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\ TINERI SPORTIVI ! PARTICIPAȚI CU 
j TOATE FORȚELE LA ÎNLĂTURAREA 
’ ZĂPEZII DIN INCINTA UNITĂȚILOR ÎN 

j CARE LUCRAȚI, A BAZELOR SPORTIVE, 
j DE PE CĂILE DE ACCES!

Proletari din toate țările unițl-vă I

IMPULSIONAREA SPORTULUI DE MASĂ 
Șl DE PERFORMANTĂ ÎN ATENȚIA 

ORGANIZAȚIILOR DE TINERET
Preocupări susținute. în a- 

cest început de an, în cadrul 
Secției sport și pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei, din cadrul C.C. al 
U.T.C. Prof. Al. Paraschivescu, 
din conducerea secției, ne 
face cunoscute cîteva din 
direcțiile activității sportive 
cu tineretul în acest an și cu 
precădere în primul trimestru 
al lui 1986.

Trei obiective importante 
se află în atenția activului 
secției. Primul vizează o ac
țiune care se va desfășura sub 
genericul „înot — vigoare — 
sănătate !“ și el este destinat 
să atragă spre concretizare 
consiliile asociațiilor sporti
ve, îndeosebi cele de la nive
lul unităților de învățămînt, 
care dispun sau beneficiază 
(direct sau indirect) de condi
ții pentru inițierea și practi
carea înotului. O modalitate 
de a cunoaște un sport utili- 
tar. de o mare importanță so-

cială (firesc ar fi ca toți ab
solvenții unor școli profesiona
le sau licee să fie stăpini pe 
tainele înotului !), dar — 
ceea ce se dorește — este a și 
descoperi copii și tineri în mă
sură să sporească rîndurile 
mult prea firave ale perfor
merilor noștri în înot, să
rituri de la trambulină (în- 
tr-o etapă care ar marca o a 
doua specializare) și polo. 
Sport complet — ca și atle
tismul sau gimnastica — 
înotul este în același timp o 
sursă de vigoare și de sănă
tate pentru generațiile în pli
nă formare.

Fără a constitui o noutate, 
cel de-al doilea obiectiv se re
feră la selecție. O covîrșitoa- 
re arie a acestei probleme se 
află în atenția organizațiilor 
de tineret, știut fiind că acțiu-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

GHf TREI „TREPTE EUROPENE" 
ALE MĂRIEI ALBOIU...

Manifdstînd âcS&âș'i perst?- 
verență și modestie în pregă
tire, Maria Alboiu s-a menți
nut mereu în „topul actuali
tății", chiar dacă pentru iubi
torul de sport, mai puțin fa
miliarizat cu această dificilă 
disciplină, numele Măriei n-a 
sărit în ochi în „titluri" de 
pagina întîl.

Afirmăm că Maria Alboiu a 
fost, totuși, mereu în „față", 
pentru că rezultatele obținute 
au adus-o, iată. în acest 
început de an, printre cele mai
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După campionatele internaționale ale României

In acest inceput de an, Maria 
Alboiu a avut o prezență cu 
rezultate foarte bune la com
petiții de anvergură continen
tală.
Foto : C. PARASCHIVESCU — 

Rm. Vîlcea

bune 12 jucătoare din Europa. 
Cînd în 1985, la campionatele 
mondiale de la Goteborg, din 
cele 144 de concurente prezen
te la startul competiției indi
viduale (dominată fără drept 
de apel de sportivele chineze), 
Maria Alboiu a fost printre 
cele 5 sportive din Europa, 
care s-au calificat între pri
mele „16“ (printre acestea mai 
aflîndu-se Bettine Vriesekoop 
și Fliura Bulatova), faptul a 
constituit un evident moment 
de referință, pentru că ea a 
lăsat în urmă jucătoare cu un 
palmares demn de invidiat. Au 
urmat alte și alte conciirsuri 
pentru reprezentanta noastră 
— descoperită pe plaiuri vîl- 
cene de harnicul antrenor 
Traian Ancuța, ea fiind in 
prezent componentă a e- 
chipei C.S.S. Metalul Rm. Vîl
cea, muncitoare la I.U.C.F. și. 
sportiva nr. 1 a județului în 
anul trecut —, concursuri care

Emanuel FÂNTANEANU

TINERII NOȘTRI■»
• Drumul de la tehnică la 

tușă • Intre „minusul" probei 
individuale și „plusul" întrecerii 
pe echipe • O tripletă pentru 
„mondialele" cadeților : Molea 
- Costa - Eder ?

Sfîrșitul săptămînii trecute a 
consemnat prima competiție de 
scrimă a anului organizată în 
țara noastră cu participarea u- 
nor sportivi de peste hotare. 
Campionatele internaționale 
masculine de floretă ale Româ
niei reunind pe planșele sălii 
Floreasca din Capitală scrimeri 
din patru țări — Bulgaria, Cu
ba, Ungaria și România. Am
prenta puternică a întrecerilor 
au dat-o tinerii floretiști, cei 
care au alcătuit marea majori
tate a concurenților. Astfel, 
Bulgaria a trimis la București 
echipa de juniori, probabil în 
ideea de a se obișnui cu atmo
sfera unor asemenea competiții 
înaintea apropiatei Balcaniade 
de juniori, de la Brașov. în 
formația Ungariei au figurat doi 
cădeți (Busa — cîștigătorul pro
bei individuale, și Kovacs), 
alături de alțl doi titulari ai 
echipei care a dobîndit titlul de 
campioană mondială universita
ră la Kobe ’85 (Nemeth și Sze- 
kereș). Cuba, a cărei reprezen
tativă a urcat spectaculos in 
ierarhia mondială (dovadă : 
„bronzul" la C.M. 1983), a adus 
în sala Floreasca un cvintet tî- 
năr Ș1 bine pregătit, Diaz și 
Betancourt clasîndu-se în final 
pe podiumul de premiere al „in
ternaționalelor" noastre. Cit

/n vizorul analizei

cluburilor sportive

(Continuare in pag 2—3)

Clubul sportiv bucureștean 
Dinamo, unitate de bază a 
marii performante românești, 
trebuie să facă mereu fată 
înaltelor exigențe ale actualită
ții — care reclamă o poziție 
fruntașă în campionatele na
ționale și reale disponibilități 
pentru reprezentarea interna
țională pe podiumul marilor 
competiții —, rezultatele la zi 
ale sportivilor dinamovișli fi
ind. totodată, comparate cu 
marii performeri ai clubului 
care i-au precedat în topul 
mondial, european și olimpic 
de-a lungul bogatei istorii de

FLORETIȘTI Șl SPIRITUL OFENSIV

Tinărul floretist Vasile Costa (in dreapta imaginii) a fost trăgătorul 
nr. 1 al finalei pe echipe, ciștigată de reprezentativa României 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

despre afluxul tinerilor în cele 
patru formații aliniate la aceas
tă competiție de floreta româ
nească, vorbește grăitor faptul 
că în prima reprezentativă doar 
George Oancea este mai vîrst- 
nic (singurul, de altfel, din e- 
chipa anilor trecuti), alături de 
el evoluînd acum Livius Buzan 
(23 de ani, campionul țârii), 
Romică Molea, Vasile Costa si 
Zsolt Eder, toți trei candidați 
pentru lotul României care va 
fi prezent la sfîrșitul lunii mar
tie la „mondialele" cadeților (a 
căror limită de vîrstă este de 
20 de ani). Iar echipa secundă 
— care a și întrecut România

III. în care figurau Husti si 
Iile, pînă mai ieri titulari în 
cvartetul reprezentativ — era, 
de fapt, alcătuită din juniori 
(Ducu, Zvincu, Czira, Sorocea- 
nu, Săveanu).

După proba individuală, care 
și-a desemnat sîmbătă finali știi 
și laureații ediției 1986 a tradi
ționalei noastre competiții, ne 
exprimam nemulțumirea față 
de evoluția eșalonului nostru tî- 
năr și, mai ales, față de cei ca
re aspiră să reprezinte floreta

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

ÎNALTA EXIGENTĂ A ACTUALITĂȚII 
Șl BOGATA TRADIȚIE DINAMOVISTĂ

RETROSPECTIVE - 198Ș^ 

PERSPECTIVE - 1986 Sporturile nautice in patru „regate" (ii)

CANOTORII JUNIORI AU ÎNCHEIAT SEZONUL IN STROC SUSȚINUT

decenii a clubului din sos. 
Ștefan cel Mare. Iată de ce 
orice bilanț al acestuia are o 
dublă raportare.

Prin această prismă, activi
tatea și rezultatele din anul 
1985, recent dezbătute in ple
nara clubului, au scos in evi
dență, cu satisfacție și mîn- 
drie patriotică, în primul rînd, 
faptul că 523 de medalii, din 
totalul celor 609 realizate de 
sportivii dinamoviști la Jocu
rile Olimpice, Campionatele 
mondiale și europene, au fost 
obținute in ultimele două de
cenii, perioadă in care întrea
ga mișcare sportivă a benefi
ciat de sprijinul permanent 
acordat de partid și de 
stat, personal de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Iată 
de ce darea de seamă, prezen
tată de președintele clubului. 
It. colonel Nicolae Petriceanu. 
a subliniat ca un imperativ al

momentului : „Este o datorie 
patriotică pentru noi toți să 
desfășurăm in continuare o 
muncă politico-organizaiorică și 
mai susținută, să ridicăm ne
încetat la noi parametri de ca
litate și eficiență activitatea 
clubului pentru ca in acest an, 
cînd se împlinesc 65 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Român, să putem raporta noi 
realizări in creșterea potenția
lului valoric al clubului. o 
contribuție și mai însemnată la 
progresul și afirmarea in lume 
a sportului de performanță 
românesc".

Deci, noi parametri de cali
tate și'eficiență. Care presupun 
un volum de muncă mult spo
rit. o mai riguroasă organiza
re a selecției. pregătirii si 
promovării elementelor tinere, 
creșterea reală a competenței 
profesionale a antrenorilor si

(Continuare în naa 2-3)
La Brandenburg, în R. D. 

