
Preletari din teate țările. uniti-oă I

5 Scrisoarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

adresată celor care i-au trimis mesaje de felicitare portul
și urări cu prilejul aniversării zilei de naștere

și a îndelungatei activități revoluționare S
ZI/aR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE fizica Șl SPORT

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republi
cii Socialiste România, i-au 
fost adresate, cu prilejul 
aniversării zilei de naștere 
și a îndelungatei sale acti
vități revoluționare, un ma
re număr 
scrisori și 
tare.

Cu cele 
mente de __ _____
profundă stimă și înaltă re
cunoștință, oamenii muncii 
din patria noastră — mun
citori, țărani, intelectuali, 
activiști de partid si de 
stat, ai organizațiilor de ma
să și obștești, vechi mili
tant! ai mișcării muncito-

de telegrame, 
mesaje de felici-

mai alese senti- 
dragoste, de

șimilitari, tineri
întreaga

rești. 
virstnici. In fapt 
națiune — au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
calde urări de sănătate și 
fericire, de viată îndelunga
tă și multă putere de mun
că pentru a conduce țara și 
popoțpl român spre noi și 
luminoase împliniri pe ca
lea progresului și bunăstă
rii. a înfăptuirii măreței 
opere istorice de edificare a 
socialismului și comunismu-, 
lui pe pămîntul României.

Mulțumind pentru toate 
aceste vibrante manifestări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat tuturor celor care 
i-au trimis telegrame și 
mesaje de felicitare urmă
toarea scrisoare :

s

ceie mai calde mulțumiri or-„Transmit, pe aceastâ cale, 
ganelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, insti
tuțiilor și organizațiilor de stat, comuniștilor, colectivelor de 
oameni ai muncii din toate domeniile vieții noastre econo- 
mico-sociale, tuturor acelora care cu prilejul aniversării zilei 
de naștere și a îndelungatei activități revoluționare 
adresat mesaje, scrisori și telegrame de felicitare.

Consider toate aceste manifestări ca o expresie a 
mentului profund și încrederii nețărmurite in eroicul 
partid comunist, in rîndurile căruia am militat și militez, de 
peste cinci decenii, pentru a sluji cauza bunăstării și feri
cirii poporului, a independenței și suveranității patriei, a 
făuririi socialismului și comunismului pe pămintul României. 
In acest an in care Partidul Comunist Român împlinește 
65 de ani de glorioasă existență, manifestările de încredere 
și prețuire ce mi-au fost adresate demonstrează, incă o dată, 
că poporul nostru este astăzi mai unit și mai hotărit ca 
oricînd să înfăptuiască neabătut politica partidului, mărețele 
programe revoluționare de dezvoltare economică și socială 
a țării, de înălțare a patriei pe culmi tot mai înalte de civi
lizație și progres.

Imi face o deosebită plăcere să transmit, ia rîndul meu, 
din toată inima, tuturor celor ce mi-au adresat asemenea 
mesaje și telegrame, întregului nostru partid și popor, urări 
de noi și noi succese in muncă și viață, in realizarea exem
plară a prevederilor planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, in înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xlll-lea al 
partidului, a mărețului Program de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Vă doresc tuturor, dragi tovarăși și prieteni, multă sănătate 
și fericire I"

mi-au

atașa- 
nostru

NICOLAE CEAUȘESCU
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De vineri pină duminică, in Capitală și la Oradea

CEIE MAI IMPORTANTE TURNEE AEE CAMPIONATTLOR DE BASCHET
la campionate- 
baschet — mas-

Participantele 
le naționale de 
culin și feminin — își dispută, 
de vineri pînă duminică, cele 
mai importante turnee, la sfîr- 
șitul cărora vor fi cunoscute 
grupele valorice 1—6 si 7—11. 
In plus, fiecare dintre aceste 
turnee programează meciurile- 
derby ale Diviziei „A" : vineri 
(ora 15,30), In Sala sporturilor 
din Oradea, va avea loc întîl- 
nirea dintre formațiile feminine 
Universitatea Cluj-Napoca (lo
cul I în clasament și campioană 
en titre) si Olimpia București 
(principala rivală a campioanei, 
pe care a învins-o in turul 
competiției) ; sîmbătă, în Ca
pitală (ora 17, în sala Floreas- 
ca) se va disputa partida dintre 
echipele masculine Dinamo 
București (actuala fruntașă a 
clasamentului) si Steaua (deți
nătoarea titlului).

Ținînd seama de aceste der-
• byuri, de faptul că si alte parti

de se vor desfășura între can
didate la locurile fruntașe 
clasamentului, iar cîteva 
ciuri vor 
celor două 
de așteptat 
re întreceri 
culoase, așa cum se cuvine ce-

ale 
, _ me-

decide componenta 
grupe valorice, este 
ca turneele să ofe- 
interesante, specta-

lei mai importan
te competiții 
terne. Divizia

Programul 
ciurilor de vineri : 
BĂIEȚI, București ; 
sala Floreasca, de 
la ora 11: Acade
mia Militară Meca
nica Fină Bucu
rești — C.S.U. Oțe
lul Galați (în tur : 
102—87), Steaua — 
Politehnica C.S.$. 
Unirea Iași (106— 
52); C.S.U. Balanța 
Sibiu — Dinamo 
București (81—104), 
Rapid București — 
Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napo
ca (83—88), I.C.E.D. 
C.S.ș. 4 București 
— Dinamo Oradea 
(85—97).

Clasamentul 
inbea 
Jocuri : 
Buc. 33 p, 2. Steaua 
32 p, 3. I.C.E.D. 28 p, 
4. Rapid 28 p, .5. 
Dinamo Oradea 
27 p, 6. Farul 27 p,

1. Dinamo

— Cluj-Napoca

Ciștigă mingea (m lupta panou) Manus
Crăciun, „veteran" și jucător de bază al echipei 

Universitatea Cluj-Napoca.
Foto : Ioan LESPUC

27 7. T_-_l 27 7. C.S.U. Si
biu 24 p, 8. Politehnica Iași 23 p, 
9. Academia Militară 22 p, 10. U- 
niversitatea Cluj-Napoca 21 p. 
11. C.S.U. Galați 18 p.

Clasamentul 
citații" : 1. M. 
blu) 379 p.

,,Trofeului efica-
Cbirilă (C.S.U. Si-
2. Fl.«Ermurache

(Continuare in pao 2—3)

La Hwel" meșteri In ceramică, ARTA LEMNULUI Șl... SPORT
La 45 km de Bîmnicu Vîl- 

cea se află o așezare destul 
de mică, un „orășel", cum i 
se spune — ' Horezu, cu circa 
12 909 de locuitori. Cunoscut 
pentru hărnicia oamenilor 
meșteri neintrecuți în arta 
ramicii și lemnului, iar 
de curînd a confecțiilor 
localitate este în curs de 
dicare" o mare întreprindere 
cu un astfel de profil), hure- 
zenii ne-au invitat să-i vizi
tăm pentru a ne face cunoș
tință și cu dragostea lor pen
tru mișcare în aer liber, pen-

săi, 
ce- 

mai 
(in 

„ri

Sporturile nautice in patru „regate" (III)

CAIACIȘTII ȘI CANOIȘTII AU PORNIT - 
SPRE VIITORUL SEZON - PE UN CULOAR NOU

Sezonul de caiac-canoe ’85, 
cu numeroasele șl disputatele 
lui regate, a avut ca punct 
culminant campionatele mon
diale de la Hazcwinkel, din 
Belgia. Marea confruntare de 
pe această cunoscută si apre
ciată pistă nautică a reunit 
un număr record de ași ai 
padelei și pagaei de pe toate 
continentele, înscrierile în 
unele probe depășind cifra de 
30 de echipaje. A fost o între
cere aspră, cu învingători me
rituoși. aplaudați la scenă 
deschisă pentru arta lor de a 
învinge la — ceea ce numim — 
„fotografie". Prezenți cu 1? 
echipaje în finale, după unele 
serii și semifinale cîștigate de
tașat, reprezentanții țării 
noastre nu s-au aflat in prim- 
plan. Cu o singură excepție : 
Aurel Macarencu, medaliat

cu bronz in probele de canoe 
simplu 590 și 1000 m.

