Ele
na Vlădescu (CSȘ 3 Steaua) 11,94 
m, Mariana Stroie (CSȘ 2 Ga
lați) 11,05 m, Cristina Stoica 
(CSȘ 190) 10,26 m ; II.C. : Mihaela 
Loghin (Steaua) 20,40 m.

Andi VILARA

PREMIERE MEHED1NȚENE
(Urmare din nag 1)

și Unirea 
un frumos 
întrecerile 
masă, fot- 
situindu-se 
economic,

(A.S.A.). G
naino). 'â
ș.a.

Nu put<
scurte aprt
despre ef
pentru org
dintre cele
două comp
curs, trasee
tribuit CU

plină a înt
C.J.E.F.S.
merită feli

Tr. Severin (la fete) 
C.P.L. (la băieți). De 
succes s-au bucurat 
de la volei, tenis de 
bal, printre fruntași 
tinerii de la Liceul 
Liceul „Traian", Șantierul naval 
Orșova, Școlile generale 14 și 6, 
Diema. Acțiuni în curs de des
fășurare : „Cupa U.G.S.R.", „Cu
pa U.T.C.", „Cupa Pionierul" la 
șah, tenis de masă, popice, sa
nie, schi. Se estimează că la 
toate acestea vor participa in 
jur de 15 000 de mehedințeni, ti
neri și tinere din școli, între
prinderi, instituții. Există și un 
grup de oameni, mari anima
tori ai sportului, care pun, an 
de an, umărul la desfășurarea 
corespunzătoare a acestor între
ceri cu caracter de masă. Prin
tre ei, Ludwig Lepădătescu, Ion 
Făiniș, Mircea Focșan, Ion Ca- 
lafeteanu, Gheorghe Udrescu. 
„Fără aportul lor, sublinia Ro
mulus Predescu, totul ar decur
ge mai anevoios..."

Fotbalul și boxul au fost și

rămin sporturile... tradiționale, 
preferate ale 'mehedințenilor. 
Adevărul nu mai trebuie de
monstrat. E ca o axiomă. Dar 
a mai apărut unul... De cînd cu 
marele lac de acumulare al Por
ților de Pier I : canotajul, ca
iacul, canoea. Si Orșova și-a 
trimis sportivi pînă la Dos An
geles, cucerind acolo medalii. 
Nu despre performanțele aces
tor discipline vrem să relatăm 
acum, așa că să-i dăm din nou 
cuvintul președintelui C.J.E.F.S.: 
„S-a inaugurat baza nautică Or
șova, în cadrul căreia există și 
un centru pentru recuperare, 
pus la dispoziția orșovenilor. 
Acest extrem de util complex 
este dotat cu tot ce este nece
sar : bazin de recuperare, saună, 
camere de masaj, sală de for
ță, cabinete medicale, cantină, 
club, un centru de gimnastică 
de întreținere. Trei oameni răs
pund de buna funcționare a a- 
cestui complex : Aurelian Mi- 
sescu, Mariana Zimța și Came
lia Popa. Rezultatele noastre în 
sporturile nautice pot fi, deci, 
îmbunătățite, sperăm să fie mai 
frumoase, atrăgînd spre aceste

LJ3t.^3g^

SPORTIVII, LA DATORIE
(Urmare din pag. 1)

Sportivii clubului Steaua au 
ieșit și ei în număr mare la 
lucru. O parte chiar la sediul 
clubului din Calea Plevnei — 
unde, in afara curții interioare, 
înlăturau zăpada de pe trotua
rele și carosabilul din preajmă 
— ceilalți la baza sportivă din 
Șos. Ghencea. Lucrau acolo toti 
cei ce se află în pregătire în 
Capitală, avind mult de muncit 
pentru a reda baza antrenamen-

ANUNȚ
Viza și eliberarea 

competițiile sportive 
data de 5 februarie. _ . __________ _______
vizate pînă la 15 martie anul curent, își pierd valabilitatea. 
Eliberarea de,. legitimații-abonament noi se va face numai 
prin cluburi și asociații sportive.

legitimațiilor-abonament de intrare la 
pe anul 1986 se va efectua începînd cu 
Legitimațiile-abonament eliberate și ne-

telor. Intre aceștia, nume cu
noscute ale unor sportivi ac
tuali sau foști, în prezent antre
nori : Iordache, Sătmăreanu, 
Crăiniceanu, Trol, Pantea (din 
Becția de fotbal), Durbac, A- 
chim, Mateescu, Rădulescu, Io- 
nescu, Enache, Fuicu, Codoi din 
secția de rugby, fosta scrimeră 
Olga Szabo și mulți alții.

Bineînțeles. în astfel de ac
țiuni sînt angrenați și sportivii 
altor cluburi și asociații sporti
ve din Capitală — Rapid, Di
namo, Voința, Semănătoarea, 
Timpuri Noi ș.a. Numeroase 
relatări telefonice sosite la re
dacție de la corespondenții noș
tri din țară ne informează că 
sportivii din județele afectate 
de viscol se află angajați cu 
însuflețire la acțiunile organi
zate de comandamentele locale 
pentru ca întreaga activitate în 
localitățile respective să se des
fășoare normal.

ramuri tot 
perspectivă 
poate devei 
vedere, un

Sporturi 
deni și Izv 
șah, fotbal, 
Tr. Severin 
la Orșova, 
necesitat n 
dotare. T< 
desfăș e 
nă pe mele

DUPĂ
(Urm

al Laris ei 
trei meciui 
goluri !), 
mai puterr 
lege. Chir 
cum scrian 
te din pl 
Verigeanu, 
resursele i 
ne printre 
a reușit ir 
TEROM Ia 
totdeauna 
loric ridic: 

Turneul 
o evidentă 
tatii jocuri 
plus o cor 
meciuri te> 
fiecare 
puțind ob 
toria, semi 
fost nota < 
lui. £’ est

Gru..„ 
este dom 
fia Bucure 
un pas. m 
evoluțiile 
gătoare în 
toamna tre

ci.
1. Știința 1
2. Rulm. B
3. Rapid B
4. Hidr. C-
5. Chimlstu
6. TEROM
7. Corni. Bi
8. CSM Slb
9. Do rob.

10. Mureșul
11. Relonul
12. Text. Zi
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DIN NOU DESPRE CARTONAȘELE GALBENE Șl ROȘII

vic- 
nu- 
pri-

Se apropie returul. Și — mai 
este nevoie s-o spunem? —în 
această a doua parte a cam
pionatului, la toate nivelurile 
fotbalistice, întrecerile se vor 
desfășura, desigur, sub semnul 
unor ambiții sporite, al unor 
lupte si mai dîrze pentru 
torie, la fotbal „bobocii" 
mărîndu-se nu toamna, pi 
măvara. /

G-îndindu-ne la returul cam
pionatului, se cuvine să tragem 
învățămintele necesare din a- 
naliza pe care a făcut-o, re
cent, Comisia de disciplină a- 
supra unor stări de lucruri 
negative din prima parte a 
întrecerii.