Germană, s-a desfășurat a- 
nul trecut prima ediție a cam
pionatelor mondiale de ca
notaj pentru juniori. Au fost 
prezenți la această mare con
fruntare rameri și vîslași din 
numeroase țări, au fost pre
zenți și tinerii din lotul nos
tru reprezentativ care, prin 
frumoasele lor evoluții, au lă
sat o impresie deosebită pu
blicului. specialiștilor. într- 
adevăr. participînd la 6 din 
cele 14 probe disputate la a- 
ceastă ediție a C.M.. „schim
bul de mîine" al canotajului 
nostru a cucerit — în finalele

respective — trei medalii de 
aur, două de argint și un loc 4.

Sigur, noi am mai avut lau- 
reați juniori la canotaj, rega
ta F.I.S.A., ce se desfășura 
pînă acum. reprezentînd — 
prin amploarea și valoarea ei 
— echivalentul unui campionat 
al lumii. Am avut, vrem să 
spunem, o permanentă re
zervă pentru loturile de se
niori, o parte dintre laureatii 
edițiilor trecute ale Întrece
rilor de care vorbeam între
gind echipajele „flotilei de 
aur" a canotajului nostru. Ju
niorii au început sezonul nau
tic 1985 drămuind. ca întot-

Azi, la patinoarul „23 August” (ora 17,30), hochei internațional 
ROMÂNIA (juniori) - CEHOSLOVACIA (juniori)
In cursul zilei de ieri a sosit in Capitală echipa de hochei 

juniori (17 ani) a Cehoslovaciei, care va susține patru partide 
în țara noastră, mai precis în Capitală, pe patinoarul „23 Au
gust". Primul joc va avea loc azi după-amlază, cu începere de 
la ora 17,30 : România (18 ani) — Cehoslovacia (17 ani).

deauna, timpul afectat lec
țiilor și sportului. Se chea
mă că au reușit bine acest lu
cru, de vreme ce la sfîrșit de 
primăvară cei mai buni dintre 
ei au primiț premii școlare, 
iar la sfîrșit de vară au urcat 
pe podiumul acestei ediții 
inaugurale a C.M. de canotai- 
iuniori.

Astfel, Veronica Necula, o 
fată ce poate ridica ușor stro- 
cul la 33 de lovituri de vîsle 
pe minut, a cîștigat detașat 
proba de schif simplu, cucerind 
titlul de campioană mondială. 
Medalii de aur au obținut și ju
nioarele din echipajul de 
4 + 1 rame : Doina Ciucanu, 
Herta Anițaș, Viorica Ilica, Zi- 
lia Ghinoiu, Alexandrina Stan. 
Tînăra canotoare Doina Ciu
canu — strocul — are ceva 
din stilul, din felul de a 
vîsli. de a gîndi cursa al mul-

Vasile TOFAN

(Continuare In pag 2—3)

Ileana Hangan zimbește satisfăcută pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere. La recentele campionate naționale de schi 
fond pentru junioare, talentata sportivă bistrițeană a cucerit ambele 
titluri individuale puse in joc pe distanțele de 5 și 15 km.

Pe cînd in această postură și în competițiile internaționale ? 
Foto : Aurel D. NEAGU
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TRADITIE1» BASCHETBALIȘTI,
mai 
unei 
ale

pie- 
aceea,

In aprecierea cit 
exactă a potențialului 
grupări sportive sau 
unui performer, ceea ce în
deobște numim tradiție are 
un rol foarte important. S-a 
observat că multe cluburi 
sau echipe, sportivi care 
provin dintr-o anumită zo
nă, cartier, oraș etc „cu 
tradiție", s-au detașat prin 
performante deosebite. In 
activitatea sportivă, tradiția 
este unul dintre factorii di
namizatori ai progresului, 
în orice disciplină. Acestea 
sînt și motivele pentru care 
credem că tradiția existen
tă trebuie păstrată si dez
voltată, cea întreruptă (din 
motive obiective sau su
biective) să fie reluată la 
nivelul cerințelor actuale, 
iar acolo unde nu există, 
dar sînt condiții propice, să 
fie creată!

Să ne referim, de pildă, 
la tradiția fotbalistică a 
Oborului, sau a Grantului, 
care au furnizat in timp 
„nume" de legendă in isto
ria jocului cu balonul ro
tund. Gazonul de pe „Tine
retului" — sau cum îl nu
mesc și azi cei cu tîmple- 
le argintii — Federație 

— a fost și continuă să fie 
leagănul rugbyului 1 
nesc. Să ne amintim 
„miuțele" 
mineață pînă seara, de 
„Drept", de cum se 
terenul primăvara, 
cînd frunzele ruginii 
reau liniile spațiului 
și îngrijitorii începeau să-și 
pregătească cele trebuin
cioase amenajării, pe ace
lași loc. a patinoarului.

Studenții sportivi își cam

impărțiseră zonele de 
ferinte sportive. De 
cînd spuneai „arhitectură", 
gîndul se ducea la rugby ; 
cînd auzeai că un viitor 
medic face și sport, aproa
pe instantaneu aveai ima
ginea unui voleibalist ; po
litehnicienii erau de găsit 
mai ales la baschet, iar 
ANEF-iștii erau seniorii at
letismului sau ai gimnasti
cii. Așa se explică poate și 
faptul că. din rîndul stu
denților respectivi, s-au for-

lis-

româ- 
i de 

la baschet, de di
ne 

zvinta 
pînă 

acope- 
de joc

mat sportivi cu renume, 
ta lor fiind în continuare 
deosebit de bogată...

Tradiția a jucat totdeauna 
un rol Important în mobili
zarea resurselor. pentru 
susținerea unor eforturi de 
mare intensitate. Cum alt
fel ar putea fi considerată 
Regata de canotaj de pe 
Tamisa. . dintre echipele 
universităților Oxford și 
Cambridge (peste 8 km), 
cursă care se desfășoară 
anual de peste un secol ? 
Dar întrecerea de schi fond, 
de 80 km, de la Vasalop- 
net. în care miile de 
dezi. de toate vîrstele. 
fac un adevărat titlu 
glorie din a participa?
maratonul de la New York 
sau circuitul automobilistic 
de la Indianapolis. puncte 
de referință pentru sportu
rile respective? Putem in
clude (păstrînd proporțiile) 
„Cupa drumarilor", în prag 
de împlinire a patru dece
nii. în care tripticul bunic-

șue
tei 
de 

Dar

părinte-nepot, participant! 
la aceeași ediție, este mai 
mult decit ceva obișnuit. Și 
exemplele pot continua.

Cu alte cuvinte, iată cum 
elemente care țin de tradi
ția sportivă furnizează tot 
atitea subiecte de medita
ție. De pildă, reluarea în
trecerilor studențești între 
facultăți (cu date fixe de 
desfășurare), cu tur și re
tur, păstrînd structura se
mestrială a anului univer
sitar. in care — lipsită de 
condițiile legitimărilor, cla
sificărilor etc. — întrecerea 
să se rezume la ONOA 
de a face parte din echipa 
x sau y. S-ar crc , 
timpul, șl TRADIȚIA, 
fond, toate întrecerile 
tive „tradiționale" au 
cîndva „ediția nr. 1“. 
poate extinde tradiția 
nivelul liceelor, de j 
„Gheorghe Lazăr" 
trie Cantemir" 
pe gheața Cișmigiului din 
anii ’30 (azi avem patinoa
re), sau doborîrea. an de 
an, a recordului mondial de 
participant! la concursul de 
orientare turistică din mi
nunata 
lui.

Și ar 
se uite 
drul generos oferit de com
petiția sportivă națională 
„Daciada", deschisă oricăror 
forme de manifestare a in
teresului pentru activitatea 
de educație fizică si sport, 
de mișcare in 
Trebuie doar 
pasiune. Mai 
pasiune...

VEDEȚI-VĂ DE JOC !

cu 
In

spor- 
avut 

Se 
și la 
genul 

— „Dimi- 
la hochei.

Dumbravă a Srbiu-

mai fi ceva : să nu 
că dispunem de ca-

aer liber, 
inițiativă si 
ales, multă

Mihail VESA
.V^»\-Zk\V^Z^Z.%W»WAVBV^^V,«’

PERFORMANTE IN TOPUL ACTUALITĂȚII
(Urmare din pag 1)

au constituit, fiecare în parte, 
o treaptă spre afirmare. între 
reușitele Iui 1985 mai înscriin- 
du-se și titlurile de campioană 
balcanică la simplu și dublu.