S-a apreciat, la timpul cuve
nit, că rezultatele înregistrate 
de sportivii români la această 
ultimă ediție a C.M. au 
sub așteptări. Nimic 
adevărat, dacă ar fi doar 
comparăm cu bilanțul 
cedentei ediții a C.M., cea 
de la Tampere, din 1983, unde 
echipajele de pe Snagov ' au 
cucerit nu mai puțin de 9 me
dalii : 3 de aur, 3 de argint și 
3 de bronz ! Specialiștii fe
derației de resort au explicat 
această diferență prin 
alte evidente... diferențe : 
pregătire și de disciplină.
gur, nu numai le-au explicat, 
dar au și luat măsuri, tehnice 
și organizatorice, pentru în
lăturarea lor. S-a reținut, 
de asemenea, faptul că, în

fost 
mai 

să le 
pre-

tul care s-a deplasat la C.M. 
de la Hazewinkel, au evoluat 
mulți debutanți — Aurei Ma- 

bunăoară —, tineri 
de a 

viitor
pe 
nu

carencu,
cu reale posibilități 
impune, intr-un 
prea îndepărtat, 
internațional. Să

se 
nu 

plan 
uităm 

că, la această ultimă ediție a 
C.M., cinci din tinerele noastre 
„echipe" au fost despărțite de 
medalii de o singură secundă 

dacă adunăm toate... frac
țiunile de secundă ce au lip-

tru sport. N-am refuzat-o și 
iată cîteva din numeroasele 
însemnări — demne a fi reți
nute — făcute cu acest prilej.

Așadar, 4in mica 
vîlceană, situată la 
Carpaților Meridionali, 
multă dragoste pentru sport, 
cultivată de asociațiile spor
tive : Sportex — cea mal 
mare a orașului ; Știința — a 
Liceului industrial și a școlii 
din Horezu (cu circa 1900 de 
elevi) ; Voința — a cooperati
velor meșteșugărești „Cera
mica" și „Constructorul". Rea
lizările se explică — cum ne 
spunea Spiridon Mihai, vice
președintele Consiliului orășe
nesc de educație fizică și sport
— în primul rînd prin aceea 
că există baze pe care se poate 
face sport : stadionul „Treaptă", 
bine gospodărit, a cărui pistă 
de atletism a fost curățată și 
refăcută, punîndu-i-se zgură, 
este în curs împrejmuirea și 
completarea instalației de apă 
la cabine ; sala de sport a li
ceului, baza sportivă a aces
tuia, terenurile de tenis de la 
Spital, cele de la 
Olari (bituminizate), 
ma orașului ș.a.

Ce fac, de fapt.
Iată, de pildă, chiar în acest 
sezon, de cum a nins, s-au și 
organizat concursuri de schi și 
săniuș la care au participat, 
deopotrivă, copii, tineri și a- 
dulți. în acest răstimp, în sala 
de sport a liceului, s-a des
fășurat — el este încă în curs
— un campionat de mini-fot- 
bal, la care participă echipe 
din diferite unități economice

oraș : întreprinderea de

localitate 
poalele 

există

Romani și 
din preaj-

hurezenii ?

La stirșitiEl uicstci sâptâmyii, Ia Brașov

,tCUPA 16 FEBRUARIE" LA LUPTE GRECO ROMANE
Ca în fiecare an, Federația Română de Lupte organizează un 

turneu de selecție pentru completarea lotului național, întrece
rile fiind dotate cu „Cupa 16 Februarie". Competiția se va des
fășura în sala Dinamo din Brașov, în zilele de 8 și 9 februarie.

Primii cane se vor alinta ta startul „Cupei 16 Februarie" sînt 
sportivii de Ia stilul greco-romane. Conform prevederilor re
gulamentului sînt admiși în competiție numai sportivi între 
17 și 22 de ani.

locală. C.P.A.D.M. 
întreprinderile de... CO-

ș.a„

industrie 
Horezu, 
stofă și mobilă, ITSAIA, 
operativa „Ceramica" 
campionat care s-a bucurat de 
mult succes. în aceeași sală se 
organizează mereu jocuri de 
volei, handbal și baschet, atit 
pentru elevi, cit și pentru oa
menii muncii din întreprinderi 
și instituții, iar la Casa de 
cultură, șah și ten's de masă. 
Cu totul 
zarea a 
diferite

remarcabile : organi- 
multor crosuri pentru 
categorii de vîrstă ;

Modesto FERRARINI

(Continuare in pao 2-3)

PRIMELE ANTRENAMENTE
PE PÎRTIA DE
Șl SANIE DUH

BOB
SINAIA
efectuat 
antrena- 

din Sinaia, 
vor debuta boberii.

per- 
de 
de

Marți, sănierii au 
primele coborirl de 
ment pe pirtla 
iar joi
Vremea favorabilă din ulti
mele zile șl activitatea echi
pelor I.G.O. Sinaia au 
mls încheierea lucrărilor 
înghețare a celor 1400
metri ai pîrtlel. Inaugurarea 
sezonului competițlonal va fi 
făcută de practicanțil săniei 
de performanță, care îșl vor 
disputa, Joi șl vineri, tradi
ționalul concurs dotat 
-Cupa Prahova".

(Continuare in vag 2—3)două 
de 

Si-

Vasile TOFAN

de gheața", cum le place localnicilor să numească paunoaral anîrtcxal, este zilnic de.cms nu 
numai sportivilor de performanță, ci și amatorilor de patinaj. (Cruți In pag. 2-3: „24 de ore la S.C. 
Miercurea Ciuc"). VoW : Aurei D. NEAGU



„Și PROBELE TEHNICE AU REPREZENTANȚI COMPETITIVI
24 de ore la S. C. Miercurea Ciui

ÎN MARILE CONCURSURI INTERNAȚIONALE" EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU PERI
este de părere antrenorul federal de atletism Adrian samungi PE MĂSURA , CONDIȚIILOR EXIS

cu mult timp 
bilanțurilor

Acum, nu 
după publicarea 
atletice mondiale 1985 și cu 
puțin timp înaintea campio
natelor naționale de sală 
1986, antrenorul federal pen
tru seniori, Adrian Samungi, 
ne-a solicitat o convorbire 
pentru a-și exprima punctul 
său de vedere în legătură cu 
trecutul _ . ‘ .*
imediat al atlețîlor , noștri din 
probele tehnice. “ ' ~ '
util orice dialog care pornește 
de la realitate, l-am rugat pe 