Cercetînd procesele verbale 
ale ședințelor Comisiei de dis
ciplină, ținute în toamna anu
lui 1985, rezultă că, pentru di
ferite acte de indisciplină în 
Divizia „A“ au fost arătate 
numeroase cartonașe galbene și 
roșii care au atras după sine, 
primele prin repetarea lor, iar 
celelalte prin eliminarea ju
cătorilor respectivi, la nu mai 
puțin de 8,05 jucători suspen
dați pe etapă ! Ceea ce 
semnează 
n-au luat parte la meciuri, ci 
au trebuit să ia loc în tribune 
ca simpli spectatori! Dar ju
cătorului îi stă bine cu jocul și 
nu cu privitul de la distantă 
a meciului, forma sa sportivă 
resimțindu-se, .de altfel, din 
cauza aceasta. Prejudiciate, în 
acest fel, sint și echipele res- 

__  __ ___ ! să 
felul de impro- 
a-i înlocui pe 
Chiar și la ni- 
campionat t-au

deciziile arbitrului și chiar de 
a-i adresa injurii l

Dar iată că — discutînd des
pre abaterile unor jucători a- 
parținînd unor echipe din Di
vizia „A“ — avem ocazia să 
consemnăm și o atitudine care 
nu poate fi decît apreciată și 
luată ca exemplu. Este vorba 
despre felul cum au reacționat 
cluburile Corvinul Hunedoara 
și Dinamo cind unii dintre ju
cătorii lor au căzut In greșea
lă. Ele 
tărîrea 
ci. din 
propus 
pe una ___ ___  _____ ____ c
jucătorilor vinovați. La fel 
procedat. în campionatul 
cut, și

n-au mai așteptat ho- 
Comisiei 
proprie

comisiei 
sau mai

de disciplină 
inițiativă, au 

suspendarea 
multe etape a 

a 
tre- 

Universitatea Craiova.

Disciplina —
In centrul atenției

în
că multi jucători

pective, ele fiind nevoite 
recurgă la tot 
vizații, pentru 
cei suspendați, 
velul primului 
înregistrat astfel de fenomene 
nedorite, cu consecințele ară
tate mai sus. Aproape că n-a 
existat etapă fără cartonașe 
galbene, de avertisment, pen
tru diferite încălcări ale re
gulamentului de joc. numărul 
lor ridieîndu-se la 345, adică la 
20,29 pe etapă 1 Procentul aces
ta ar trebui să dea de gîndit 
conducerilor de echipe și an
trenorilor, aceștia din urmă a- 
vînd o responsabilitate directă 
în legătură cu comportarea 
„elevilor" lor pe terenul de 
joc. Trebuie amintite și cele 
26 de eliminări <Țe P6 
în această ultimă privință, a- 
vem impresia că unii jucători 
din acest eșalon fruntaș, uitînd 
că. de fapt, au mai multe ob
ligații față de sport și față de 
public decît jucătorii din Di
vizia „C“, să spunem, conside
ră. dimpotrivă. că au mai 
multe drepturi, printre care șl 
acela de a nu fi de acord cu

DE HANDBAL (f)

cat 
ili- 

in 
mei 
ate, 
nte 
ric- 

a 
eu-

cap greu de refăcut. Oricum, 
credem că această echipă va 
continua pe aoeeași linie. Cam 
la fel se prezintă și Mureșul, 
o formație cu altă „față". Am 
vrea să credem 
vorba numai de 
cîrma echipei a 
Eugen Bartha și 
sub culorile mureșene a Evei 
Mozsi, jucătoare valoroasă, 
fără îndoială. Dar am vrea 
să consemnăm o schimbare 
a opticii față de pregătire a 
handbalistelor din Tg. Mureș. 
Lupta pentru evitarea retro
gradării va fi aspră. De aceea, 
cele două echipe menționate, 
împreună cu C.S.M. Indepen
dența Sibiu, Textila Doroban
țul Ploiești, Relonul Săvinești

că nu este 
prezența la 
antrenorului 
a evoluției

ndă 
fec- 
; la

-ate 
idi-

18 
n 
14 
)5 
16 
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54 
53 
16 
>5
74
12

31
30
27
25
25
23
22
18
18
17
15
13

pentru 
prin 

a deciziilor 
oe vor ju- 

proteste ? 
un arbitru

împotri- 
nu. Și 
au pro- 
a inve- 
teren si 
un di-

acasă cu 
care îi pot 
la următoa-

Întreaga ad-

Să vedem, mai degrabă, care 
au fost abaterile cele mai mult 
înserate în foile de arbitraj. 
Deși ne propusesem să nu fa
cem operații de statistică, tre
buie. totuși, să arătăm că 
55—60% dintre cartonașele gal
bene au fost arătate 
proteste și dezaprobarea 
gesturi și cuvinte 
date de arbitri. Și 
cătorii prin aceste 
A existat vreodată
care a revenit asupra deciziei 
date, cind unul sau mai multi 
jucători au protestat 
va ei? Desigur că 
atunci, ce alt rezultat 
testele, decît acela de 
nina inutil spiritele în 
în tribune, de a crea
mat antifotbal, de a enerva., de 
a fi sursa de plecare a multor 
abateri, uneori mai grave. Și 
mai există, din păcate, un as
pect. în cauză sînt uneori ju
cătorii fruntași, angajați tn în
treceri internaționale. Ei riscă 
să se întoarcă 
cartonașe galbene 
face inutilizabili 
rea întîlnire.

Mărturisindu-ne
miratie pe care o avem pen
tru Costică Ștefănescu. jucător 
de excepție al fotbalului nos
tru. ne e greu să despărțim a- 
cel incredibil 0—1 din meciul 
cu Irlanda de Nord de absen
ta din echipă a acestuia, sus
pendat disciplinar de U.E.F.A.