Dar evenimentele sporti
ve care o aduc acum, cu ade
vărat, in prim-planul actuali
tății s-au consumat pe par
cursul a doar trei săptămini. 
Nu de mult, Maria Alboiu a 
făcut parte, dintre cele 9 echi
piere ale selecționatei Euro
pei care s-a confruntat, pentru 
prima oară, cu o reprezenta
tivă a Asiei. Și — după cum 
ne spunea la întoarcere antre- 
noarea federală Ella Con- 
stantinescu, conducătoarea teh
nică a team-ulul european 
— ,,Maria Alboiu a avut o 
comportare unanim aprecia
tă atît pentru jocul prestat, cît 
și pentru rezultatele 
Să nu uităm că ea a 
chipci Europei trei 
ceea ce n-au realizat 
cătoare cu firmă. Iar, 
vem în vedere că europenii au 
cîștigat Ia doar două puncte 
diferență, atunci se poate privi 
și din alt unghi contribuția 
Măriei. Deci...". Acest „deci" 
lăsa să se întrevadă, de fapt, 
un posibil drum spre obține
rea unor noi performanțe. Se 
cerea doar ca ea să-și inten
sifice munca, să continue la 
cote mal înalte pregătirea, 
pentru că. situată de computer 
pe locul 9 între primele 12 ju
cătoare din Europa, a căpătat 
și dreptul de a lua parte Ia 
prestigiosul „Europa Top 12", 
acolo unde se întîlnea 
înainte de a se îmbarca 
tru Sodertălje, Maria 
boiu ne spunea că se ____
emoționată ca la un debut. (Și 
era de fapt un debut). Dar că 
ar dori să urmeze si exemplul 
celeilalte Marii, adică al Mă
riei Alexandru, care șl-a îns
cris în palmares 7 participări. 
„Aș vrea s-o egalez și, dacă 
se ponte, chiar s-o depășesc,

obfinute. 
adus e- 
vîctorii, 
alte ju- 
dacă a-

elita. 
pen-
Al- 

simte

I

I

O succintă statistică ne a- 
rată că 
meciuri 
în Sala 
Napoca, 
sancționați cu cîte o greșeală 
tehnică, al 11-lea (V. Șerban, 
de la Farul) fiind eliminat 
pentru injurii adresate adver
sarilor. De la începutul cam
pionatului șl pînă acum s-au 
dictat 50 de greșeli tehnice, 
iar 8 baschetbalist! au 
suspendați pe cîte o etapă, 
deoarece au acumulat 
două faulturi tehnice.
dată, greșelile tehnice au fost 
dictate in momente de cum
pănă ale partidelor, cînd ten
siunea nervoasă era mai mare 
decît de obicei, dar au fost 
și situații cînd unii Jucători 
s-au „răzvrătit" împotriva ar
bitrilor (șl au fost sancționați 
ca atare) tocmai cînd echi
pele lor conduceau detașat șl. 
deci, scuza „nervilor întinși" 
era tota’ neavenită. Citeva e- 
xemple slnt elocvente : FI. 
Ermuraehe și P. Brăniștcanu 
(Steaua) au protestat cînd 
scorul era 67—46 (in partida 
eu Academia Militară), iar I. 
Ionescu șl M. Braboveanu 
(Dinamo București) nu au fost 
de acord cu deciziile arbitri
lor cînd formația lor condu
cea cu 79—30 (cu Farul) și 
55—31 (cu I.C.E.D.). .

Nu susținem că arbitrajele 
au fost totdeauna la înălțime 
și nici nu negăm faptul că,

în cursul celor 20 de 
de baschet, disputate 
sporturilor din Cluj- 
1C jucători au fost

fost
cîte 

Cîteo-

în general, nivelul 
sînt concluse meciurile este în 
scădere (ceea ce obligă Cole
giul central al arbitrilor să ia 
măsuri pentru unificarea con
cepției „cavalerilor fluieru
lui", în special la aprecierea 
greșelilor personale). Dar de 
aici și pînă la avalanșa de 
proteste este o cale lungă, 
nedorită și inadmisibilă, care' 
ridică problema muncii edu
cative în cadrul secțiilor clu
burilor și asociațiilor sportive 
de care aparțin jucătorii in 
culpă, unii dintre ei nelipsiți, 
de-a lungul anilor, In „top“-ul 
indisciplinei (în acest campio
nat, „vedeta" faulturilor teh
nice este Doru Rădulescu — 
Dinamo Oradea, cu trei sanc
țiuni) .

Nu este cazul să insistăm, 
deoarece adevărul este evident 
și a fost subliniat de multe 
ori. în realitate, protestele 
jucătorilor (și nu rareori șl 
ale antrenorilor) încearcă să 
ascundă defecțiunile în pre
gătire concretizate — de pil
dă — prin sumedenia de gre
șeli de tehnică și aruncări la 
cos ratate.

Nu întîmplător, puținii 
spectatori prezențt la meciu
rile divizionare „A“ se ex
primă, vădit nemulțumiți de 
ceea ce văd in teren : „Mai 
lăsatl-i în pace pe arbitri și 
vedeți-vă de joc !“

Dumitru STĂNCULESCU

(Urn

TINERII

BILETE PENTRU MECIUL DE BASCHET STEAUA - DINAMO
Pentru meciul de baschet Steaua — Dinamo, care va avea 

loc sîmbătă la ora 17, în sala Floreasca, biletele se pun în 
vînzane de azi, la casa clubului Dinamo, la agenția Steaua șl 
la sediul C.N.E.F.S. La casele sălii nu se vor vinde bilete.

Sînt valabile numai legitimațiile roșii și cele de ziariști.

IMPULSIONAREA SPORTULUI DE MASA Șl DE PERFORMANTĂ
nu numai în ceea ce privește 
numărul prezențelor, ci și in 
privința rezultatelor".

De la Tăljehallen ne-a sosit, 
după cum se știe, vestea că 
Maria Alboiu, într-o companie 
foarte selectă, s-a situat pe 
locul 6. „Modest" — vor spu
ne. desigur, cei mai puțin fa
miliarizați cu ierarhiile 
nisului 
bil“ — 
sîntem 
tatea 
contează și valoarea 
sar el or 
fost 
Hrachova.
ban. Batinici ș.a.). și stilul 
de joc, și materialele utilizate 
pe paletă, și sistemul de con
curs care cere o adaptare ra
pidă de 
tul pe 
solicitări

Maria 
excelent 
Ia altele 
Sportul nu este constituit nu
mai din victorii. Trebuie să 
știi să mergi mai departe, să 
continui cu aceeași perseveren
ță pe drumul care duce spre 
înalta performanță. Iar rea
lizările din aceste ultime zile 
ale Măriei Alboiu, realizări 
care au adus-o și în „topul ac
tualității", vin să confirme 
ea dispune 
care pot s-o mențină în nrim- 
plan. Pe ea și totodată 
sul de masă românesc, care a 
dat la iveală în decursul ani
lor numeroși campioni mon
diali și europeni.

cu ierarhiile te- 
de masă ; „Remarca- 
afirmăm noi, oei care 

mai aproape de intimi- 
acestei discipline, unde 

adver- 
(de această dată au 

Bulatova. Vriesekoop, 
Olah, Batorfl, Ur

sa.).

la un adversar la al- 
fondul unei extreme 

fizice și psihice.
a cîștigat la sportive 

cotate, a pierdut 
la fel de valoroase.

că 
de acele resurse

țeni-

SPORTURILE NAUTICE
(Urmare din nag 7)

tipiei campioane Olga Bu- 
larda, strocul echipajului 
nostru de 4 + 1 rame, cam
pion olimpic.

Față de anii trecuți, întrece-

A APĂRUT UN NOU NUMĂR 
AL REVISTEI ILUSTRATE

Din sumar :
SPORT

9 Sporturile de iarnă, In prim-plan
• Reportaje cu handbalistul Mancei Voinea și jucătoarea de 

tenis de masă Otllia Bădescu
9 Handbaliștii noștri in preajma campionatului mondial
9 Se apropie startul in sezonul oficial de fotbal
9 Prezentarea echipelor participante la turneul final al C.M. 

de fotbal (grupele A și B)
9 Două pagini de „Viață sportivă"
9 Două pagini de „Magazin extern", fotografii originale din 

sportul paste hotare
9 Reportaje de tenis, rugby, baschet, sporturi nautice
• Rubricile „Cutia cu scrisori" șl „Mari sportivi, ieri și azi" 
UN NUMĂR ÎN 24 DE PAGINI, BOGAT ILUSTRAT

I

(Urmare din nap I)

nea de selecție debutează o 
dată cu concursurile și com
petițiile de masă. Organizația de 
tineret, care a inițiat și orga
nizează nu mai puțin de 32 
dc întreceri la 23 de ramuri de 
sport, dispune de un teritoriu 
vast pentru realizarea, cu roa
de bogate a procesului de se
lecție în rîndul elevilor, fireș
te. avînd sprijinul Consiliu- 

pentru Edu- 
Sport (in speță 
al Ministerului 
învățămîntului.

lui Național 
cație Fizică și 
federațiile) și 
Educației și 
Ceea ce a realizat pînă acum 
C.C. al U.T.C., prin organiza
rea unor tabere de selecție cu 
participarea fruntașilor în 
competițiile de masă (tabe
rele speranțelor olimpice) la 
Brăila și Covasna, la Costi- 
nești și Cîmpulung Moldove
nesc, reprezintă un prim pas 
în îndeplinirea acestui 
bectiv.

E nevoie de o impulsionare 
a acțiunii, de o angajare con- 
cretă^a tuturor factorilor, pen
tru ca selecția să își atingă e- 
ficiența, adică să ofere pri
lejul de a aduce, de a pro
pulsa în performanță și în 
marea performantă cit mai 
multe elemente tinere. Bine 
înțeleasă, această colaborare 
poate însemna o reușită in
tr-un viitor cît mai apropiat.

în fine, este in studiu po
sibilitatea ca organizațiile 
de tineret să urmărească mai 
îndeaproape modul cum 
desfășoară campionatele

n-

se
re-

publicane ale juniorilor, 
ales la două 
olimpice de 
atletismul 
ciplinele 
un număr 
din școli 
cee se poate desprinde 
net, mai convingător din rîn- 
duriîe practicanților activi
tății sportive de masă pentru 
a sc înscrie în aria perfor
manței, trecind la cluburi 
specializate și, in perspectivă, 
in loturile reprezentative.