% interlocutor să înceapă cu... 
argumentele.
• 

riu 
țiile 
dial 
din 
medii și lungi și care se baza 
pe primele rezultate, promiță
toare ale acestora într-o 
competiție internațională din 
luna ianuarie, apreciați doar 
școala românească de semi- 
fond și fond. Oare sorintul 
gardurile, săriturile și arun
cările — adică probele tehni
ce — nu au contat în topul 
internațional ’85 ? ® Nu reie
șea așa ceva din comentariul 
nostru ; ce subliniam atunci 
în mod special era consecven
ța în timp cu care probele de 
alergări lungi scot în lumina 
marii performanțe tinere at
lete române, aceasta fiind o 
trăsătură definitorie pentru o 
școală în sport. G De acord, 
dar să poposim puțin de a- 
ceastă dată pe marginea pro
belor tehnice, care însumează 
28 din totalul de 42 de probe 
incluse în programul oficial. 
Opt atleți și două ștafete, re
prezentanți ai acestor probe 
din țara noastră, s-au clasat 
în sezonul trecut în aer liber 
în primii zece din lume (Mi

apropiat și viitorul

Considering

Recent. într-un comenta- 
care pornea de la pozi- 

fruntașe în topul mon- 
’85 ale unor alergătoare 
țara noastră pe distanțe

haela Loghin — loc 3 la 
greutate, cu 20,97 m ; Florența 
Crăciunescu * ’• ■“*
CU 69,50
— 6 la înălțime 
Dumitru Negoiță 
liță — 92,42 m ;
— 7 la înălțime 
Ion Zamfirache —
67,50 m ; 4X400 m fete — 7 — 
3:29.68 ; Mihacla Pogăcean — 
8 la 100 mg — 12,79 ; Daniela 
Costian — 9 la disc — 67,54 m, 
4X100 m fete — 9—44,18), iar 
alți nouă figurează pe pozi
țiile 11—20 din lume (printre 
care tinerii 'Simona Andrușcă

m ;
loc 4 la disc, 

Niculina Vasile
— 1,98 m :
— 6 la su-
Sorin Matei
— 2,35 m ;
7 la disc —

Năstase — 
heptatlon, Marieta llcu- și Car
men Sîrbu — lungime, dar și 
consacrații Vali Ionescu — 
lungime, Cristieana Cojocaru- 
Matei — 400 mg și Liviu Giur- 
gian — 110 mg., care sînt de
parte de a-și fi spus ultimul 
cuvînt). Or, toate aceste re
zultate au contribuit din plin 
la realizarea obiectivului prin
cipal stabilit pentru federația 
noastră de specialitate în a- 
nul 1985 — Jocurile Mondiale 
Universitare de la Kobe, unde 
contribuția probelor tehnice 
a fost 6 medalii din cele 7 
ale atletismului românesc :
1 aur 4D. Negoiță), 3 argint,
2 bronz. Iar performanțele 
Mihaelei Loghin — care au 
clasat-o pe locul 3 în Grand 
Prix, doar cu două partici
pări în circuitul de con
cursuri, și pe primul loc în 
finala de la Roma a acestui 
prestigios trofeu, și cele ale

lui Liviu Giurgian — care a 
cîștigat cursele de la „Ziua 
Olimpică" și J.B., clasîndu-se 
pe locul 5 în finala J.M.U. 
unde se calificaseră cei mai 
buni hurdleri din lume, sînt, 
cred eu, edificatoare • Să re
venim, insă, la școala probe
lor tehnice, sau și dv. „uitați" 
s-o menționați... • Faptul că 
patru discobole române se 
află în primele 15 din lume, 
două dintre ele — Daniela 
Costian și Cristina Boiț (ele
vele antrenorului dirlâmovist 
loan Benga) fiind foarte ti
nere, că trei săritoare în lun
gime figurează printre primele 
20, într-un an cînd acciden
tările le-au ținut pe princi
palele protagoniste (Anișoara 
Stanciu, în special, și Vali 
Ionescu) departe de pragul 
valoric normal, fără a uita 
că vine promițător eleva an
trenorului Constantin Bădoi, 
tînăra Carmen Sîrbu (6,79 m 
anul trecut, nr. 1 în topul 
european al junioarelor), ca 
și șansele mari de afirmare 
ale junioarei Alina Astafei 
(17 ani), la săritura în înăl
țime (1,89 m anul trecut, re
cent un nou record de sală 
al junioarelor — 1,35),
besc, după opinia mea, dar 
și pe bază de... cifre, despre 
potențialul probelor tehnice 
— atleți, antrenori, perspecti
vă. Și să închei tot concret : 
fosta recordmană mondială la 
lungime, Anișoara Stanciu, 
restabilită pe deplin (ultime
le norme de control o atestă), 
antrenîndu-se acum sub su
pravegherea lui Doru Crișan, 
se află pe un drum ascendent, 
promițînd o frumoasă com
portare la „naționalele" de 
sală, de la sfîrșitul acestei 
săptămîni, de Ia Bacău.

Paul S'.ĂVESCU

vor-

In ultimii ani, Sport Club 
Miercurea Ciuc a devenit clubul- 
fanion în orașul de reședință al 
județului Harghita, acolo unde 
iernile lungi și geroase au favo
rizat apariția unor sporturi spe
cifice sezonului rece ca patina
jul, hocheiul, sania. Iată „pul
sul" acestei unități de performan
ță în sporturile de iarnă, într-un 
interval de 24 de ore . • ÎN 
CURSUL DIMINEȚII pe „inelul" 
de gheață naturală, de dimen
siuni olimpice, aflat lîngă pati
noarul artificial, i-am întîlnit pe 
patinatorii de viteză din grupa 
mare de performanță. Maestrul 
sportului Dan Lăzărescu este... 
neiertător cu Zsolt Zakarias, Iu- 
dith BSgbzi șl ceilalți colegi al 
lor, care — supuși unul antre- 
nament-test, exersau cu gîndul 
la podiumul „Cupei României", 
prima competiție oficială a sezo
nului. • MINI-PISTA PATINOA
RULUI ARTIFICIAL este „labora
torul" de performanță al antre
norilor de patinaj viteză Maria 
și Dan Lăzărescu, care pregătesc 
alergători nu numai pentru as
tăzi, ci și pentru mîine. Spre ora 
prînzului, cei doi soți aveau în 
grijă peste 40 de fete și băieți 
din sutele de copii veniți la se
lecție, făcînd cu ei o ultimă re
petiție în vederea trialului de a 
doua zi. • O 
LIT de patinaj 
Miercurea Ciuc

SECȚIE... SATE- 
viteză are S.C. 
la Tușnad-Băi,

condusă de inimosul antrenor 
Nicolae Toth. Acesta se ocupă 
de „viitorul apropiat", elevii din 
grupa lui de avansați avînd la 
dispoziție gheața Lacului Ciucas 
din cunoscuta stațiune montană, 
conservată, după cum ne-a spus 
antrenorul Toth, încă din luna 
noiembrie : „Am patinat pînă a- 
cum fn permanență și am venit 
la Miercurea Ciuc pentru verifi
cări la criteriul copiilor și în 
«Cupa României»". Printre pro
tagoniștii „criteriului speranțelor" 
s-au aflat și reprezentanții sec
ției din Tușnad-Băi, Robert Finta 
șl Csaba Vita, clasați, în ordine, 
pe primele două locuri la copii 
n. în culmea fericirii, ei aler
gau cu brațele ridicate spre das
călul lor... • SPORTUL PRIORI
TAR, HOCHEIUL, și-a menținut 
locul secund și după campiona
tul divizionar recent încheiat. 
Jucătorilor echipei S.C. Miercu
rea Ciuc li se acordaseră cîteva 
zile de meritată odihnă. Dar, de 
această scurtă vacanță n-a bene
ficiat aproape nimeni. Urmînd a 
fi convocați la lotul de seniori, 
pe nouă 
întîlnit 
gheață" 
norului
Alexandru Tamaș 
primei garnituri, loan Bașa, se 
afla la Suceava cu Lotul repre
zentativ de 
ționabililor

dintre hocheiști i-am 
pe „dreptunghiul de 
sub conducerea antre- 
formației de Juniori, 

(„principalul"

tineret). Apoi, selec- 
(printre care l-am

COMPETIȚII DE SCHI LA BRADET
în jurul cabanei Brădet, din 

apropierea orașului Miercurea 
Ciuc, a avut loc Voințiada la 
soni, întrecere la care au luat

din 16 localități 
sportive

Divizia națională de juniori la volei ACTUALITĂȚI DIN TENIS DE MASĂ
CLASAMENTELE

înaintea 
națională

returului în Divizia 
a juniorilor și școlari-

lor clasamentele au căpătat ur
mătoarea configurație :

a De astăzi pînă duminică, în 
sala sporturilor din Bistrița au 
loc întrecerile turului Campio
natului național dfe juniori I la

tenis de masă, concurs la care 
vor lua parte cele mai bune for
mații ale tinerei generații.

parte sportivi 
aparținînd asociațiilor 
meșteșugărești. Pe locul I s-au 
clasat Irma Pașca (Sinaia) și 
Andrei Csucs (Miercurea Ciuc). 
Pe echipe, schiorii din Miercurea 
Ciuc au ocupat primul loc, ur
mați de cei din Baia Mare 
Piatra Neamț.