După această paranteză, re- 
ferindu-ne, în general, la acte
le de indisciplină, este 
să arătăm — pentru a 
oară ?

cazul
______ _ _ câta 

că ele se datorează

și Textila I.A.S. Zalău se vor 
pregăti — sperăm — în con
tinuare la cele 
cote, pregătire 
handbalul nostru 
avea numai de 
atît mai mult, cu 
anului, are de susținut un exa
men deosebit de greu : Cam
pionatele mondiale, grupa A. 
TROFEUL „SPORTUL- PENTRU 

EFICACITATE
1. Mariana Tireă (Știința) 

goluri ; 2. Rodica Grigoraș (Con
fecția) 97 ; 3. Larisa Cazacu (Hi
drotehnica) 86 ; 4. Edit Torok 
(Chimistul) 82 ; 5. Rodica Cova- 
lluc (TEROM) 74 ; 6—7. Esztera
Laszlo (Mureșul) șl Marilena Ju- 
llșca (Relonul) 69 ; 8. Eugenia 
Marian (Textila) 66 ; ». Georgeța 
Cervenciuc (Știința) 55 ; 10. Maria 
Petre (Chimistul) 50 ; 11. Elena 
Nițolu (Știința) 49 ; 12. Gheor- 
ghița Oprea (Rapid) 46.

mal ridicate 
din care 

feminin va 
câștigat, eu 

cit, la finele

108
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NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA MULTIPLA LOTO DIN

3 FEBRUARIE 1986
FAZA I : Extragerea I : 58
84 72 40 75 60 57 10 ; extragerea 
a n-a : 76 3 90 87 83 54 46 14 19.

Extragerea a
10 82 88 18 5 1 21 ;
IV-a : 7 15 26 23 51 
extragerea a V-a :

38 18 76 19 ; extra- 
: 35 24 15 53 90 77 58

FAZA a Il-a :
Hl-a : 14 27
extragerea a 
77 47 61 63 ;
9 84 82 39 59 
gerea a Vl-a
79 36 ; extragerea a VIT-a : 28 46
22 10 17 41 52 26 27; extragerea 
a vm-a : 2 36 68 64 19 54 67 69 79.

FONDUL TOTAL DE CtȘTI- 
GURI : 2.316.795 lei.
ClȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 29 IANUARIE 

1986
Categoria 1 : 1 variantă 100% a 

50 000 lei și 3 variante 25% a

12 500 lei ; cat. 2:1 variantă 100% 
a 23 530 lei șl 12 variante 25% 
a 5 882 lei ; cat. 3 : 114,25 a 824 
lei ; cat. 4 : 115,25 a 817 lei ; cat. 
5 : 307,50 a 306 lei ; cat. 6: 9 984,25 
a 40 lei ; cat. 7 : 276 a 200 lei ; 
cat. 8 : 4 797,25 a 40 lei.

Report categoria 1 : 29 221 lei.
Ciștigul de 50 000 lâ de la catego

ria 1 a fost obținut de DUMITRU 
GRIGORE din “ ... -
nova.

Bușteni, jud. Pra-

insuficientei munci de educa
ție pe care o desfășoară unele 
conduceri de echipe și unii 
antrenori, concepției greșite că 
importantă este doar disciplina 
în joc nu și disciplina propriu- 
zisă, uitindu-sc legătura dintre 
ele. Dar iată că, uneori, toc
mai cei în sarcina cărora cade 
munca de educație cu fotbaliș
tii încalcă disciplina. In această 
privință vorbesc de la sine 
cazurile celor 41 (rețineți: 41!), 
de conducători de echipe, de
legați și antrenori (din divizi
ile „A", „B“ și ,,C“) chemați 
la Comisia de disciplină, ul
timii fiind înaintați spre ju
decare Colegiului central ai 
antrenorilor, iar celorlalți ridi- 
cîndu-li-se dreptul de a» mai 
reprezenta echipa respectivă pe 
perioade de la 3 luni la un 
an. Să mai spunem că stațiile 
de amplificare, ca și progra
mele ce se vînd pe stadioane 
sprijină prea puțin munca dc 
educație cu spectatorii, rezu- 
mîndu-se la simple informații 
despre meci?!

Iată atîtea aspecte care me
rită cel puțin tot atîta atenție 
cit munca de instruire tehni- 
co-tactică și, în general, pre
gătirile . ce se fac pentru retu
rul campionatului, un
pare în mod obișnuit este mult 
mai dificil din cauza angaja
mentului fizic și. psihic sporit, 
decît turul campionatului, dar 
putem contribui ca bilanțul lui 
să fie, totuși, mai bun 
cel pe care l-am analizat 
aceste rînduri.

retur

Dumitru PEPELEA 
secretar al Comisiei 

de disciplina a F.R.F.
Jack BERARIU *

decît
in

La mai puțin de 24 de ore după 
startul divizionarelor „A" (8 mar
tie) vor intra in focul Întrecerii 
și concurentele eșalonului secund 
(9 martie). Motiv pentru care ele 
au declanșat, chiar din primele 
zile ale lunii Ianuarie, pregătirile 
pentru „stagiunea"' de primăvară. 
In „turui de orizont" pe care vi-I 
propunem, începind de astăzi, vă 
prezentăm știri din taberele divi
zionarelor „B“, punindu-vă 
temă cu ceea ce credem că 
interesează cel mai mult.

OȚELUL GALAȚI
• Antrenori ; Costică Rădulescu 

(principal) și Ion Zdrobiș (se
cund) • Noutăți în lot : Ralea 
și Steri an (Dunărea C.S.U. Ga
lați), Posmac (Victoria Bucu
rești) , Vintilă, Bedreagă și Ale
xandru (toți trei promovați de la 
juniori) • Au plecat : Lala (la 
Victoria București) și Deaconescu 
(la Dunărea C.S.U. Galați) • O- 
țelul Galați se află la 4-12 în „cla
samentul adevărului* • Startul 
pregătirilor a fost luat la 10 ia
nuarie. Antrenamentele s-au. des
fășurat în localitate pînă ia 20 
ianuarie. • A susținut două 
jocuri de verificare, în deplasare, 
ambele cîștigate : 2—0 cu
Botoșani și 5—1 cu Textila 
huși. Următoarele partide : 
și 12 februarie, cu Olimpia 
Sărat (tur-retur) @ Cei mai _
jucători din turul campionatului: 
Burcea, Vaișcovici, Popescu și
Bejenaru • Golgeterul echipei : 
Rotaru, cu 10 goluri • Victor Va
sil ache (președintele clubului) : 
„Obiectivul nostru este să ne 
menținem pe primul loc în cla
samentul seriei și, implicit, să 
promovăm în Divizia „A". Jucă
torii sint deciși să facă totul pen
tru atingerea țelului dorit de noi 
toți".