★
Celor trei direcții susaminti- 

te, care se vor materializa pc 
parcursul întregului an 1986 
și chiar mai departe pînă în 
1990 — cum ni s-a făcut pre
cizarea — să le adăugăm cî- 
teva dintre acțiunile Ia zi ale 
secției, și anume organizarea 
principalelor competiții spor- 

— tive de masă din primul tri
mestru al 
vor avea 
U.T.C." :
Miercurea 
cerile de 
ticipă 
te, cu precădere cele care dis
pun de condiții adecvate, pre
cum și altele care în ultimii 
5 ani au avut reprezentanți ne 
poziții dc frunte) și la Săr- 
maș-Harghita (22—23), com
petițiile de sanie. Iar în 
martie, pe Semenic — Caraș 
Severin (7—9), concursurile de 
schi, probe de fond cu partici
parea tuturor județelor și pro
be alpine, numai cu tineri din 
24 de județe. Rămîne să fie

mai 
dintre ramurile 

bază, cum sînt 
și luptele. Sînt dis- 
sportive în care 
apreciabil de tineri 

profesionale și li- 
mai

acestui an, cele care 
loc în cadrul „Cupei 

în februarie, la 
Ciuc (19—20) între- 
patinaj viteză (par- 

tineri din 20 de jude-

ÎN PATRU „REGATE"
rile juniorilor din sezonul de 
canotaj 1985 au evidențiat — 
pe lacurile Snagov sau Pante- 
limon — un mod mai matur, 
mai competitiv de a evolua. 
La C.M. de la Brandenburg 
aceste lucruri s-au concreti
zat. băieții din ambarcația 
de 4 f.c. — Aurel Crăciun, 
Marius Curelea, George Dor- 
dea. Dănuț Dobre — cucerind, 
de asemenea, medalii de aur. 
Cu „argint" s-au întors la 
bazele lor nautice școlare e- 
chipajele de 2 + 1 (Neagu, 
Zamfir, Nae) și 8 + 1 (Silvia 
Basarab, Georgeta Bradin, 
Jeni Balcangiu, Zorina Băn- 
ceu, Rodica Cocoș, Cristina 
Gherase, Rodica Moraru, Au
rora Trif, Corina Oțel). Sigur, 
talentatele junioare din bar
ca de 4 vîsle (Liliana Chi- 
chifoi, Elena Pleșca, Veronica 
Cionca, Georgeta Soare) pu
teau ocupa un loc mai bun 
decît poziția a patra, dacă 
nu aveau neșansa de a evo-

lua ne culoarul cel mai puter
nic bătut de vînt (șase).

Așadar, cu sase echipaje în 
start la această primă ediție a 
C.M. de juniori (R.D.G. a pre
zentat 14, U.R.S.S. 
România a ocupat — 
litate de puncte cu 
nea Sovietică — locul 
clasamentul general pe națiuni. 
Un bilanț frumos. Ia care 
și-au adus din plin contribu
ția colectivul de antrenori 
desemnat să pregătească acest 
Iot : Ludovic Foldvari, Vir
gil Ștefănescu, Garoafa Can- 
temir (la fete). Marin Boia, 
Lucian Moldovan (Ia băieți).

Ediția următoare a C.M. de 
canotaj juniori se va desfășu
ra la Roudnice, în Cehoslo
vacia, între 29 iulie și 3 au
gust. Ideal ar fi ca la această 
mare regată să aliniem o gar
nitură completă de echipaje, 
desigur cu aportul tuturor sec
țiilor de canotaj din tară, a- 
dică și a celor care, la fru
moasele lor baze nautice, au 
mai multe bărci decît cano
tori...

13), 
la ega- 

Uniu- 
doi în

stabilite data și locul desfășu
rării acțiunii intitulată su
gestiv „Serbările zăpezii", fi
xată, în principiu, în județul 
Suceava, la mijlocul lunii cu
rente.

româneas 
cere supr 
le. Pentru 
liști nu s< 
re a și pi 
pel prin 
fața cub 
alături dt 
1 al mor
eliminat i 
după un 
rarea tim 
ambii tră 
dea decît 
10... Num 
puține ac 
stil de lu 
vide:
care »e l 
drumul ce 
tă. Deprir 
să de încr 
țe ? Am 
minică, in 
pe echipe, 
tativă a 
net, după 
dominat c 
sfîrșit, re 
Ungariei,

BOGATA TRADIȚIE DIN
(Urmare din pag. 1)

cadrelor de specialitate și, nu 
în ultimul rînd, dirijarea ști
ințifică a procesului de antre
nament. prin promovarea unei 
orientări metodice unitare pe 
club, dar și prin nuanțarea 
eesteia in funcție de specificul 
fiecărei ramuri, 
si cu atît mai 
bilanțul anului 
înscris ca unul 
toria clubului, 
Olimpice de la Los 
„vechea gardă" 
mult loc noii generații 
după cum s-a văzut în 1985, 
nu a efectuat schimbul de șta
fetă în cele mai bune condi- 
țiuni. în aceste împrejurări, 
sportivii dinamoviști au obți
nut 10 medalii la Campionate
le mondiale (canotaj, lupte 
grecc-romane si gimnastică fe
te). 9 la J.M.U., 8 la „europe
ne" (lupte, judo, tir), distin- 
gindu-sc, prin pregătire și dă
ruire, campioana mondială de 
canotaj Rodica Arba. campio
nii europeni Ștefan Rusu (lup
te greco-romane), Hie Șerban 
(iudo), Maria Macovei și Ana 
Ciobanu 
laureati 
me sau 
Bularda,

<*“

Proces complex 
dificil, cu cit 
trecut nu s-a 
de vîrf în is- 

după Jocurile 
Angeles 

lăsînd tot mai 
care.

(tir), precum și alti 
ai întrecerilor suore- 
continentale. ca Otga
Maria Fricioiu, Vasî-

le Tomoi< 
canu (can 
Nicolae Z 
(lupte g 
Cutina (; 
Matei (tir 
do). La ci 
buie adău 
lificare a 
finala con 
„Cupa 
dinam.. șl 
venirea ec 
în prima 
pcană.

Pe plan: 
zionare. a 
unde, de 
și sportivi 
Ștefan cei 
lupta petit 
Dinamo a 
te 150 de 
tașe, îmbu 
de rccordt 
că. de cx 
35-lea titl 
ținut de f 
co-romane 
greu de e 
nut de pc 
a luptător 
prestigiu r 
sport în 1 
nute la v< 
te si al li 
mai asocia

Șl In această perioadă, cur
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE

3

I
3

Agențiile și filialele oficiilor județene 
I.T.H.R. București oferă în această lună, 
pentru cură balneară, odihnă, minivacanț 
stațiunile Felix. Herculane, Geoagii; Mon 
georz Băi. Vatra Dornei, Slănic Mbluova 
limănești-Căciulata, Olănești, Govora. E 
galia și altele.

Se eccrdă reduceri de 20—40% la tarife 
masă si 25% la transportul pe C.F.R.

Durata perioadei de ședere și data plecă 
fi stabilite de solicitanți.

Cazarea, masa și procedurile medicale i 
gulă. in complexe balneare moderne, cu t 
confort.

Personal medical cu înaltă calificare 
unor tratamente balneare de mare eficien 
torii naturali de cură existenti în stațiuni.

In toate stațiunile se organizează man 
artistice atractive si excursii la obiective 
imnreiurimi.

Biletele se pot procura de Ia toate unit 
—vnitotole sindicatelor din întreprinderi.
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CONCURSU- 
DIN 2 FE-

din 
mai 

în 
la

școală a 
efectuea-

să funcționeze 
programe de în- 
un corp profe- 
de curs, cu ore 
terenul de joc.

în 
a ti ta

forntații-
1 înaltă

— Ie 
peri-

cului si pînă Ia urmă 
aveau să cîștige cu 
Dar nu arbitrajul,

din 
acum 

sint speranțe pentru 
„A". pentru viitorul

Care sint perspectivele... fostelor divizionare

| Șl VOR... RĂMÎNE iN PRIMUL EȘALON"

înainte de drum"
de Mihai CURPEN

Șl SPIRITUL OFENSIV
surprinzător, în grupă, echipa 
favorită, Cuba. Atît Eder și Bu- 
zan, cit mai ales Costa (care n-a 
pierdut nici un asalt în acest 
meci} au acționat mult mai di
namic, avind un procent mult 
îmbunătățit de acțiuni ofensive. 
Etalonul victoriei a fost ulti
mul asalt, cel dintre Costa și 
Nemeth, ciștigat de floretistul 
nostru în extremis. Și nu pur 
și simplu pentru că A ADUS 
punctul victoriei, ci pentru MA
NIERA in care l-a adus. După 
ce a condus cu 3—1, după o 
suită de atacuri eficiente, Costa 
a revenit la „calm plat", aștep- 
tînd ca adversarul să se recu
noască învins. Acesta însă a 
profitat de respiro și a luat el 
conducerea. De această dată în
să, Costa n-a mai cedat iniția
tiva si mizînd (cu luciditate) din 
nou pe atac, acționînd în viteză, 
a ciștigat asaltul. A fost o mos
tră de luptă modernă în scri
mă, de mobilizare în momentele- 
cheic, de ceea ce ar trebui să-i 
caracterizeze mereu pe tinerii 
noștri floretiști pentru a-și 
putea valorifica aptitudinile si 
deprinderile tehnice.

titivitate in arena internaționa
lă. Iată de ce s-a și subliniat 
în darea de seamă că perioa
da dificilă pe care o traversea
ză echipa masculină de volei 
„nu se datorează numai lipsei 
din lot a doi titulari de bază, 
ci și neajunsurilor în pregăti
re. in răspunderea unor spor
tivi11. Neajunsuri care au afec
tat. de altfel, și potențialul 
echipei de fotbal, vădite în 
comportarea necorespunzătoare 
din campionat și in meciurile 
din „Cupa U.E.F.A."

Antrenorul echipei de hand
bal, maestrul emerit al sportu
lui Ghiță Lieu, a raportat ple
narei clubului că angajamentul 
luat anul trecut, de a schimba, 
prin muncă disciplinată, de 
calitate, fața echipei, de a va
lorifica mai bine potențialul 
lotului, a fost îndeplinit. Re
considerând procesul de pregă-. 
tire (mai ales pe baza unui 
volum de muncă sporit, a 
unei reale coeziuni a jucători
lor). handbaliștii dinamoviști 
conduc în clasamentul primei 
divizii și speră să-și aducă o 
contribuție esențială Ia rezul
tatele de prestigiu internațional 
ale lotului reprezentativ la C.M. 
din acest an. Și ni s-a părut 
a fi semnificativ pentru pers
pectiva clubului Dinamo, pen
tru climatul de muncă si an
gajare acest cuvînt rostit in 
recentă plenară a prestigiosului 
club bucureștean.