Și tot, la Brădet s-a desfășu- 
Polul frigului", 
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Si

FEMININ 
GRUPA A 
Neamț

recunoscut 
J. Bartalif 
alți coech 
NIORILOR 
care au ] 
două ore ; 
lui. Au li 
gustin, Csi 
chemați
• SCHIMI 
ția de san 
din Sărma 
gă Gheorg 
ducație fi2 
mer Ilyes 
au mărit l 
de la 620 
traseului < 
viraje. Pe 
tr-o alune' 
nimic din 
de pe 
Liliana 
Angela 
Mîndru, 
colegi se a 
ga zecimi 
rea câmpie 
Juniori. 
Andrei I 
comportare 
rilor din 
unii dintre 
pretenții j’ 
loturile re]
• VENITI 
„Sîntem u 
tește nic 
tov. Arpac 
plexului S] 
o bază cc 
procesului 
încercăm s 
proprii". / 
ființat un 
confecționa 
adus pînă 
nomii. O 
lîngă patij 
vansat de 
cămin - 
nă pei
re vor .iu 
tare. De a 
venlți din 
rezervate i 
artificial, 
rile realize 
tinoarului 
tate sau d 
peră toate 
ale bazei 
aici.

d< 
r 
c 
I)

rat și „Cupa 
competiție de schi inițiată 
organizată de C.J.E.F.S. Harghi
ta, cu participarea reprezentan
ților a 19 asociații sportive din 
întreaga țară. Cîștigători: Petre 
Dănilă (Voința Tg. Neamț), Peter 
Csucs (Rapid M. Ciuc), 
Csucs (Voința M. Ciuc) și 
rad Nagy (Voința 
Kataîine Kerestes 
Ciuc), 
Mare) 
ta M.

• în zilele de 16 și 17 februa
rie se vor desfășura, în sala 
sporturilor din Brașov, dispute
le din cadrul etapei — turneu a 
Campionatului Diviziei „A" pe 
echipe, la startul căreia se vor 
afla 24 âe formații masculine și 
feminine. In” aceeași perioadă va 
avea loc și consfătuirea pre
ședinților colegiilor de arbitri 
din întreaga țară.

MEȘTERE IN CFRAMICA, 
ARTA LEMNULUI

Andrei 
Con- 

Baha Mare). 
(Voința M. 
(Voința Baia 

Csucs (Voln-

p.
Focșani 
Suceavn 
Gh.-DeJ 

Bacău

1. CSȘ
2. CSȘ
3. CSȘ 
‘ CSȘ

CSȘ
Penicilina Iași 
CSȘ Unirea Iași 
CSȘ Fălticeni

GRUPA B 
Semănătoarea 
CSȘ Basarab 

3. csș Galați
CSȘ Constanța
CSȘ Brăila 
Rapid Buc. 
CSȘ Tulcea 
Chlmpex C-ța ♦

GRUPA C 
CSȘ Pitești 
CSȘ Brașov 
Viitorul Buc. 
Dinamo Buc. 
CSȘ 
CSȘ 
csș

8. CSȘ

4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. csș
2. CVS

CSȘ 
csș 
csș 
CSV 
csș 
csș

3.
4.
5.
6.
7.
S.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rm. Vîlcea 
Dîmbovița 
Tricolorul 
Urziceni

GRUPA D
Caransebeș
N. Tit. I 
Timișoara 
Lugoj 
Deva
N. Tit. II 
Tg. Jiu» 
D robota

GRUPA E
Cj.-Nap.
Tg. Mureș 
Sibiu
Turda

Viit. 
CSȘ 
CSȘ 
CSȘ
CSȘ 2 B. Mare
CSȘ Zalău
CSȘ Tîrnăveni 
csș Topiița

W^^r^,WW1AVW,r,,>.S

(Urmare

GRUPA E 
2 B. Mare 
Topiița 
Tg. Mureș 
Zalău 
Cj.-Nap.

S. Mare

MASCULIN 
GRUPA A

1. Rapid Buc. 14 13 1 39: 9 27
2. CSȘ Rm. Sărat 14 11 3 37:20 25
3. CSȘ Suceava 14 10 4 34:17 24
4. CSȘ Bacău 14 7 7 25 :27 21
5. Tricolorul PI. 14 6 8 24:28 20
6. CSȘ 1 P. Neamț 14 4 10 26 :34 18
7. CSȘ 1 Buzău 14 4 10 17 :34 18
8. CSȘ Botoșani 14 1 13 8:41 15

GRUPA EJ
1. Dinamo Buc. 14 13 1 41: 7 27
2. CSȘ 1 Buc. 14 10 4 34:25 24
3. CSȘ 1 C-ța 14 8 6 28:25 22
4. Viitorul Buc. 14 7 7 24:28 21
5. CSȘ Galați 14 6 8 29:29 20
S. CSȘ Tulcea 14 6 8 24:32 20
7. CSȘ Brăila 14 4 10 21:36 18
8. CSȘ Tîrgoviște 14 2 12 19:38 16

GRUPA C
1. Energia Buc. 14 12 2 39:10 26
2. Steaua Buc. 14 11 3 37:12 25
3. CSȘ Slatina 14 11 3 35:20 25
4. CSV N. Tit. Cv. 14 9 5 29:19 23
5. CSȘ Rm. V. 14 6 8 27 :30 20
6. CSȘ C. L.-M. 14 4 10 18:33 18
7. CSȘ Tg. Jiu 14 3 11 13:36 17
8. St. roșu II Bv. 14 0 14 4:42 14

GRUPA E i
1. CSȘ Blaj 14 12 2 38:17 26
2. CSȘ Caransebeș 14 11 3 36 :11 25
3. CSȘ Timișoara 14 10 4 33:16 24
4. CSȘ Ocna M. 14 9 5 29:22 23
5. St. roșu I. Bv. 14 5 9 23 :29 19
6. CSȘ Hunedoara 14 5 9 19:34 19
7. CFR Arad 14 2 12 16:38 16
8. CSȘ Oțelu Roșu 14 2 12 10:37 16

SPORT
din pag. I)

Ileana Jeler 
și Monica 
Ciuc).

Radu POP, coresp.