PROGRESUL VULCAN
0 Antrenori : Paul Popescu 

(principal) șl Marin Moraru (se
cund) 0 în retur vor mal activa 
în echipa bucureșteană și Livciuc 
(fost la Carpațl Mîrșa), FI. Gri- 
gore și D. Clucă (de la Sp. stu
dențesc). Nu a plecat nici un ju
cător 0 Echipa se află la +5 în 
„clasamentul adevărului" 0 Pre
gătirile au început în prima de
cadă a lunii ianuarie, în Capitală, 
pentru reacomodarea organismu
lui jucătorilor, urmate de 12 zile 
la Timiș, în oare s-a insistat pe 
creșterea pregătirii fizioe. Tn con
tinuare, antrenamentele au loo 
la București 0 Meciurile de ve-

0 valoroasă lucrare de psihologic sportivă

„MECANISME DE INFLUENȚARE
A COMPORTAMENTULUI ÎN FOTBAL

Spre sfîrșitul anului trecut, 
Editura Sport-Turism a trimis 
în librării o toarte interesantă 
lucrare scrisă de prof. unlv. 
Mihai Epuran, specialist in 
probleme de psihologie spor
tivă, și de un cunoscut publi
cist, Egon Hom. Sub titlul 
„Mecanisme de influențare a 
comportamentului In fotbal", 
poate cam arid și neatrăgător, 
se află, insă, o carte scrisă 
cursiv care se citește cu mare 
interes. Și este normal să fie 
așa, întrucît în paginile ei 
sint tratate o seamă de pro
bleme deosebit de importante 
legate de fotbal ca joc și ca 
spectacol, de meciul in sine, 
dar și de jucători (vedete sau 
non-vedete) și arbitri, proble
me care sint dezbătute mai 
rar, dar de importanța cărora 
îți dai încă o dată seama par
curgând paginile cărții.
~ Autorii consideră că „între
cerea sportivă a constituit 
totdeauna un spectacol, 
tntîi pentru că victoria 
înfrîngerea are nevoie 
consemnarea unul număr 
regare de -martori- sau de 
-suporteri* ; mal apoi pentru 
că o întrecere între doi luptă
tori sau între două echipe a-

din- 
mal 
sau 

de 
oa-

în 
vă

C.S.
Bu

la 9 
Rm. 
buni

rificare trebuiau să debuteze du
minica trecută, la Ploiești, dar 
din cauza viscolului, care a făcut 
terenul impracticabil, meciul nu 
s-a putut disputa. Pentru mîine 
era programat un joc la Buzău, 
cu Gloria, dar probabil că nici 
el nu se va juca din aceleași 
motive. 0 Primii 3 jucători ai 
turului : Beldie, Boiborea, Cr. 
Niță 0 Golgeterii echipei: Bel
die și Petrescu cite 6 goluri 0 
„Obiectivul nostru 7 Sint preocu
pat de creșterea calitativă a jo
cului și, desigur, de obținerea 
unui Ioc cît mai bun. Bun este 
și locul 2, pe care ne aflăm, dar 
situația de conjunctură va re
zolva și problema locului 1, e- 
chipa care va promova. Noi avem 
meciurile cheie cu C.S. Tîrgoviște 
— acasă — șl Flacăra Automeca- 
nica la Moreni". (P. Popescu — 
antrenor.

F. C. MARAMUREȘ
0 Antrenori : Nlcolae Szabo

(principal) și loan Onciu (se
cund) 0 Noutăți în lot : Tulba 
(revenit de la Dinamo București), 
Boca (de la Armătura Zalău), 
Drăgulescu (de la C.I.L. Sighet), 
Petran " ' '" ' ~
Pașca 
Mare), 
mătura 
la + 1 
lui". 0 
luat la 
nuarie, 
fășurat 
da 18—31 ianuarie, pregătirile au 
fost găzduite de localitatea Iz
voarele. 0 Pînă în prezent a sus
ținut două jocuri amicale, ambele 
cu Minerul Cavnic (4—2 și 2—1). 
In continuare, sînt perfectate ur
mătoarele întîlniri : Nyregyhaza 
(5 februarie). „Poli" Timișoara (8 
și 12 februarie). F.C. Bihor (9 șl 
14 februarie), A.S.A. Tg. Mureș 
(16 februarie), - Olimpia S. Mare 
(19 februarie). Armătura Zalău 
(3 martie), C.I.L. Sighet (5 mar
tie). 0 Cel mal buni jucători ai 
turului : Mia, Tătăran, Condruc. 
0 Golgeterul formației : Roznai 
(9 goluri). 0 „încercăm, în retur, 
promovarea, mai cu seamă că 
jucăm acasă cu celelalte preten
dente la intrarea în „A": Jiul și 
Gloria Bistrița. Acestea sînt. de alt
fel, momentele-cheie ale returu
lui. Ceea ce nu însemnează că 
celelalte jocuri, mai cu seamă 
partidele din deplasare, trebuie 
neglijate. Dimpotrivă 1". (Antre
norul N. Szabo).

(de la Minerul Cavnic), 
(de la CUPROM Bala 
Feher (revenit de la Ar- 
Zalău) 0 Echipa se află 
în „clasamentul adevăru- 
Startul pregătirilor a fost 
3 Ianuarie. Pînă la 17 ia- 
antrenamentele s-au des- 
la Baia Mare, tn perioa-

trage, pasionează, incită 
participarea afectivă și duce, 
de cele mai multe ori, la sim
patizarea și susținerea uneia 
dintre părți. Jocul de fotbal 
face parte dintre acele spor
turi care au declanșat *
din cele mal vechi timpuri 
mari pasiuni în sînul practi- 
canților, ca și al spectatori
lor". Și mai departe : „Nevoia 
de afirmare personală și de 
performanță este izvorul moti
vației principale pe care o 
satisface jocul de fotbal". EZ 
„poartă și un mesaj intelectual 
rostit într-o limbă proprie, a 
cărei complexitate poate satis
face chiar și exigențele celui 
mai rafinat act de cultură. 
Căci (fotbalul n.n.) înseamnă 
confruntarea a două inteli
gențe tactice, a agilității, în- 
demînării și voinței de a în
vinge, însoțită de alternanța^ 
previzibilului cu imprevizibi
lul, a certitudinii cu proba
bilitatea". .

Deosebit de importantă dato
rită temelor dezbătute tn pa
ginile sale, pentru antrenorii 
in 'formare, pentru cei cu în
delungate state de serviciu pe 
tărtmul fotbalului, ca și pen
tru toți cei ce iubesc această

îțWElWN - ESW HOL»;

încă

frumoasă disciplină sportivă 
(foarte multe din ideile conți
nute au aplicabilitate și in 
alte jocuri sportive), lucrarea 
analizează teme cum ar fi : 
gîndirea tactică, antrenorul în 
timpul jocului, trăsăturile de 
personalitate ale fotbaliștilor 
de mare performanță, inteli
gența jucătorului de fotbal, 
psihologia echipei și conflictele 
ce pot să apară în sînul ei, 
liderii și vedetele etc.