Ani în șir abonată la un loc 
în Divizia „A" (și adesea la 
unul în primul pluton), 
Constanța lipsește 
ma scenă a țării 
bucată de vrane ; 
nirea justificată a 
și înflăcăraților iubitori 
sportului cu balonul 
din orașul de la malul 
obligați să asiste la spectacole 
fotbalistice numai în mati
neu, ei care — în disputele 
„F. C.“-ului cu Steaua, Dina
mo, Universitatea Craiova 
ș.a. — i-au văzut crescînd sub 
ochii lor, și la figurat, șl la 
propriu, pe Hagi, ajuns astăzi 
„nr. 1“ al fotbalului românesc, 
Mănăilă, Petcu, Ignat, Dorel 
Zamfir etc...

Nemulțumit cu condiția ac
tuală, de divizionară „B“, si
tuată la multe puncte distan
ță în urma protagonistelor se
riei I, Oțelul Galați și Politeh
nica Iași, ne apare și tînărul 
președinte al clubului. Ion 
Constantinescu, fost jucător al 
lui F. C. Constanța. „Nu sint 
de mult președinte al „F. C."- 
ului, dar nu pot să mă.impac 
cu gindul că nici anul a- 
cesta nu se întrevăd posibili
tăți ca echipa noastră să re
vină in Divizia „A". Și aceas
ta, in pofida condițiilor bune 
de pregătire create echipei 
noastre de organele locale, ca 
și a atașamentului dovedit de 
suporterii noștri la flecare 
partidă susținută pe pro
priul teren", ni se destăinuie 
el, cu sinceritate, din capu1 
locului. Nu ne putem opri la o 
primă întrebare :

— Dar lot cu aspirații de 
Divizia „A" posedă F. C. Con
stanța, în momentul de față ?

— Unele din isprăvile ei, ca 
șă le numesc astfel, săvirșite 
în toamnă. îmi spun eă nu la 
acest capitol, al efectivului de 
jucători, sîntem noi vulne
rabili. Așa de pildă, F. C. 
Constanța a condus, o bună 
bucată de timp, cu 1—0, și Ia 
Galați, și la Iași. Cu Politeh
nica, era 1—1 în... min. 93, dar, 
cum se spune, arbitrul este 
singurul cronometror al jo
cului s> pînă Ia urmă ieșenii ------- - ... 3_j

--------- - sincer 
să fiu, a împiedicat-o pe F. C. 
Constanța, în ultima analiză, 
să ducă la bun sfîrșit confrun
tările cu principalii rivali Ia

F. C. 
de pe pri
de o bună 
spre mîh- 
numeroșilor 

ai 
rotund 
mării,

țările cu principalii rivali 
supremația seriei I...

— Dar ce anume ?
— Insuficienta experiență 

compctițională a formației 
noastre, cred că este cea mai 
tinără din Divizia „B“ (virsta 
ei medie fiind 21,6 ani) în po
fida faptului că avem un ju
cător, pe Buduru, sărit bine 
peste 30 de ani..

— Cu destui ani in urmă, 
cea mai bătrînă echipă din Di
vizia „A" o găseai la Con
stanța, unde se retrăgeau din 
activitate fotbaliști veniți de 
pe alte

— Pe 
Biikosi, 
măniță 
muncind 
siune la 
niori și 
lui nostru 
cum puțini antrenori din 
orașe se pot mindri...

— Cîți dintre aceștia 
promovat în lotul actual ?

— Patru-cinci jucători.

meleaguri.
atunci nu-i aveam 
Tilvescu, Mareș, 
si alții ca ei, care, 
cu competență și pa- 
Centrul nostru de ju- 
copii, au dat fotbalu- 

elemente talentate 
alte

SECUNZILOR"

PRAHOVA
I.T.H.R. BUCUREȘTI orge 

nizează o excursie Io Slănic 
Prahova în zilele de 8-9 fe
bruarie, prilej cu core se va 
participa și la balul „Fulgi
lor de nea”.

Cazarea - în hotel de ca
tegoria I. Masa festivă $i de
junul - la pensiunea „Sali
na". Preț — 320 lei de per 
soanâ. —-

înscrierile se fac la toate 
agențiile de turism 
I.T.H.R. București.

Q TURNEUL ECHIPEI SPOR
TUL STUDENȚESC IN ITALIA. 
Divizionara „A" Sportul studen
țesc se află intr-un turneu de 
pregătire șl jocuri in Italia. Pînă 
acum, fotbaliștii bucureștenl au 
susținut trei partide, toate În
cheiate la egalitate. In primul 
meci, cu formația Plstoiese : 
2—2, cu Lucchese : 3—3 șl, In ul
tima partidă cu Udinese, for
mație care activează în prima 
divizie a campionatului italian : 
2—2.
• CARAIMANUL BUȘTENI — 

STEAUA MIZIL 3—3 (2—0). Au 
marcat : Alexe, Aldea și Vida 
pentru gazde, Simaciu (2) și Grl- 
gore, de Ia oaspeți. (V. ZBÂR
CEA — coresp.)

tre care Tufan și Ologu, două 
vîrluri de atac de real talent, 
(ca si— tații lor), cărora însă 
— pentru unele retușuri 
mai trebuie o oarecare 
oadă de timp...

— După cîte înțelegem, 
tot ce ne-ați spus, dacă 
nu mai 
Divizia 
campionat...

— Da, pentru viitoarea edi
ție, echipa își propune să re
vină in primul eșalon fotba
listic. Este un obiectiv rea
lizabil, după opinia noastră, în 
vederea căruia antrenorii 
Peniu și Buduru folosesc 
partea a doua a intrecerii, 
turul, pentru a realiza 
omogenizare a „ll“-Iui

5 
toamna să ne 
de ofensivă.
care sint atu- 
ale conducerii

șî 
re- 

o 
de 
în 

gă-

pentru
_ _ a „_ ____

bază, ia toate capitolele 
așa fel incit 
sească gata

— Apropo, 
urile majore 
tehnice în declanșarea bătăliei 
pentru revenirea pe prima 
scenă a țării ? Un conducă
tor de club, provenit dintr-un 
valoros fotbalist, este în mă
sură să aprecieze...

— Doi antrenori... oameni de 
gol nu pot imprima echipei, 
pe care o pregătesc, decit un 
stil ofensiv. Așa au făcut-o și 
pînă acum. Altfel, cum vă 
spuneam, nu deschideam noi 
scorul la Galați și Ia Iași. A jn joc nu jnseamnă 

totul în fotbal. La do- 
de a ataca mai este ne- 
să adaugi, între altele, 

oarecare doză de inteli- 
, de știință a jocului, 

care se capătă o dată cu tre
cerea timpului. De aceea 
spuneam, și spun tuturor ce
lor care mă întreabă in legă
tură cu revenirea echipei 

a trecut
acum, 
pină

îndrăzni 
însă 
rința 
cesar 
și o 
gență,

A" .
vreme 
ți-ne 
toarea

„Copiii 
cători ai 
tra 
zi a

dacă 
pină 

răgaz 
ediție, 

mării", tinerii 
„F. C.“-ului, v< 

și vor... rămine in
A« t

Există chiar această școală 
a „secunzilor4* ? Vă veți în
treba, pe bună dreptate, de 
vreme ce n-ați auzit ca o a- 
semenea unitate să fie consti
tuită undeva, 
pe baza unei 
vățămînt, cu 
soral cu săli 
practice, pe
Nu, ea nu ființează după cla
sicele principii, dar ea există. 
Are 18 puncte de formare, la 
cluburile divizionare „A“, iar 
profesorii sint reprezentați, 
In majoritatea cazurilor, de 
chiar antrenorii principali 
ai acestor cluburi. Avem de-a 
face cu o veritabilă 
vieții, învățătura se 
ză pe vi>u, practic, 
prin munca pe care 
secundanții respon
sabililor tehnici 
divizionarelor 
o depun, zi 
zi, pentru pregătirea i 
lor de pe cea mai 
treaptă a performanței.

Privind înapoi, la anii de 
cînd obligațiile complexe ale 
antrenamentului modern au 
impus chemarea a încă unui 
tehnician, alături de antreno
rul principal, vedem că „uce
nicia “ multora dintre „se
cunzi “ le-a prins foarte bine, 
ei făcînd pasul cel mare spre 
conducerea tehnică a multora 
dintre echipele noastre de 
prima categorie. Cum ne inte
resează foarte mult (prin 
prisma funcționării circuitu
lui antrenor la copii și juniori 
—- antrenor la Divizia „B** sau

- antrenor secund la Di- 
„A" — antrenor princi

pal la Divizia ,,AM) ca di
versele promoții de tehnicieni 
ale fotbalului nostru să-și ur
meze cît mai firesc cursul, 
să vedem cum se prezintă as
tăzi această veritabilă „școală 
a secunzilor".

Cluburile acordă Încredere 
foștilor lor jucători. O primă 
și îmbucurătoare constatare : 
în alegerea antrenorilor se
cunzi, formațiile divizionare 
„A44 apelează tot mai insis
tent la fotbaliștii cane le-au 
purtat ani în șir culorile. Ac
țiunea trebuie salutată în 
primul rind pentru că răsplă
tește fidelitatea ; apoi fiindcă 
ex-jucătorul trecut pe banca 
tehnică cunoaște, ca nimeni 
altul, viața echipei ; în fine 
deoarece, în postura de se
cund, el, fostul jucător, va 
străbate absolut necesara pe
rioadă spre a-și crea atît de 
necesarul prestigiu de princi
pal responsabil tehnic.