SP(
(Urn

HANDBAL LA ULTIMUL turneu al Divi
ziei „A“ feminine au fost prezenți, alături 
de antrenorii celor 12 formații, numeroși 
“ ” dornici să ia... pulsul acestei

interesați să afle ultimele nou- 
handbalul mondial feminin, “

tehnicieni 
discipline, 
tăți din 
urmărind 
acest an ,_______ ___________

mondiale — C.M. de senioare 
fie dialogînd cu an- 

„fede- 
Bartha, 
Cornel

_______ , fie 
evoluția sportivelor prezente în 
(cu echipele României) la două

I
și . C.M. de tineret —, fie dialogând 
trenorii care au însoțit formațiile, 
ralul" Pompiliu Simion, Eugen 
Lucian Albu, Remus Drăgănescu, ______

Bădulescu. I-am văzut, printre alții, luîn- 
du-și notițe ca în vremea studenției lor, pe 
antrenorul emerit Constantin Popescu, ne 
Gheorghe Bădeanu (Sibiu), pe Artur Hoff- 

Iman (Ploiești). Nelipsit de la competiții — 
deși nu antrenează vreo echipă — este și 
lect. univ. loan Bota. Sînt însă și cadre 
didactice cu specializarea handbal care 
ignoră , competițiile interne. Pentru a preda 
handbal studenților sau elevilor, nu-i su
ficient — după opinia noastră — -bagajul 
teoretic însușit cu ani în urmă... • TIBE- 
Riu mtlea — cel mai tînăr antrenor din 
handbalul nostru feminin (Divizia „A") — 
și-a demonstrat din nou calitățile de Iscusit 
pedagog, formația pe care o pregătește. 
Rapid București, evoluînd iarăși foarte 
bine la turneul de la Pitești (I. Gv4. ,

inițierea de excursii, con
cursuri de orientare și drume
ții pe munții din preajmă : 
Căpățîneni, Vîrful lui Roman 
ș.a. (uneori la 1 800 m altitu
dine) ; competițiile pentru lo
cuitorii satelor ce tin de oraș : 
Romani, Olari. Ursanî, Rîn- 
dești ; existența unui campio
nat de fotbal pentru 12 
reprezentînd satele și 
nele din preajmă ș.a....

Nu putem încheia 
rînduri fără a menționa 
nume, ale unora care, 
strădania și pasiunea lor, fac 
să se nască 
tate : Spiridon 
tin Grigorescu, 
ducați-e fizică 
meșu, Nicolae 
stantîn Davidescu, Grigore Bă- 
luță. Iar, în final, un sincer 
„braVo !“ celor din această a- 
șezare pentru frumoasa lor ac
tivitate în cadrul „Daciadei".

PRfMÎFREA SPORTIVILOR DE LA VOLANu

echipe
comu-

aceste 
ci te va 

prin

asemenea rezul-
Mihai, Constan- 
profesorii de e- 
Aiexandru Va- 
Cosmescu, Con-

îi privim pe cei aflați în sala 
de festivități. Sint cei pe care, 
in tot cursul anului trecut, i-am 
văzut — în diverse curse — la vo
lanul mașinilor lor, încrincenați 
în lupta cu kilometrii și secun
dele. în raliuri — „năluci în 
noapte" — în cursele de viteză pe 
circuit sau în coastă. Nu mai sînt 
îmbrăcați, de data aceasta, în sa
lopetele lor de concurs multico
lore, cu căști, ci în costume ele
gante, cu, cravată. Sînt cei mai 
buni automobiliști ai țării. Și mai 
sînt în sală alți „ași ai volanului" 
de la noi, dar la altă disciplină: 
kartingul. Toți adunați aici pentru a 
lua parte la o sărbătoare a lor : 
Festivitatea de premiere a sporti
vilor fruntași din automobilism și 
karting în anul 1985.

A devenit o tradiție ca Federa
ția A.C.R. să organizeze această 
mică sărbătoare a sportivilor din

două discipline. Celor -»mai 
li s-au oferit cu acest pri-

ÎNOT SPORTIVA-model, înotătcarea cu 
cel mai frumos palmares din natația noas
tră, care este — se știe, se recunoaște una
nim — Carmen Bunaciu, a mai înregistrat, 
zilele trecute, o victorie. Ce-i drept, nu 
în vreunul din bazinele lumii, dar nu mai 
puțin prețioasă : a susținut lucrarea de 
diplomă la I.E.F.S., obținînd nota maximă, 
îi dorim tinerei profesoare de educație fi
zică cît mai multe izbînzi, pe toate planu
rile ! <9 RECENTA INTlLNiRE cu selecțio
nata Poloniei a evidențiat, o dată în plus, 
competitivitatea mai scăzută a băieților, 
care lasă, de regulă... înțîietate fetelor (fără 
să fie vorba, cumva, de gentilețe). Dar, mai 
subliniau competenți tehnicieni, „am pier
dut și datorită omului 2 de probă". Ceea 
ce pune din nou în discuție problema nu
mărului mic de performeri de talie interr 
națională ! Și cînd te gîndești că sînt. unii 
antrenori care se declară nemulțumiți că 
unele rezultate ale elevilor lor pe plan na
țional nu sînt lăudate „cum trebuie", omi- 
țînd un amănunt : respectivele rezultate 
sînt lipsite de relevanță pe plan interna
țional. Șl atunci ? ! ® ÎNAINTE de pleca
rea Li . ci. , ..
cȘn Franța, __ T_ _______
emerit Gh. Dimeca își freca mulțumit mîi- 
nile, modul cum răspunseseră Noemi Lung, 
Stela Pura și Robert Pinter la antrena-

în circuitul de puternice concursuri 
~A~, R.F.G. și R.D.G., antrenorul

mente determinîndu-1 să anticipeze obține
rea unor performanțe remarcabile. Care au 
și apărut, la prima întrecere, desfășurată 
în apropiere de Paris ! Să vedem ce va 
fi în continuare... (G. R.).

VOLEI EXCELENTA organizarea tur
neului masculin de la Baia Mare, asigu
rată de A. S. Explorări (președinte de o- 
noare — Cornel Crama, președinte — Ale
xandru Lazăr) 9 SPECTATORII băimăreni 
merită toată lauda. Activi, iubitori de vo
lei, competenți și, mâi ales, imparțiali. Ei 
aplaudau curent fazele bune ale adversa
rilor echipei locale, iar la derbyul Steaua 
— Dinamo, ca să nu... supere pe nimeni, 
încurajau pe rînd ambele formații sau, pur 
și simplu, ’ * “ “ “
„Steaua — 
permănenți 
Baia Mare 
nifestările 
SFÎRȘIT ! , ____________ _____ ___
C.S.M.U. Suceava și Explorări Știința Baia 
Mare „s-au bătut" și în meciurile cu frun
tașele voleiului nostru masculin, Steaua și 
Dinamo. Nu chiar în toate jocurile, dar un 
început a fost făcut, ceea ce este, firește, 
salutar ® PRIMELE două clasate, Steaua 
și Djnamo, au făcut un meci deosebit, care 
a făcut să șe vorbească din nou despre 
marea frumusețe a voleiului atunci cînd 
este bine jucat @ TOT MAI MULȚI jucă
tori practică • serviciul atacat, din săritură. 
Intre ei Dascălu — cu rezultatele cele mai 
bune — Vrîncuț, Mărginean, Pascu, Rotar, 
Ion ® DTNAMOVISTUL Sorin Pop, desco
perit la Baia Mare, a avut, firește, o... ga
lerie specială. Jocul lui bun a justificat 
simpatia publicului, în toate meciurile re- 
mareîndu-se forța atacurilor sale. (M. Fr.).

cele
buni _______ — .. __ -- r
le) diplome, cupe și, evident, tri
couri de campion. între ei, cuplul 
campion absolut la raliuri, F. 
Nuță — R. Dumitriu, de la Uni
rea Tricolor București, tineri, 
pentru prima dată în această pos
tură onorantă ; Nicolae Grigoraș, 
de la I. A. Dacia Pitești, campion 
absolut atît la viteză pe circuit, 
cit și viteză în coastă ; Eugen 
Peteanu — C.S.M. Reșița, de a- 
semenea dublu campion la viteză 
în coastă și circuit pe mașinile 
speciale din grupa „Easter" ; cu
plul C. Stinghe — C. Nedelcu de 
la St. roșu Brașov campion de 
raliuri pe... autocamioane ; Ale
xandru Pană, campion de auto- 
cros ; Octavian Badea, de la 
I.T.B., două titluri de campion la 
karting — clasa 80 \ cmc și 125 
cmc ș.a.