Pe scurt, un volum care 
înmănunchează studii (toate 
concluziile au la bază o sea
mă de cercetări în domeniu) 
de mare ajutor antrenorilor 
de azi. Și nu numai lor...

Mircea TUDORAN

ȘTIRI, MECIURI AMICALE • ȘTIRI, MECIURI AMICALE
Au marcat : Mandache (min. 
3 — autogol), Stan II (min. 7), 
Stan I (min. 18), Bejenaru 
(min. 20) și Tîmofi (min. 78). 
(S. NENIȚĂ — coresp.).

C.S. U.T. ARAD — C.S.M. 
RAPID ARAD : 1—0 (1—0) ;
Unicul gol a fost înscris de 
Csordaș (min. 29). (N. STRĂ- 
JAN — coresp.).

CARANSEBEȘ — 
Reșița : 2—1 (0—1) :

PROGRESUL ODORIIEI — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 3—1 
(1—0). Au marcat : Dezso 
(min. 44 și min. 73 din 11 m), 
Szabo (min. 56), respectiv Fîșic 
(min. 57). „U“ : Iasko — Me- 
zaros, Ciocan, Neamțu, Bagiu 
— Moldovan, Mujnai, Stoica — 
Bucur, Cîmpeanu II, Boieru. 
Au mai jucat : Ciucur, Do- 
brotă, Popicu, Fl. Pop, Biro. 
(A. PIALOGA, coresp.).

S. C. BACAU — 
PROGRESUL BRĂILA 
(4—1). Autorii
Borilcanu (min. 
(min. 20, 42, 57), Șoiman 
38), respectiv Pelrache 
10, din 11 m), Cațaros 
90). (I. IANCU, coresp.).

POIANA CIMPINA — 
CĂRA AUTOM. MORENI 1—3 
(0—2). Au înscris : Stan (min. 
55), respectiv Ștefănescu (min. 
10, 30 și 88). (C. VÎRJOGHIE, 
coresp.).

LA BRAȘOV și în diferite 
localități ale județului încep 
mîine jocurile celei de-a 14-a 
ediții a „Cupei Silviu Ploeș-

F. C. M.
5—2 

golurilor : 
Bîșcă 
(min. 
(min. 
(min.

16),

FLA-

teanu", competiție la care 
participă zece divizionare („A" 
„B“ și „C") împărțite în două 
serii. Se joacă sistem turneu, 
numai tur. ‘ ~
resp.).

TURNEU 
SALA. La 
iese s-a disputat un 
neu de fotbal In sală cu 
participarea a șase echipe. A 
cîștigat Progresul I — Odor- 
hei, cane a obținut următoa
rele rezultate : 3—2 cu Chimi
ca I Tîmăveni, 2—0 cu Uni
rea I Alba Iulia, 0—2 cu Gaz 
metan Mediaș. Golgeterul 
competiției a fost L. Kiss 
(Progresul I — Odorhei) cu opt 
goluri. ‘' 
resp.).

TRACTORUL BRAȘOV - 
INTER VASLUI : 2—1 (2—0) : 
Au marcat : Moarcăș (min. 20 
—: din 11 m. și 30) pentru bra
șoveni, respectiv Țibulcă (min. 
72). (P. DUMITRESCU — co
resp.).

TEXTILA BUHUȘI — O- 
ȚELUL GALAȚI : 0—5 (0—4) :

(C. GRUIA — co-

DE FOTBAL IN
Odorheiu Secu- 

disputat un tur- 
fotbal

(A. PIALOGA, co-

U.T.

C.F.R.
C.S.M. , . . , .
Au punctat : Vlad (min. 51 _ și 
70) pentru învingători, Scîn- 
teie (min. 16) pentru învinși. 
(N. MAGDA — coresp.).

DE ARBITRI 
MECIUL ITA- 
F. GERMANIA, 
disputa la Ave- 
amicală dintre 

ale Ita- 
. întîl-

BRIGADA 
ROMANI LA 
LIA — R.
Mîine se va 
llino partida 
primele selecționate ;
liei și R. F. Germania, 
nirea va fi condusă de o bri- 
gădă de arbitri din țara noas
tră, avîndu-1 la centru pe 
I. Igna, ajutat la linie de M. 
Salomir si A- Porumboiu.

că 
zi 
la

pârtiei panții 
este ULTIMA

• Informăm 
astăzi, marți, 
pentru procurarea biletelor 
tragerea obișnuită PRONOEX-
PRES, ce se va desfășura mîine, 
miercuri, 5 februarie. Jucați din 
timp numerele dv. preferate !



MARIA ALBOIU-IOCUL 6, WEHITORIU Șl PROMIJĂTOR

IN CURSA PENTRU de SANIEAU LUAT SF1RȘ1T EUROPENELE

E 
C

PARISUL ADUCE NOI
ARGUMENTE

Cursa pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară din 
1992 continuă, fiecare oraș, din
tre cele șapte care și-au depus 
candidatura — Amsterdam. Bar
celona, Brisbane, Belgrad, Bir
mingham. New Delhi, Paris — 
căutind argumente din ce ta ce 
mai convingătoare pentru a de
termina C.I.O. să-i acorde cins
tea găzduirii J.O.

în afara argumentului că, în 
1992, se va aniversa centenarul 
nașterii lui Pierre de Coubertin, 
inițiatorul Olimpiadelor moder
ne, Parisul dispune — '.-a a- 
nunțat la o reuniune a mem
brilor Comitetului Olimpic 
Francez și a reprezentanților 
federațiilor naționale — și de 
alte atuuri : situarea tuturor 
bazelor de concurs in perime
trul orașului, faimosul rîu Sena 
urmind a fi principala cale de 
legătură între stadioane și săli ; 
asigurarea gratuită a sejurului 
pentru toți concurenții, precum 
și construirea unui nou și mo
dern stadion de atletism ta Bois 
de Vincennes.

Stop cadru

la Hammerstrand 
desfășurat Cani

de sanie.

Pe pîrtia de 
(Suedia), s-au 
pionatele europene 
Conform așteptărilor, întreceri
le au fost dominate de sportivii 
din R. D. Germană și Uniunea 
Sovietică, ei împărțindu-și, de 
altfel, titlurile individuale. Iată 
rezultatele înregistrate, feminin: 
1. KERSZTYN SCHMIDT

(R.D.G.) 2:01,39 ; 2. Steffi Mar
tin (R.D.G.) 2j01,72 ; 3. Ute O- 
berhoffer
masculin :
(U.R.S.S.) 2:13,10 ; 2. J. Miiller 
(R.D.G.) 2:13,12 ; 3. M. Walter 
(R.D.G.) 2:13,48.