Lista antrenorilor secunzi în 
care’ îi recunoaștem pe jucă
torii de ieri ai respectivului 
club arată, cum menționam, 
destule exemple în materie : 
Anghel Iordănescu (Steaua), 
Florin Cheran (Dinamo), Oc
tavian Cojocarii (Corvinul), 
Alexa Uifăleanu („U“ Cluj- 
Napoca), Teofil Codreanu (Ra
pid), Lucian Catargiu (Chi
mia Rm. Vîlcea), Constantin 
Frățiiă (Victoria), Eduard Ju- 
hasz (Petrolul), Silviu Stă- 
nescu (Universitatea Craiova).

Nicolae Vătafu (S.C. Bacău) 
Fio; ea Isplr (A.S.A. Tg. Mu
reș) — cel mal proaspăt in
vestit ca ajutor al antrenoru
lui loan Czako, căpitanul e- 
chipei din Tg. Mureș urmînd 
insă să mai rămînă în teren 
pînă la terminarea campiona
tului. 11 din cei 18 „secunzi" 
de „A" provin, prin urmare, 
din propriile pepiniere, dacă 
ne dați voie să Împrumutăm 
un termen din zona activității 
juniorilor șl copiilor. O cifră 
frumoasă care îndeamnă la 
continuarea acestei politici de 
formare a antrenorilor prin 
forțele fiecărui club șl care, 

deplină cu- 
va duce — 
solicitarea 

mal serioși 
legați de 

echipe 
fotbaliștii 

abandonează

fiind realizată în 
noștință de cauză, 
credem noi — Ia 
celor mai dotați, 

și mai 
respectivele' 
dintre 
care 
performanța. 

Fortificarea 
de tehnicieni, 
la un moment 

fără temei, 
unul gol

cor-
S-a 
dat 
des- 
în-

pul ui 
vorbit, 
și nu 
pre existența _
tre seriile de antrenori ai fot
balului nostru. Se amintea că 
admirabila generație a lui 
Angelo Ni cules cu, Ștefan 
Covaci, Nicolae Petrescu, Ilie 
Oană, Constantin Teașcă nu 
se vedea urmată, la un spa
țiu de timp corespunzător, de 
alte promoții cu valori repre
zentative. Nu exista, altfel 
spus, o ritmicitate în apariția 
seriilor de specialiști. Consta
tăm acum, cu satisfacție, că 
cei așteptați au grăbit pasul. 
Că promoția pe care o recu
noaștem după drumul realizat 
de Gheorghe Constantin, ion 
Nunweiller, Ion V. Ionescu, 
Emerich Jenei și ceilalți a 
fost destul de rapid urmată 
de altele, că numărul antre
norilor tineri și foarte tineri 
care răspund de echipe de 
„A“ și .,B“ este incomparabil 
mai mare ca în urmă cu 4—5 
ani. Iar „școala secunzilor44 
joacă rolul de a avea mereu 
gata pregătiți să între în rîn- 
dul acestor adevărați directori 
tehnici pe cei mai experimen
tați și autorizați elevi ai ei. 
Din lista de mai sus, din în
treaga listă a colaboratorilor 
antrenorilor principali puteți 
desprinde destule nume de 
specialiști care au de pe-acum 
toate argumentele de a func
ționa ca antrenori principali. 
Cazul unor tehnicieni ca T. 
Dima, C. Frățilă, S. Stănescu, 
D. Anescu, Fl. Dumitrescu, ca 
să-i amintim pe cîțiva dintre 
cei mai autorizați, unii avînd 
chiar la activ perioade de 
responsabilitate tehnică prin
cipală de „A“ sau „B“. Ast
fel se formează, prin munca 
directă, de fiecare zi, genera
țiile de antrenori ale fotbalu
lui nostru. „Școala secunzi
lor" rămine una dintre căile 
de creare a unor tehnicieni 
avizați, formați prin practica 
de zi cu zi, ca prețioși cola
boratori ai celor ce răspund 
de cele mai bune echipe ale 
soccerului românesc.

«OWSCU

IN OBIECTIV, PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B“
Continuăm prezentarea informa

țiilor, opiniilor și a altor știri 
din taberele divizionarelor ,,B“. 
In rândurile de mai jos, cîte o 
reprezentantă a fiecărei serii din 
eșalonul secund.

POLITEHNICA IAȘI
• Antrenori : Vasile Simionaș 

(principal) și Kurt Gros (secund) 
® Noutăți in lot : Florean (reve
nit de la F.C. Bihor), Viorel 
Radu (de la Victoria București), 
Sîrbu. Urdaru, Blagoci, Onofrei, 
Lungu, In.surățelu, ștefan, Amo- 
răriței (toți promovați de la ju
niori) • Au plecat : Damaschin 
I (la Dinamo București), Chereszl 
(la C.F.R. Pașcani) • Politehnica 
se află la +10 tn „clasamentul 
adevărului" O Pregătirile au În
ceput la 11 ianuarie la Iași, au 
continuat la Vatra Dornei pină 
la 2 februarie, după care 
nou acasă • A susținut 
multe jocuri de verificare : 
„Cupa Unirii", desfășurată 
Vatra Dorr.ei — cu Politehnica 
Timișoara 2—2. cu Minerul Vatra 
Dornei 2—0, cu Cimentul Medgi- 
gia 1—0 ; cu Politehnica Timi
șoara (speranțe) 5—0, cu Minerul 
Vatra Dornei 1—1, cU C.S. Bo
toșani 1—0 ; va juca cu S.C. Ba
cău, la 9 februarie ; între 10 și 
20 februarie va disputa mal multe 
meciuri tn Banat, cu echipe din 
această zonă • Cei mai buni 
jucători din turul campionatului: 
Dohot, Ciocîrlan și Anton • Gol
geterul echipei : Burdujan, cu 9 
goluri • „Deși Oțelul are o si
tuație mai bună noi sperăm că 
vom reveni pe prima scenă. Sîn
tem optimiști deoarece pregătirile 
se desfășoară In condiții foarte 
bune si sîntem sprijiniți perma
nent de organele locale. încă un

argument : dacă în vară la pre
gătiri n-au participat toți jucăto
rii din motive obiective, acum 
chiar din start s-au prezentat 
toți componenții echipei, flecare 
cu dorința de a promova ta „A". 
(Vasile Simionaș, antrenorul Po
litehnicii).

FLACĂRA AUTOMECANICA 
MORENI

• Antrenori : Traian Ivănescu 
(principal) și loma Nicolae (se
cund) • A primit dezlegare ju
cătorul Mihăescu (pentru Dinamo 
București). • Au fost transfe
rați : portarul Oană (Dunărea 
CSU Galați), Manea și Preda 
(Victoria București), I. Moldovan 
(Dinamo București) și Hiescu 
(Progresul Pucioasa), adică doi 
fundași și doi a ta can ți • Echipa 
se află pe locul 1 și are 4-8 în 
„clasamentul adevărului" • Pre
gătirile au început la 6 ianuarie, 
la Moreni, unde au continuat 
pînă la 20 ianuarie. După această 
perioadă s-au desfășurat la 
munte, iar de la 1 februarie, din 
nou 
fost 
cale 
4—2
1—2 
1—2 
plasare S

)a Moren: • Pînă acum au 
susținute patru meciuri ami- 
: 3—1 ou Poiana Cîmpina, 
cu F.C.M. Brașov (tineret), 

ou Nitramonla Făgăraș șl tot 
cu ICIM Brașov, toate tn de- 

„__ cri o „Flacăra este una din
tre cele mai vechi echipe din Di
vizia «B„. unde a disputat pri
mul joc Încă in campionatul 
1947—48 A cunoscut șl vicisitu
dinile Diviziei «C~, peste care a 
trecut cu bine și de 12 ani acti
vează din nou, fără întrerupere, 
tn «B». Avem, cred, dreptul, după 
ce am făcut atîta timp anticameră, 
să ne gîndim Ia Divizia «A». Mai 
ales că echipa a făcut un fru
mos salt de valoare" (Constantin

Bunea, președintele secției de 
fotbal) • Cel mai buni jucători 
ai turului : Ștetănescu, Mihăescu, 
Mateescu, Badea e Golgețerul e- 
chipei : ștefănescu, 7 goluri.

JIUL PETROȘANI
• Antrenori : Gheorghe Mul- 

țescu (principal) și Gogu Tonea 
' (secund) • Noutăți în lot : Mer- 

lă (de la Aurul Brad) • Nu a 
plecat nimeni • Jiul Petroșani 
se află la +8 în „clasamentul a- 
devărului" • Startul pregătirilor 
a fost luat la 10 ianuarie, la, Pe
troșani. Antrenamentele s-au des
fășurat în localitate pină la 13 
ianuarie, după care lotul mineri
lor s-a deplasat la Băile Hercu- 
lane pentru un stagiu de pregă
tire centralizată, de două săptă- 
mlni • Primul joc de verificare 
a avut loi, la 2 februarie, dată 
la care Jiul a întilnlt, la Sibiu, 
pe Șoimii 1 
indu-se la 
continuare 
următoarele 
cu Mureșul 
cu Aurul Brad (9 
Șoimii I.P.A. Sibiu , 
cu A.s.A. Tg. Mureș (19 februa
rie) și cu Eleetroputere Craiova 
(27 februarie) • Cei mai buni 
jucători din turul campionatului: 
Mulțeseu, Szekely și Lasconi • 
Golgeterul echipei : Mulțeseu, cu 
6 goluri • Ștefan Mareș (pre
ședintele clubului) : „Ne așteaptă 
un retur extrem tie dificil. Spe
răm, totuși, să ne atingem obiecti
vul propus, acela de a reveni în 
Divizia „A*. Avem două... hopurl 
de trecut, meciurile de Ia Baia 
Mare și Bistrița. Dacă Ie vom de
păși. Jiul va fi echipa care va 
cîștiga seria și va promova in 
Di vizi' „A".