în frumoasa sărbătoare a „spor
tivilor de la volan" s-au acordat 
premii participanților la 27 de e- 
tape de campionat republican (ra
liuri, viteză pe circuit și în coastă, 
autocros — la auto', viteză pe cir
cuit și anduranță — karting) des
fășurate în cursul anului 1985. Fe
licitări premiaților și succese în 
noul an automobilistic — 1986 !

Modesto FERRARINI

sit fiecăr 
podium !

Să nu 
luția sui 
a unor ec 
dublu, sp 
din exper 
mionov 
mondial) 
(camp: - 
cei c .3 
să o< up 
în probele 
Nu s-a în 
de 1000 r 
credibil d 
pe ultimu 
secunde f 
aproape 6 
nultimul 
fel de... 
cel oficial 
de 10 000 
dublu are 
Vasile Le! 
Dumitru 1 
Ignat Feo 
— băieți 
1983 ; locu 
7 la ?00 j 
C.M.) va 
sezon nai 
ponență c 
confirma 
but : Vel 
stantîn, L(

Sigur, n 
seamănă < 
șansa. S-a 
eâ zîmbeș-

A APARUI ON NOD
scandau de cîte 5—6 ori : 

Dinamo" ® ÎNTRE spectatorii 
— mulți copii. Explicabil : la 

intrarea acestora, la toate ma- 
sportive, este gratuită. @ ÎN 
Universitatea C.F.R. Crâiova,’

:■

Al REVISTEI „EDUCAȚIE FI7JCĂ
DIN CUPRINS :
— Masă rotundă despre „Rolul șl imp 

fizice a sportivilor" In dezbaterea special 
cipat : Septinaiu Todea, • secretar al C.N 
Nicir Alcxe, conf. Talus Titu, conf. Tiber! 
Emil Ghibu, precum și alți specialiști ai •

— Medicina sportivă, sistem integrat în 
sănătos, de dr. Viorel Dimitriu.

— Elemente de biomecanica in sportul d< 
ing. Dan Bostan si colaboratorii.

— Contribuții privind raționalizarea mij 
tivizarea antrenamentului schiorului alpin, 
Neagoe și asist, univ. Vasile Cîrstocea.

— Conceptul de frumos în gimnastica riti 
prof. Elena Marinescu.

Acest interesant număr îl puteți avea nur 
namentului.
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Marginalii la o ședință de analiză a Colegiului antrenorilor

GRABA STRICĂ TREABA
• Deficiențele din planul de pregătire al unor echipe pot li remediate

Multe speranțe (îndreptă
țite, sperăm, in cele din urmă) 
și-au legat organizatorii 
cursului de instruire, F. R. 
Fotbal și Centrul de perfecțio
nare, de cele predate, recent, 
tehnicienilor 
eșaloane ale

Apreciind 
care notau și 
cuții cei din 
lecțiilor 
ce,

din principalele 
fotbaliilui nostru, 
după modul In 
participau Ia dis- 
bănci, 

teoretice 
ai zice că în 

conștientizare față 
sitățile de performanță 
fotbalului 
prinși mai

în timpul 
și practi- 

procesul de 
de neoe- 

ale 
fostnostru au

întîi antrenorii, 
urmînd ca elevii lor, jucătorii, 
să le dea cuvenita asăiltare și 
receptivitate o dată cu abor
darea, împreună. a pregă
tirilor pentru lunga stagiune 
competitionala a anului 1986.

In destule privințe — s-a 
concluzionat, zilele trecute, 
cu prilejul unui prim raport al 
organului de îndrumare și 
control, Colegiul central al 
antrenorilor —, cele spuse la 
curs au fost aplicate întocmai, 
fotbaliștii arătîndu-se con
știent! de importanța mo
mentului, „încărcarea baterii
lor" pentru perioada com- 
petițională, ei alergind cu 
mult zel pe pantele munților. 
Un urcuș și în planul voinței 
pe potecile la fel de abrupte 
care duc spre cota maximă a 
performantei sportive...

Intr-o zonă de maximă im
portanță în cadrul procesului 
de instruire-educație. și a- 
nume JOCUL PROPRIU-ZIS. 
lucrurile nu au continuat însă

tehnico- 
antre- 

con- 
de

pe linia indicațiilor 
metodice date la curs, 
norii federali aflați în 
trol semnalînd deficiențe 
diverse categorii :

a) trecerea timpurie 
joeuri, în detrimentul 
lărilor " ‘ 
F.C.M. Brașov, Chimia Rm. 
Vilcea, „U“ Cluj-Napoca, F. C. 
Maramureș Baia Mare ța.) ;

b) angajarea unor 
cu public într-o 
(sfîrșit de ianuarie) 
punea jocuri-școală, Această 
deficiență este comună unul 
mai mare număr de echipe șl 
apare cu atît mai de neînțeles 
cu cit e vorba de formații 
care fiind situate 
modeste în ierarhia 
relor „A", graba nu le era in
dicată. Dimpotrivă...

„Procedînd astfel, remarca 
pe bună dreptate antrenorul 
emerit Angelo Niculescu, e- 
chipele in culpă an repetat a- 
cum, in fața suporterilor 
greșelile semnalate 
lor, astă-toamnă, 
jumătate a campionatelor 
Diviziile «A» si

„Preferind «spectacolul 
rect» înaintea necesarelor 
petiții, sublinia 
deral 
ceeași 
de specialitate, 
pectivi și-au anulat, cu bună 
știință, ROLUL DE PEDA
GOG (n.n. sublinierea ne apar
ține) într-o perioadă de 
pregătire afectată, cu precă
dere, lucrului de corectare 
a deficiențelor la toți factorii.

U 
acumu- 

fizice (de exemplu: 
Brașov, Chimia

meciuri 
perioadă 

care Im-

pe locuri
diviziona-

lor, 
în jocul 

în prima 
din

Cornel
ședință

di- 
re- 

antrenorul. fe- 
Drăgușin la a- 

a colegiului 
tehnicienii res-

NAUTICE ÎN PATRU „REGATE"
a pe

s-a întimplat — 
vara trecută la
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cel educativ. Lui Po- 
pildă (lipsindu-1 a- 

etapă, a retușurilor 
în laborator, pe care a sărit-o 
cu voia antrenorilor lui de la 
lotul de juniori), i s-au înles
nit discuții jenante — in 
fața publicului — cu arbitrul 
meciului disputat, Ia Brașov, 
săptămina trecută".

Și pentru ca aceste 
aăe Colegiului 
norilor să nu 
formal, închis 
răm ca ele să 
mănunt. la cunoștința celor în 
cauză, 
cători.
care a rămas (mai bine de 6 
lună de zile), pînă la reluarea 
întrecerii 
rezervat 
dlcioase, 
jocului, 
și atîtor 
fotbaliști, 
lejul crosurilor 
asigure o pregătire fizică ge
nerală temeinică.

concluzii 
al antre- 

un act 
spe-

central 
rămînă 
în dosare, 
fie aduse, in a-

echipe, antrenori, ju- 
în așa fel încît timpul

în Divizia „A" să fie 
unor retușuri, ju- 
atente, în planul 

scopul final al atltor 
eforturi depuse de 
zile în sir, cu pri

menite să le

Gheorghe NICOLAESCU

...Au început amicalele. 
Cititorii așteaptă cu interes 
fiecare rezultat. Și noi, 
cronicarii, care citim uneori 
printre rînduri. Mai vedem 
un nume nou în formație, 
mai vedem cite o reprofila- 