La competiție au participat 
performeri reprezentlnd 18 țări 
ale vechiului continent.

(R.D.G.)
1. S.

2:01,81 ;
DAMILIN

La „Tăljehallen44 din localitatea 
suedeză Sodertalje s-au încheiat 
duminică, la o oră tirzie, întrece
rile celei de a XVI-a ediții a 
prestigioasei competiții de tenis 
de masă „Europ» Top 12“ pentru 
seniori, concurs la care au luat 
parte cei mai buni 12 Jucători șl 
jucătoare de pe continent. Victo
ria a revenit, în cele din urmă, 
sovieticei Fiiura 
dezului Jan-Ove

In contextul 
foarte strînse,

Bulatova și sue- 
Waldner.
unor Întreceri 
o comportare 

foarte bună a ăvut-o șl reprezen
tanta noastră Maria Alboiu, pen
tru prtnu oară prezentă la aceas
tă importantă competiție. Ea a

Eveniment ’85 în tirul internațional

UN PROGRES EXCEPTIONAL: 29 DE NOI RECORDURI MONDIALE !
între modificările de structură 

ale concursurilor de Hr menite 
să aducă un plus de spectaculo
zitate acestei discipline și ava
lanșa de recorduri mondiale în
registrate la Campionatele euro
pene de la Osijek nu este — a- 
parent — nici o legătură. Și to
tuși, lucrurile nu stau chiar așa.

In anul 1985 s-a înregistrat un 
fapt insolit, un fel. de record 
aparte : 29 de recorduri ale lu
mii, nou înregistrate ! Aceste 
performanțe ieșite din comun 
constituie o urmare directă a 
faptului că, tn momentul de față, 
în mai toate țările cu tir avan
sat din lume se fac eforturi fără 
precedent pentru modernizarea 
poligoanelor de întrecere î asta 
înseamnă, în primul rînd, că or
ganizatorii nu In vedere confor
tul spectatorilor, facilitarea con-

KATARINA WITT,
O VERITABILĂ STEA A GHEȚII

Katarina Witt a intrat in le
gendele gheții ! Are, de altfel, 
toate argumentele unei spor
tive de excepție în patinajul 
artistic : virtuozitate tehnică 
(bazată pe o muncă titanică), 
grație desăvîrșită (cu nimic 
mai prejos ea a unei prim-ba
le rine). un psihic de neclintit

1965) expresia cea mai eloc
ventă a traiectoriei de primă 
stea a acestei discipline în ul
timii ani.

Care este istoria cuceririi 
ultimului titlu european, cel 
de la Copenhaga, contând pen
tru 1986 7 Studenta din orașul 
Karl Marx Stadt (unde este an

trenată de foarte 
cunoscuta Jutta 
Muller, aceeași 
care le propulsa
se și pe Gaby 
Seifert și Anette 
Poetzsch) și-a de
monstrat cu 
prisosință. cali
tățile in execuția 
liberă, pină la 
care se aflase 
mereu pe locul 
secund, după so
vietica Kira Iva
nova. Intr-un 
costum de culoa
re închisă, In 
acordurile unei 
cunoscute arii din 
„Weet 
Story", 
Witt a 
însă 
magistral 

vedere tehnic, eta- 
mare

Ea a

tactului 
rile de ____
cu evoluțiile trăgă
torilor, rapiditatea 
afișării rezultatelor, 
organizarea și ur
mărirea, în cele mal 
bune condiții, a ba
rajelor. In 
timp, țintașii 
văd ușurate 
rile, ppn 
cerea 
automate 
lor la propria 
mandă', 
prin 
standurilor, a 
vizibilități 
sonorizării excelente 
prin căptușirea pe
reților cu materiale 
fonoabsorbante, or
ganizare fără cusur 
a arbitrajelor cu a- 
jutorul 
etc. Toate 
favorizează 
rea unor 
foarte înalte, 
gătorii putîndu-se 
concentra, în exclusivitate, asu
pra execuției tehnice a focurilor.

Așa se face că poligoanele noi, 
moderne, automatizate, construite 
după principii estetice și ecolo
gice de ultimă oră în Iugoslavia, 
U.R.S.S., Bulgaria, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Elveția, Cehoslo
vacia constituie una dintre pre
misele esențiale ale ridicării stan
dardului cifric al rezultatelor, dar 
în același timp și pentru atrage
rea în jurul standurilor de con
curs a unul număr sporit de 
spectatori.

Trăgătorii români s-au acomo
dat neașteptat de rapid cu noile 
condiții de concurs, adaptarea, 
din mers, cu modernizarea între
cerilor de tir importante priln- 
du-le. Pregătirea, bine gîndită și 
corect executată acasă, a rodit 
bogat în condițiile de confort ale 
poligoanelor de peste hotare și, 
In special, la Osijek. Ei au reunit 
două noi recorduri ale lumii, la 
pistol sport, prin Silvia Kapostay, 
și la pistol liber, prin echipa al
cătuită din Llviu Stan, Sorin Ba-

lor cu locu- 
întreeere și

același
• Iși 

efortu- 
introdu- 

schimbării 
a ținte- 

co- 
a'sigurarea, 
construcția 

unei 
perfecte,

electronicii 
acestea 
obține- 

rezultate 
tră-

bil și Ilie Petru. O dată in plus, 
școala românească de tir a con
tribuit la progresul valone ăl 
disciplinei, prin rezultate de ex
cepție. Și, concomitent cu aceste 
performanțe, ei au făcut, îm
preună cu cel mai buni țintași 
din Europa și din lume, încă un 
pas -important pe drumul care 
duce spre performanțele absolute 
în diferite probe. Spunem aceas
ta, pentru că, în 1985, a fost pusă 
acut problema atingerii cifrelor 
maxime, fapt care obligă la mo
dificarea țintelor în sensul mic
șorării lor, a limitării timpului 
de tragere, într-un fel de cursă 
contra-cronometru și în tir. E 
momentul să ne reamintim cu 
plăcere că în istoria tirului alți doi 
români, Iosif Sîrbu (400 din 400 p 
la pușcă liberă, poziția culcat) șl 
Corneîiu Ion 
pistol 
reușit 
probă 
decari