I.P.A., 
egalitate : 

pr jgramul
>• jocuri 

Deva

partida inche-
1—1.- In 
cuprinde 

de verificare; 
(6 februarie), 
februarie). cu 
(13 februarie),

• CÎȘTIG URILE 
LUI PRONOSPORT 
BRUARIF 1986. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 10 variante 25% a 25.347 
lei ; cat. 2 (12 rezultate) : 21 va
riante 100% a 5.510 lei și 192 va
riante 25% a 1.378 lei ; cat. 3 (11 
rezultate) : 160 variante 100% a 
941 lei și 2.054 variante 25% a 235 
lei.

Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 5 fe
bruarie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str.

Doamnei nr. 2, ap începere de 
la ora 16,05. Transmiterea nume
relor cîștigătoare se va face 
IN DIRECT — la radio, pe pro
gramul I, Ia ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate, de 
asemenea, la ora 19 pe progra
mul II. la ora 23 pe programul 
I, precum și joi dimineața — 
reluarea lor — Ia ora 8,55, tot 
pe programul I.

pentru pro- 
programul 

PRONOSPORT de 
9 februarie : 1. Ata-

Juventus ; 2. Bari — 
Florentina — Como ;

— Sampdoria ; 5. Na- 
Lecce ; 6. Torino — Ro- 
Udinese — Avellino ; 8.

— Inter : 9. Brescia —

a Ca de obicei, 
nosportiști. publicăm 
concursului 
duminică 
lanta — 
Pisa ; 3. 
4. Milan 
poli — 
ma ; 7. 
Verona 
Catanzaro ; 10. Campobasso — 
Lazio ; 11. Cremonese — Paler" 
mo ; 12. Monza — Triestina ; 13. 
Vicenza — Sambenedettese.

11.



iNTlLNIREA INTERNAȚIONALA
DE TIR ROMANIA UNGARIA
La Băile Felix s-a desfășurat 

întîlnirea internațională de tir 
România — Ungaria, care a 
constituit pentru sportivii ro
mâni un util criteriu de verifi
care a pregătirilor pentru Bal
caniada de la .Sofia și campio
natul european, competiții pla
nificate la finele acestei luni 
în Bulgaria și Finlanda.

Iată cîștigătorii probelof :

pușcă seniori : Eugen Antones
cu (România) ; pușcă juniori : 
Cristian Cioc (România) ; pușcă 
senioare : Olimpia Rus (Româ
nia) ; pușcă junioare: Fehrtheil 
(Ungaria) ; pistol seniori : Ilie 
Petru (România) ; pistol ju
niori : Gyorik (Ungaria) ; pis
tol senioare : Anișoara Matei 
(România) ț pistol junioare : 
Daniela Dumitrașcu (România).

S-a încheiat semifinala a doua

•S'.

ELVEȚIANUL MULLER CiȘTIGÂ

PRÎM'JL SUPER-URIAȘ AL SEZONULUI

încă o etapă importantă s-a 
consumat în „Cupa Mondială" 
masculină la schi alpin : elve
țianul Peter Miiller s-a impus 
net în primul super-slalom al 
actualului sezon, desfășurat la

așa că zestrea substanțială 
puncte cucerite l-a urcat

După concursul de la Phila
delphia, cîștigat de Ivan Lendl, 
clasamentul Marelui Premiu pe 
1986 se prezintă astfel : 1. Ivan 
Lendl (Cehoslovacia) 400 p ; 2. 
Tim Mayotte (S.U.A.) 280 ; 3.
Brad Gilbert (S.U.A.) și Yan-

&

de 
,____ pe
locul I in clasamentul general 
al „Cupei "" 
pentru clarificare, 
la - ----
149
142
137
P,
125
110 
de
Crans Montana : 1.
1:39,32 ; 2. Zurbriggen
3. Wasmaier (R.F.G.)
4. Heinzer (Elveția) 1:40,02 ; 
Alpiger (Elveția) 1:40.12: 
Mair (Italia) 1:40.37.

biatlon de la Oberhof (R. D. 
Germană), s-a încheiat cu vic
toria echipei secunde a U.R.S.S. 
— lh 41:04,0 (un tur de penali
zare), urmată de R. D. Germa
nă I — lh 44:36,0 (8) și prima 
selecționată a U.R.S.S. — 
lh 46:43,0 (7).

nick Noah (Franța) 160 p ; 5.
Mark Woodforde (Australia) 85 
p ; 6—9. Paul Annacone, Jimmy 
Connors, Kevin Curren (toți 
S.U.A.) și Jakob Hlasek (Elve
ția) 80 p ; 10. Bud Schultz
(S.U.A.) 59 p. La feminin, In 
urma disputării ultimului con
curs, de la Key Biscayne (cîș
tigat de Chris Evert-Lloyd), 
ordinea în clasamentul Marelui 
Premiu este următoarea : 1.
Martina Navratilova (S.U.A.) 
3 000 p ; 2. Chris Evert-Lloyd 
(S.U.A.) 2 800 p; 3. Claudia 
Kohde-Kilsch (R.F.G.) 1970 p. ;
4. Pam Shriver (S.U.A.) 1830 p;
5. Manuela Maleeva (Bulgaria)
1620 p; 6. Zina Garrison
(S.U.A.) 1580 p ; 7. Helena Su- 
kova (Cehoslovacia) 1500 p ; 8. 
Hana Mandlikova (Cehoslova
cia) 1455 p ; 9. Steffi Graf 
(R.F.G.) 1235 p; 10. Gabriela
Sabatini (Argentina) 1180 p etc.

a turneului candidaților:

Marele maestru internațional 
sovietic Artur lusupov s-a cali
ficat pentru finala turneului can
didaților la titlul mondial de șah. 
El l-a 
de 6—3, 
dez Ian 
mifinal, 
landeză

După cum se știe, cealaltă se
mifinală i-a revenit Iul Andrei 
Sokolov, învingător asupra altui 
șahlst sovietic, Rafael Vaganian. 
Cei doi șahiști victorioși se vor 
întilnl în finala turneului can
didaților, cel care va cîștiga îl 
va avea apoi partener pe învin
sul revanșei dintre Kasparov șl 
Karpov, din vară.

întrecut, cu scorul 
pe marele maestru olan- 
Timman, în meciul se- 

disputat în localitatea o- 
Tilburg.

Crans Montana (Elveția). O da
tă cu acest succes, Miiller s-a 
situat pe primul loc si în proba 
de combinată (la super-slalomul 
de la Crans Montana s-a adău
gat coborîrea de la Val d'Isere).

Mondiale" ! Iată, 
clasamentul 

zj al „Cupei" : 1. Miiller 
p, 2. Girardelli (Luxemburg) 
p, 3. Wirnsberger (Austria) 
p, 4. Stenmark (Suedia) 127 
5. ~ ■ ■ ■ : ' ' '
p, 6. Zurbriggeo 
p etc. Clasamentul 
slalom super-uriaș

Montana :

Petrovici (Iugoslavia) 
(Elveția) 

probei 
de la 
Miiller 

1:39,72 ; 
1:39,85 ;

5.
6

• Cursa de schi-mare 
disputată în localitatea 
germană Oberammergau, 
drul „Worldloppet“, a fost cîș- 
tigată de elvețianul Konrad 
Hallenbarter, înregistrat pe dis
tanța de 50 km cu timpul de 
lh 55:05,0. L-au urmat la o se
cundă sportivii suedezi Andreas 
și Oerjan Blorhquist și la 
secunde americanul Audun 
destaat.

La startul întrecerii au 
prezenți 2 000 de concurenți.

fond, 
vest- 

In ca-

două 
En-

fost

Azi, reflector: campionatul R. D. Germane

LUPTA PENTRU TITLU RĂMÎNE DESCHISĂ
După terminarea turului cam

pionatului 'R. D. Germane, lideră 
este, așa cum se prevedea, cam
pioana sezonului 1984—85, Dynamo 
Berlin. Dar lupta pentru primul 
loc, dintre berlinezi și formația 
„soră** din Dresda (Dynamo), se 
menține, și partidele din retur vor 
fi hotărîtoare în ceea ce privește 
cucerirea primului loc. Nici chiar 
„11 “-le Uzinelor optice din Jena, 
F. C. Cari Zeiss, nu poate fi ex
clus din această dispută, deoa
rece (ca și Dynamo Berlin și Dy
namo Dresda) n-a pierdut nici

Fundașul central 
Rohde (Dynamo 
Berlin), in dreapta, 
cel mai valoros 
jucător din turul 
campionatului R.D. 
Germane, in duel 
cu Seifert (Riesa). 
Dynamo a cîștigat, 

deplasare.
CLASAMENTUL „LA ZI"

1. Dynamo Berlin 13 9 2 2 25-15 20
2. Dynamo Dresda 13 7 4 2 24-17 18
3. F.C. Carl Zeiss 13 5 6 2 21-11 16
4. Lok. Leipzig 13 6 3 4 16-12 15
5. Stahl Brand. 13 6 3 4 16-14 15
6. Union Berlin 13 5 3 5 19-17 13
7. Rot-Weiss Erf. 13 3 6 4 21-19 12
8. F.C. Magdeb. 13 4 4 5 20-22 12
9. F.C. K.M.-Stadt 13 4 4 5 15-18 12

10. Hansa Rostock 13 4 3 6 20-23 11
11. Frankfurt/O. 13 3 5 5 10-20 11
12. Stahl Riesa 13 4 2 7 15-20 10
13. Wismut Aue 13 3 4 6 14-21 10
14. Sachsenring 13 1 5 7 14-27 7

• Proba de ștafetă 4 X 7,5 
km din cadrul concursului de

cu mulți 
Rudwa- 
Ilohde, 

Trieloff și înaintașii

altfel
să-i 

conti- 
proba

PATINAJ Șl ARTĂ...