Interesează formațiile, 
mai tragem cu ochiul spre 
cine marchează. Zilele aces
tea ne-au atras atenția In 
mod deosebit cîteva dintre 
aceste partide. La Baia Ma
re, intr-un prim meci, Tulba 
a marcat două go
luri. Intr-un al 
doilea meci, Tulba 
a înscris alt gol. 
Ne-a bucurat ape
titul de gol renăscut 
jucătorului revenit acasă, 
în Maramureș. După ce bă
tuse la porțile marii consa
crări, la o echipă de marcă, 
Dinamo, Tulba a căzut In 
anonimat. Acum, Tulba s-a 
prezentat la un nou start. E 
startul revanșei lui. E încă 
tînăr și o „încercare" nereu
șită nu trebuie să-i afecteze 
moralul. în fond, clți jucă
tori n-au reușit cu adevărat 
marele salt după al doilea 
start ? Să nu uităm că Ște- 
fănescu a devenit om de na
țională după ce plecase un 
oarecare de la Steaua la 
Craiova. Sau că necunoscu
tul Mulțescu a ajuns în na
țională după ce părăsea Ca
pitala ca un adolescent *_ 
duzină în Valea Jiului, un
de avea să urce treptele glo
riei sportive. Ultimul exem
plu îl oferă Damaschin I, 
cedat de Rapid, dar venit a- 
cum cu altă cotă în Capita
lă la Dinamo. Fiecare trans-

re.

ferare înseamnă, de fapt, 
un nou start. Altă echipă, 
de cele mai multe ori alt 
stil de joc, alți coechipieri, 
alți antrenori. Există insă și 
„starturi ale revanșei". Jucă
tori care, după un prim 
sprint bun, au stagnat, dacă 
nu chiar au și regresat, de- 
dezartiăgîndu-și susținătorii. 
Aceste starturi sînt cele mai 
importante. E nevoie de vo
ință, de un efort suplimen
tar, fizic

de

și psihic. E nevoie 
însă și de spriji
nul coechipierilor, 
noi sau mai vechi, 
de garanția că 
spectatorii sint lîn- 

jucătorul cu orgoliu 
rănit, care încearcă să 
revină sus.

...In primăvara aceasta, și 
Tulba, și Nemțeanu, și Petcu, 
și FL Grigore, si atîția alții, 
in „A“ sau în „B“, se prezin
tă la startul revanșei. Ta
lentul demonstrat de ei In 
„perioada roz" a carierei 
fotbalistice ti obligă. Iar do
rința lor de revanșă poate 
reprezenta fermentul pentru 
o concurentă loială în fieca
re Iot. O emulație al cărui 
scop nu poate fi decit creș
terea calității pregătirii, a 
evoluției.

In primăvara aceasta 
mulți dintre jucători trebuie 
să se prezinte Ia startul re
vanșei. Unii care s-au tran
sferat Ia alte echipe, alții 
care au rămas la aceleași 
cluburi, unde au mari dato
rii. Față de suporteri, față 
de ei, față de fotbal !

Mircea M. IONESCU
A/'®'

IN OBIECTIV, PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR
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puternici. Așa 
în mare — și
C.M. în finalele probelor de 
canoe viteză, șansa l-a... 
căutat mai întîi pe Ivan Pat
zaichin. Marele nostru ea- 
noist nu mai era pe culoarul 
desemnat României. După 
aproape 20 de ani de activi
tate competițională — 4 me
dalii de aur la J.O. și 8 la 
C.M. —, Ivan Patzaichin lăsa
se locul mai tînărului Aurel 
Macarencu. Șansa i-a zîmbit 
lui Macarencu. Impetuosul oa- 
noist român (22 de ani, 1,98 
m înălțime, 90 kg) 
start bun, la 250 m 
cu aproape o barcă, 
distanța se menținea, 
prinderea foștilor 
olimpici și mondiali aflați 
celelalte culoare ale 
finale de canoe simplu 1000 m. 
In acel moment, 
riența sportivilor 
loarele învecinate 
cuvîntul, Aurel 
pierdut teren, cucerind, în fi
nal, doar medalia de bronz.

Pe apele mereu mișcătoare, 
nimic nu e sigur. După pregă
tirile de iarnă vor urma pis
tele de control, regatele, Aurel 
Macarencu se va confrunta, 
întîi, cu principalii lui ad
versari de la noi în proba de 
canoe simplu — Coslică Olaru,

luase un 
conducea 
la 750 m 
spre sur- 
campioni 

pe 
acestei

însă, expe- 
de pe cu- 
și-a spus 

Macarencu a

Zgurschi. Mica fami- 
caiacului și canoei noas- 
pornit către noul sezon

Peiru 
lie a 
tre a 
pe un culoar nou, cu tineri ta- 
lentați — Danîel Stoîan, Ale
xandru Popa, Alexandru lo- 
nescu (vicecampionl mondiali 
de juniori anul trecut. In Ita
lia), cu Tecla Marinescu, Lu
minița Munteanu, Marina 
Ciucur și alte tinere dornice 
de afirmare, cu un colectiv de 
tehnicieni hotărtt să reali
zeze rezultate superioare anu
lui trecut : Mihai Turcaș_ — 
antrenor principal 
vîan Mercurean 
Nicușor Eșeanti
Ivan Patzaichin, Filip Sergbei 
(canoe).

în analiza comportării 
iaciștilbr și canoiștilor noștri 
la ultima ediție a C.M. s-a 
vorbit, cum aminteam, de o 
pregătire insuficientă, de in
disciplină, de alte „lesturi" 
care au f cinat înaintarea flo
tilei noastre de caiac-canoc 
(e drept, cu mulți debutanți) 
în drumul spre medalii. Pe 
noul culoar pornit spre sezonul 
nautic 1986. spre C.M. din au
gust, din Canada, s-a pornit în 
stroc susținut, cu ambiția, cu 
hotărîrea de a recupera tere
nul pierdut, de a urca din nou 
pe cele mai înalte trepte ale 
ierarhiei mondiale.

Octa- 
(caiac-fete). 

(caiac-băieți).

ca-

Continuăm prezentarea infor- 
mafiilor, opiniilor și a altor știri 
din taberele divizionarelor „B“. 
In rîndurile de mai jos, cîte o 
reprezentanta a fiecărei serii din 
eșalonul secund.

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI
• Antrenori : Spiridon Nicu

lescu (principal) șl Iile Hagioglu 
(secund) • Noutăți In lot: Dla- 
conescu (de la Oțelul Galați), 
Grigoraș (de Ia S.N.A. Ivești), 
Burlolu (de la Marina Mangalia), 
Cleminte (de la Portul D.V.A. 
Galați) și Ragea (de la Victo
ria Tecuci) • Au plecat: Ralea 
(la Otelul Galați), Oprea (la F.C. 
Progresul Brăila) și Negoiță (la 
Portul D.V.A. Galați) • Dună
rea C.S.U. se află la +2 în .cla
samentul adevărului" • Pregă
tirile au început Ia W Ianuarie. 
In perioada 24 ianuarie — 4 fe
bruarie, Dunărea a urmat un 
stagiu de pregătire centralizată 
la Poiana Brașov • Pînă acum 
a susținut două jocuri de ve
rificare, ambele la Brașov, În
cheiate cu următoarele rezultate: 
1—2 cu I.CJ.M. și 2—2 ou Me
troul. In continuare, gălățenii 
vor participa, In zilele de 8 șl 
9 februarie, la un turneu la Vas
lui unde vor mai fi 
Politehnica Iași, F.C. 
sul Brăila și echipa 
toare. Mecanica Vaslui.
23 februarie, Dunărea va fi pre
zentă la turneul de la Tecuci, 
alături de Inter Vaslui, Unirea 
Dlnamo Foașanl șl Victoria Te
cuci. La 26 februarie va primi, 
la Galați, vizita echipei Flacăra 
Automecanica Moreni • Cel

mal buni jucători 
campionatului : Borali, 
și Stamate • Golgeterul echipei:

' _ .Avem o
foarte tlnără în care ne 
mari speranțe. Vrem ca 
campionatului să tnsein- 
rodaj pentru noi care să 

ne ajute ca in ediția următoare 
de campionat să atacăm 
varea in „A-". (Stelian 
președintele clubului).