*
ocupat locul 6, învlngînd pe 
Gordana Perkucin (Iugoslavia — 
33 în ierarhia mondială), Marie 
Hrachova (Cehoslovacia — locul 
3 la „Top“ 1935, bronz la C.E. 
1384, locul 10 în ierarhia mondială 
și 2 în cea europeană). Csila Batorfi 
(Ungaria — locul 29 în lume, 5 
în Europa, cîștigâtoare „Top 12- 
pentru junioare 1385, 1986), Mir- 
jam Kloppenburg (Olanda — lo
cul 32 în lume), Edith Urban 
(Ungaria — locul 36 în lume, po
ziția 12 la „Masters- 1985), și ce- 
dînd, printre altele, la Fiiura 
Bulatova (U.R.S.S. — locul 15 tn 
lume, argint la C.E. 1984), Be tune 
Vriesekoop (Olanda — campioană 
europeană 1982, locul 9 la „Mas
ters44, cîștigătoare „Top 12“ 1982, 
1985. locul. 8 în lume, 3 în Euro
pa), Zsuzsa Olah (Ungaria — lo
cul 18 mondial, 4 în Europa, lo
cul 6 la „Masters*4 și 2 la „Top* 
în 1965), Branka Batinici (Iugo
slavia — locul 19 în lume, 8 în 
Europa și 10 la „Masters**) șl, sur
priză, 1a Daniela Guerguelceva 
(Bulgaria), aceasta din urmă da- 
sîndu-se. neașteptat, pe locul 3 
în final. Așadar, avînd în vedere 
faptul că Maria Alboiu s-a situat 
înaintea unor jucătoare mult mai 
experimentate șl mai bine cotate 
(Batorfi, Hrachova, Olah, Klop
penburg, Urban, Perkucin), fiind 
depășită de sportive, de^ aseme
nea, binecunoscute 
Batinici, Vriesekoop 
poate aprecia că ea 
comportare meritorie, 
dovedește, încă o dată, 
nostru de masă feminin dispune 
de certe valori.

ALTE REZULTATE TEHNICE — 
feminin-: Kloppenburg — Urban
2— 1, Olah — Perkucin 2—1, Bu
latova — Guerguelceva 2—0, Ba
tinici — Alboiu 2-0 (11, 15), Vrie
sekoop — Batorfi 2—1, Guerguel
ceva — Hrachova 2—0, Alboiu — 
Kloppenburg 2—0 (18, 14), Bati
nici — Urban 2—1, Olah — Vrie
sekoop 2—0 ; masculin : Waldner 
(Suedia) — Douglas (Anglia) 3—1, 
Mazunov (U.R.S.S.) — J. Persson 
(Suedia) 3—0. Klamp ar (Ungaria)
— Secretin (Franța) 3—0, Pansky 
(Cehoslovacia) — C. Prean (An
glia) 3—0. U. Carlsson (Suedia)
— Kuharskl (Polonia) 3—1, Dou
glas — Lindh 3—2, Persson — 
Prean- 3—1, Klampar — Carlsson
3— 0, Mazunov — Pansky 3—0, 
Kuharskl — Secretin 9— 1.,

(Bulatova, 
ș.a.) se 
a avut o 
ceea oe 
că tenisul

Pf SCURT • Pf SCURT

Side
Katarina 
executat 

exercițiul 
din

(600 din 600 p Ia 
viteză, de două ori) au 
tot ce se poate reuși tn«r-o 
de tir : cite focuri, atlția 
t...

Radu TIMOFTE

© Campionatul de sărituri 
schiurile al S.U.A., 
Steamboat Springs 
de 70 m) s-a încheiat cu succe
sul lui Ric Mewborn, cu 2.10,1 p 
(sărituri de 83,5 m și 36 m) • 
După concursurile de săptămîna 
trecută, în clasamentul misculi-n 
al „Cupei Mondiale44 la schi alpin 
conduce Marc Girardelli (Luxem
burg) — 132 p, urmat de aus
triacul Peter Wimsberger — 
130 p și suedezul Ingemar Sten- 
mark — 127 p. In „Cupa Mon
dială4* feminină conduce Marla 
Walliser (Elveția), cu 184 p, ur
mată de Erika Hess (Elveția) 
178 p, șl Vreni Schneider (Elve
ția), cu 170 p.

cu 
disputat la 
(trambulina

meridiane BULETIN „MUNDIAL ’86"

(reușind să răstoarne, deseori, 
situații aparent 
pierdute) șl, nu ... ............
rînd, o frumusețe (165 cm, 52 
kg) sinonimă cu perfecțiu
nea... Cele 4 titluri europene 
individuale (ultimul, recent), 
cel mondial, cucerit anul tre
cut, medalia olimpică de aur 
de la Sarajevo constituie la 
cei 20 de ani (n. 3 decembrie

iremediabil 
în ultimul

punct de 
lind o 
coregrafică.
astfel, pe podium și in bhe- 
diata apropiere grupul de 
trei sovietice de prim rang, 
alcătuit din Ivanova, Kondra- 
șova și Lebedeva. Proiecte 7 
Însăși această sportivă excep
țională pare indecisă la statu
tul de studentă în educație fi
zică pe care îl are ; „Nu știu 
ce va fi anul viitor...4* Care 
poate fi explicația acestei a- 
parente lipse de hotărire ? 
Cei 20 de ani, care pot fi... 
mulți și in patinajul artistic, 
în care își fac loc din ce în 
ce mai t mite „păpuși" de 14 
ani ? Solicitările extreme din 
concursurile la vîrf ? Ezitările, 
normale, la orice retragere în 
culmea gloriei ? Cine știe 7 ! 
N-ar fi exclus, însă, ca viitoa
rele „europene", cele din 1987, 
să aibă pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului tot pe 
superba Katarina Witt...

bogăția 
precedat,

4
41 Real a ciștigat derby-ul madrilen 0 Duelul Benfica- 
Sporting continuă in Portugalia 41 Anderlecht cîștigă în 

deplasare $ Danemarca învinsă la Bagdad I
SPANIA (et. 23). Derby-ul ma

drilen dintre Real și Atletico a 
fost cîștigat de lider cu 1—0, care 
și-a mărit avansul față de a doua 
clasată, C.F Barcelona, care â 
terminat nedecis (0—0) cu F.C. 
SevUla. in deplasare. Alte rezul
tate : Las Palmas — Hercules
2—1, Athletic Bilbao — Cadiz 2—0, 
Osasuna — Valladolid 2—1, Zara
goza — Vigo 6—0, Espanol — Real 
Sociedad 2—2. Santander — Gljon 
(amînat). Pe primele locuri : Real 
Madrid 38 p, C.F. Barcelona 34 
p, Athletic Bilbao 29 p ; pe ulti
mele : 17. Osasuna 15 p, lfl. Vigo 
11 p.