SOXERI IN STRAIE STRĂINE de
Și

l de la Kuala Lumpur 
a fost câștigat de 

cehoslovacă Banska

La recentele 
Campionate euro
pene de patinaj 
artistic disputate la 
Copenhaga. pati
natorii sovietici 
s-au distins, cu 
deosebire, în pro
bele de perechi, pe 
care le-au domi
nat cu autoritatea 
cu care ne-au o- 
bișnuit in ultimele 
decenii, la toate 
marile 
internaționale 
anvergură. în 
lefotografia 
AGERPRES 
frumoasă 
plină de 
itate, una 

numeroasele 
cutii cu care 
piui Natalia Besle 
mianova — Andrei 
Bukin a convins 
juriul de arbitri 
pentru a-1 deter
mina (încercare a- 
coperită, de 
de succes !) 
acorde titlul 
nental în 
de dans...

la
competiții 

de 
te- 

A. P,
o 

„poză" 
expresi- 

dintre 
exe-
cu-

meci în deplasare 1 Ce calități 
avut aceste formații î „Alb

ii" (Dynamo Berlin), cu tînărul 
antrenor V. Hali la timonă, folo
sesc așezarea 1—1—3—3—3 și dis
pun de un lot remarcabil, — 
internaționali : portarul 
leit, fundașul central 
mijlocașul "
Pastor, Ernst si Thom. Echipa 
din Berlin a cîștigat trei partide 
în deplasare. Dynamo Dresda, 
care îl are la cîrma echipei pe 
fostul fundaș Internațional Sam
mer (cunoscut publicului nostru), 
se bazează pe un lot experimen
tat, din care nu lipsesc jucători 
ai echipei reprezentative ca 
Dlirner, Trautmann, Doschner, 
Pilz și chiar pe un autentic ta-

(însuși fiul antrenorului) 
Michael Sammer. F.C. Cari Zeiss- 
Jena este pregătită de fostul in
ternațional, fundașul Kurbjuweit 
(care a evoluat de nenumărate 
ort în echipa R. D. Germane 
chiar în meciuri cu reprezentativa 
României), unul dintre cel mai 
apreciați antrenori din generația 
tînără. Marele său merit a fost 
acela de a folosi un lot foarte 
tînăr,- care se evidențiază prin 
pregătire fizică, un tempo foar
te ridicat timp de 90 de minute 
șl un joc în viteză. Totuși, lipsa 
de experiență a jucătorilor din 
„noul val" s-a făcut resimțită în 
unele meciuri. De pildă, în etapa 
a 13-a, Jena a pierdut un punct 
foarte prețios pe teren propriu, 
în jocul cu Brandenburg • Reve
lația meciurilor din prima fază 
» campionatului a fost tot o e- 
chlpă din Capitală : Union Berlin, 
care, cu ani în urmă, a mai ju
cat în prima ligă, apoi a retro
gradat și a promovat din nou, 
comportîndu-se acum onorabil, 
fără să aibă jucători cu 
sonore. Nu

nume 
este exclus chiar ca

această formație să participe în 
viitoarea ediție a „Cupei 
U.E.F.A." ! e Nou promovata 
Sachsenring Zwickau are acum 
puține șanse să evite retrograda
rea. A realizat doar o victorie 
pe teren propriu (!), nici una 
în deplasare. Mal surprinde și 
poziția de mijloc a formației F.C. 
Magdeburg, altădată o adevărată 
forță în campionat și pe plan 
internațional. Iată și cîteva date 
statistice : fruntași pe lista gol
geterilor sînt: Strasser (Union 
Berlin) — 9, Raab (F. C. Cari 
Zeiss Jena), Pastor (Dynamo 
Berlin) și Thom (Dynamo Berlin) 
toți cu cîte 8 g. După cum se 
vede, pentru „Gheata de aur" 
(nume similar cu cel al trofeului 
european) se anunță o luptă 
foarte strînsă. Specialiștii afirmă 
că ea va reveni ttnărului Thom 
care are simțul porții... Cei mai 
buni jucători, în urma notelor 
primite de către ziarele de spe
cialitate, sînt, în ordine : Rohde, 
Thom șl Dorner. • Returul va 
începe la 15 februarie.

Ion OCHSENFELD

ȘTIRI

Că seniorul Marc Girardelii, nume cu rezonanță italiană, ori
ginar din Austria, reprezintă pe plrtlile înzăpezite ale lumii mi
cuțul stat Luxemburg treacă-meargă. Fenomenul capătă, însă, 
proporții neobișnuite in pugilismul mondial. De pildă, în cla
samentele celor mai buni io boxeri italieni, pe categorii de 
greutate, figurează și următoarele nume : Joseph Sekisambu, 
Kernel Bou-Ali, Mbayo Wa Mbayo, Sumbu Kalambay, Butangi 
Nzolameso. Maboto Kamunga, Lutshadi Mudimbi sau Mbuyanga 
Kalombo, probabil băieți curajoși, care pot fi buni în ring, dar 
care fără îndoială nu sînt născuți nici la Milano, nici la Ra
vena, ci mult mai aproape de Ecuator. Pare, de aceea, mai 
firesc să vezi în clasamentele mondiale boxeri dotați care-și 
reprezintă cu demnitate țara de baștină, cum sînt Stephen 
Muchoki (Kenya), Azumah Nelson (Ghana), Cornelius Boza 
Edwards (Uganda). Lottie Mwale (Zambia), Beshiru All (Nige
ria) sau Proud Kilimangiaro (Zimbabwe). Dar contrariază fap
tul că ugandezul Ayub Kalule este campionul profesionist... eu
ropean ăl categoriei mijlocie și că evoluează între corzi sub 
culorile... Danemarcei (la fel cu compatriotul său Mohamed 
Kayowa) ! Alt ugandez, John Mugabi, reprezintă în ierarhia 
europeană... Marea Britanie ! Și așa .mal departe. Evident, în 
toate aceste cazuri, e vorba de tineii sportivi care-și vînd 
forța de muncă și se îmbracă în straie străine, (vib).

• Astăzi are loo la AvelUno 
meciul amical dintre reprezenta
tivele Italiei și B.F. Germania. 
Din lotul gazdelor fac parte, 
printre alții, Bagni, Baresi, Gal- 
derisi, Conti, Cabrlni, Righetti, 
Altobelli. în timp ce la oas
peți sînt prezenți Schumacher, 
Augenthaler, Briegel, K. H. Itum- 
menigge, Herget, Littbarski, Mat- 
thătfs, Klaus Allots ș.a.
• După 28 de etape, în clasa

mentul golgeterilor campionatului 
englez conduce Gary Linelor 
(Everton) cu 26 g, urmat 
Kerry Dixon (Chelsea) 21 g 
Frank McAvennie (West Ham) 
2) g.

• Turneul
(Malayesia) 
formația c_____ ____ __  ..
Bystrica, care, în finală, a dispus 
cu 2—0 (1—0) de o selecționată 
locală.
• Campionatul Olandei a conti

nuat cu etapa a 20-a. Scorul zi
lei l-a înregistrat Ajax, care a 
dispus cu 8—2 de Alkmaar. Alte 
rezultate : Sparta — Excelsior 
3—1, Nijmegen — Deventer 0—3, 
Den Bosch — Groningen 1—0, Ha
arlem — Venlo 6—3, Utrecht — 
Heracles 0—2, Feyenoord — Ker- 
krade 1—0. Meciurile Sittard — 
P.S.V. Eindhoven și Twente — 
Maastricht au fost aminate. Pe 
primele locuri : Eindhoven 35 p

Ajax 30 (ou un joc mai puțin), 
Feyenoord 30 p.
• In campionatul Greciei, după 

18 etape, conduce Panathinaikos 
cu 27 p, urmată de Aris și He- 
raklis ou cîte 24 p. Duminică, 
Henaklis a dispus de Panathinai
kos cu 3—1, O.F.I. de Larisa 
(2—0), Kalamaria de Yanni na 
(2—1).
• Rezultatele etapei a 25-a din 

campionatul Scoției : Clydebank
— Midlothian 1—1, Glasgow Ran
gers — Aberdeen 1—1, St. Mirren
— Dundee Utd. 1—1, F.C. Dundee
— Celtic 1—3, Hibernian — Mot
herwell 4—0. în clasament con
duce Midlothian cu 34 p.

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • Portughezul Car

los Lopes, campion olimpic la 
maraton în 1984, a anunțat că, 
după cursa (de maraton) de la 
Tokio, programată la 9 februa
rie, va abandona activitatea com- 
petițională. Cea mai bună per
formanță mondială la această pro
bă îi aparține cu 
realizat în aprilie 
dam.

2h07:12, record
1985. la Rottcr-

• „Cursa de
Daytona Beach

AUTOMOBILISM
24 de ore“ de la
a fost cîștigată de pilotil ame
ricani Holbert și Unser și de 
Beli (Anglia) care au realizat o

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
240,750 km pe

Vest-germanul 
eșuat în tenta- 
un nou record

medle orară de 
„Porsche-962“.

CICLISM • 
Gregor Braun a 
tiva de a realiza
al orei la șes (pînă la 600 m) 
la Santiago de Chile. El a aler
gat într-o oră doar 46,987. în 
timp oe recordul lumii rămîne 
în posesia danezului Erik Oer
sted (48,144 km la 9 septembrie 
1985).

TENIS • Finala turneului fe
minin de la Biscayne (S.U.A.) : 
Chris Evert-Lloyd — Steffi Graf 
6—3, 6—1. • Cîteva rezultate din

prima zi a turneului masculin 
de la Bramhall (Anglia): Sauer
— Goodell 6—4, 6—2, Bergstrom
— Vekemans 6—0, 6—3 Castle — 
Burke 6—3, 6—4. e A început 
turneul masculin de la Memphis:

Testerman 6—4, 6—2,
Donnelly 6—4, 1—6,

Vajda — Tom Gullikson 
6—1, Slozil — Forget 7—5, 

6—3, Sadri — Schultz 6—4, 
Denton — Hlasek 3—6. 7—5, 
• In primul tur al turrieu-

Lloyd 
Ostoja 
7—5, ’ 
6—2. 
3-6,
6— 3,
7— 6.
Iul de la Toronto, Florin Segâr- 
ceanu l-a învins în 3 seturi pe 
suedezul Ștefan Erir-son : 6—3,
6—7, 6—3.