PORTUGALIA (et. 19). Rezul
tate complete. Sporting — Braga 
4—0, Boavista — Chaves 1—0, Por- 
timonense — Covilha 4—0, Setu- 
bal — Benfica 0—1, Guimaraes — 
Salgueiros 0—0, F.C. Porto — 
Aves 2—0, Belenenses — Acade
mici 1—2, Maritimo — Penafiel

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Lisabona s-a 

desfășurat ,Cupa campionilor 
europeni" pe echipe (masculin). 
Victoria a revenit formației Spor
ting Lisabona eu 18 p, urmată de 
Pro Patria (Italia) 35 p șl Galgo 
(Spania) ftp.. Maratonul de 
Ia Bepp. (Jr-.pșnla) a fost ciști
gat de sportivul nipon Taisuke 
Kodama tn 2h 10:34. a Concursul 
pe teren acoperit dotat cu „Cupa 
U.R.S.S." : 600 m (f) Elena Didl- 
lenko — 1:26.91 ; 1000 m (f) Ta
tiana Petrova — 2:37,74 • La Lie- 
vin (Franța) : lungime (f) Helke 
Dreschler (R.D.G.) — 7,08 m ;

TELEX • TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX
greutate :
20,36 m.

Heidi .Krieger (R.D.G.)

in mec!
_ mondial

I.B F.) francezul Mon-

BOX • 
semifinal 
(verciunea . ____________
tero l-a Învins, in cadrul cate
goriei cocoș, pe columbianul' Al
varez. ® Pugilistul Hilario Zapata 
(Panama) și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
muscă, lnvingîndu-1 la puncte pe 
mexicanul Javier Lucas.

La Grenoble, 
pentru titlul

de 25
manță
den tul . ___ r_._.
lui Adrian- Moorhouse

m) cea mai bună perfor- 
mondlală — 1:00,30. Prece- 
record sparținea englezu- ----- ■ j .09 5,.

POLO © La Belgrad, în meci 
amical : Iugoslavia — Ungaria « 
13—9 .(5—2. 3—2, 3—4, 2—1). Cu
acest prilej au fost aplicate o 
serie de experimente în perspec
tiva modificării regulamentului.

ÎNOT • La Aachen (R.F.G.), 
sportivul vest-german Rolf Beab 
a realizat pe IOT m bras (bazin

TENIS • La Wolsburg (R.F.G.), 
în semifinale, Simonsson (Suedia) 
— Flego (Iugoslavia) 6—1, 6—7, 
7—5 ; Stenlund (Suedia) — Becka 
6—2, 7—6.

1—0. Pe primele locuri : Benfica 
31 p, Sporting 30 p, F.C. Porto 
29 p ; pe ultimele : 15—16. Pena
li el și Maritimo, cu cite 10 p.

BELGIA (et. 24). Singura vic
torie în deplasare a fost obținută 
de Anderlecht : 3—1 La Malines. 
In rest, rezultate normale : Cercle 
Bruges — Lierse 4—1, Molembeek 
— Beerschot 1—1, F. C. Liege — 
Charleroi 3—1, Courtrai — La 
Gantoise 4—0, Antwerp — Wa
ters chei 2—0, Beveren — F.C. 
Bruges 1—1, Lokeren — Seraing 
1—I. Pe primele locuri : F.C. Bru
ges 38 p, Anderlecht 35 p (un joc 
mai puțin), La Gantoise 28 p (un 
joc mai puțin) ; pe ultimele : 
16—17. Molembeek și Waterschei 
cu cîte 16 p, 18. Lierse 14 p (Wa
terschei și Lierse au cîte un 
meci mai puțin).

® La Bagdad s-a disputat cel 
de-al doilea meci amical dintre 
selecționatele Irakului și Dane
marcei. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 2—0 
(1—0), autorii golurilor fiind Said 
(min. 43. din lovitură de la 11 m) 
și Hachen (min. 55). Au asistat 
circa 50 000 de spectatori. In pri
mul joc, fotbaliștii danezi cîștl- 
gaseră cu același scor : 2—0.

Q Selecționata Poloniei a susți
nut un joc de verificare la Pisaz 
în compania formației locale, care 
activează în prima divizie a cam
pionatului italian. Fotbaliștii po
lonezi au învins cu 2—0 (1—0), 
prin golurile înscrise de Dzieka- 
nowski și Tarasiewicz.
• Echipa braziliană Flamen- 

go, aflată în turneu în 
Italia, a .jucat la Florența cu 
formația locală Fiorentina. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul 
de 3—2 (2—0), prin golurile în
scrise de Iorio (2) și Passarella, 
respectiv Bebeto (2).

• REPREZENTATIVA BUL
GARIEI se află în prezent în 
Mexic. După ce a pierdut 
primul ;oc, săptămîna trecută, 
la Puebla (0—1), în compa
nia echipei locale, duminică a 
terminat la egalitate (0—0) cu 
formația Universidad Mexico. 
Ambele echipe gazdă ac
tivează în prima divizie a 
țării • LA MIAMI (S.U.A.) a 
început un turneu la care 
participă trei reprezentative 
calificate pentru turneul final: 
Uruguay, Canada și Paraguay, 
în primul meci al grupei „A“, 
Uruguay a dispus cu 3—1 
(1—1) de Canada. Au jucat 
formațiile : Uruguay : Alvez
— Russo, Acevedo, Menchaca, 
Bossio — Rivero, Aguilera 
(Ben^oechea), Ostolaza — Ra
mirez, Zalazar (Baez), Silvera. 
CANADA : Dolan — Baird, 
McAllum, Sțunuel, Wilson — 
James, Pakos, Lowery, Nesin
— Mobilici, Dearden. .In alt 
meed (din grupa „B**>, Depor- 
tivo Cali (Columbia) a dispus 
cu 6—2 (2—2) de Jamaica. In 
următoarele jocuri (miercuri): 
Canada — S.U.A. șî Paraguay
— Jamaica. • SELECȚIONA
TA R.F. Germania va susține 
miercuri un meci amical 
Italia, la 
condusă de 
va deplasa în a doua jumă
tate a lunii 
de Sud. < SPECIALIȘTII bri
tanici vor efectua cercetări a- 
supra evoluției jucătorilor din 
echipele Angliei, Irlandei de 
Nord și Scoliei. Este vorba în 
primul rînd de evaluarea po
tențialului fizic și de posibili
tățile de aclimatizare a selec
ționaților. Același lucru se va 
face și în timpul turneului fi
nal, după care concluziile cer
cetărilor vor fi extinse la e- 
chipele care activează în cam
pionatul ligilor britanice.

cu
Avellino. Echipa 
Beckenbauer se

mai în America

T