C.S. TÎRGOVIȘTE
• Antrenori : Cornel

(principal) șl Gheorghe B echea- 
nu (secund) © Noutăți în lot : 
Ploaie (de la Mecanică fină 
Steaua București), Manea și An- 
dreescu (de la Metalul Mija), 
Stan (Electrica Ti tu) și Andrieș 
(de la Chimia 
plecat nimeni 
se află la 
adevărului" 
început la 
viște, apoi 
cioasa, în

Ralea — 7 goluri • 
echipa 
punem 
returul
ne un

TIIRNfnr CAMPIONATELOR DE BASCHET

din turul 
Balaban

promo- 
Marcu,

Dinu

prezente 
Progre- 

organiza- 
La 22 și

Găești) © Nu a 
• C.S. Tîrgoviște 
în „clasamentul 

_ Pregătirile au 
6 ianuarie, la Tîrgo- 
au continuat la Pu- 
perioada 13 ianuarie 

— 25 ianuarie © A
jocuri de verificare cu 
București 2—1, Progresul Pucioa
sa 4—1 ; urmează să dispute mai 
multe meciuri amicale, 
dova, între 
mai juca, 
studențesc 
cători din ____
Ene, Gîngu și Pitaru © Golge
terul echipei : Gîngu, cu 8_go- 
luri © _ 
movarea în Divizia „ 
Flacăra Automecanica 
are acum un avantaj 
echipa noastră Ne-am 
un asemenea obiectiv

+4

susținut 
Rapid

tn Mol-
8 și 22 februarie ; va 
probabil, cu Sportul 
• Cei mai buni ju- 
turul campionatului :

,Obiectivul nostru? Pro- 
A“, deși 

Moreni 
față de 

propus 
deoarece

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• COLEGIUL. CENTRAL AL 

ANTRENORILOR a definitivat 
programul după care diviziona
rele „A“ vor efectua normele de 
control. El se prezintă astfel : 
11 februarie, în Capitală — echi
pele bucureștene 
la ’* ~
Olt, 
mja Rm. Vilcea ; 13 februarie, la 
Brașov — F.C.M., S.C. Bacău, 
Petrolul Ploiești, Gloria Buzău ;

1 14 februarie, la Cluj-Napoca — 
Corvinul Hunedoara, „U“ Cluj- 
Napoca, A.S.A. Tg. Mureș ; 15

; 12 februarie. 
Pitești : F. C. Argeș, F. C. 
Universitatea Craiova, Chi-

POll-februarie, la Timișoara 
tehnica și F.C. Bihor.
• BIHOREANA MARGHITA — 

F.C. BIHOR 0—3 (0—0). Au mar
cat : He (min. 50). Cigan (min. 
65) și O. Lazăr (mln. 82). F.C. 
Bihor a folosit formația : Balazs 
— Dlanu, Biszok, Bucico, I. Mu- 
reșan — Petciu, Tămaș. Mlbuț — 
lie, Grosu, Georgescu. Au mal 
julcat : Lăzăreanu, Brukenthal, 
Dumitrescu, Brumaru, Kiss, Dră- 
gtiici, Cigan, Harșani. O. Lazăr 
și Cozma. (A. Pașcalău — co- 
resp.).

cu,

Dumi-

avem un lot valoros, iar pregă
tirile se desfășoară Ia un nivel 
superior. De asemenea, avem un 
sprijin permanent din partea bi
roului secției de fotbal, precum 
si al organelor locale® (Ion Gre- 

președintele clubului).

C.S. U.T. ARAD
Antrenori : Nioolae

trescu (principal) șl Gheorghe 
Vaczi n (secund) o In această 
perioadă au primit dezlegare ju
cătorii Gal (pentru Șoimii Llpo- 
va), VInătoru și Leac (ambii 
pentru Rapid Arad) a Au fost 
transferați: portarul Crișan (de 
la Strungul Arad), fundașul Bur 
naciu (de la Rapid), juniori, de 
fapt amindol plecați de la 
U.T.A. A fost promovat atacan
tul Negrău. tot de la juniori a 
Echipa se află la zero în „cla
samentul adevărului" a Reluarea 
pregătirilor a avut loc la 8 ia
nuarie, 
nuat, 1 
bruarie,

la Arad, ele au ocmti- 
între 20 ianuarie și I te- 

_____ la Moneasa, după care 
U.T.A. a revenit la Arad și a 
disputat sîmbătă, 1 februarie, un 
prim joc de verificare cu Ra
pid Arad (1—0 pentru ”" 
urmînd ca duminică, 9 
rie. să joace la Arad (ora 11) cu 
C.S.M. Reșița. Revanșa va avea 
loc la 12 februarie, la Reșița. în 
continuare, un bogat program 
de meciuri amicale, din care se 
distinge participarea la „Cupa 11? 
Februarie". la Timișoara, în 
compania echipelor „U“ Cluj- 
Napoca, C.S.M. Reșița, C.F.R. 
Timișoara. La 2 martie, la Arad, 
U.T.A. va întîlni pe C.F.R. Ti
mișoara ©Cei mai buni trei ju
cători din toamnă : B-ubela, Bî- 
tea, Manea © Golgcterii echipei: 
Cura și Bîtea, cîte 5 goluri. © 
„Cu toate că ne aflăm pe locul 
5, la opt puncte distanță de pri
ma clasată, obiectivul nostru 
este locul 1—3. Cînd fac aceas
tă afirmație mă bazez pe creș
terea valorică dovedită de echi
pă în toamna trecută. Totul este 
să trecem cu bine de «barajul» 
din primele trei etape, cînd vom 
întîlni primele trei echipe din cla
sament, 
hlei de 
troșanl, 
pe F.C.
re. Vor
(Dan Ologeanu, președintele clu
bului).

U.T.A.), 
februa-

exact In ordinea ierar- 
toamnă: pe Jiul la Pe
pe Gloria Bistrița la noi, 
Maramureș ta Baia Ma- 
fl trei etape de foc !“

(Urmare din pan 1)

(Steaua) 337 p, 3. G. Șariă (Aca
demia Militară) 336 p, 4. V. 
Zdrenghea (Academia Militară) 
324 p, 5. V, Băiceanu (Farul) 
302 p, 6. G. Cazanovschl (C.S.U. 
Galați) 235 p, 7. D. Niculescu 
(Dinamo Buc.) 230 d, 8. Gh. Dă- 
lan (C.S.U. Sibiu) 268 p, 9. Gh. 
Ghiță (Rapid) 263 p, 10. A. Po- 
pOvlci (Rapid) 254 p.

FETE, Oradea, Sala sporturilor, 
de la ora 11 : Voința București 
— Comerțul C.S.Ș. Tg. Mureș 
(88—71), Rapid București — Chi
mistul C.S.Ș. Rm. Vilcea (73—79), 
Politehnica Snortul studențesc 
București — Progresul Stirom 
București (68—71), Olimpia Bucu
rești — Universitatea C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca (80—71), Crișul 
C.S.Ș. 2 Oradea — Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare (96—101).

Clasamentul la zi : 1. Univer
sitatea 34 p, 2. Olimpia 33 p, 3. 
Politehnica Buc. 29 p, 4. Voința 
Buc. 29 p, 5. Progresul 27 p, 6. 
Politehnica Timișoara 25 p, 7. 
Chimistul 23 p, 8. Comerțul 23 p,

9. Mobila 22 p, 10. Crișul 20 p, 
11. Rapid 20 p.

Clasamentul „Trofeului efica
cității" : 1. Magdalena Jereble
(„U") 409 p, 2. Marcela Bodea
(„Poli" Timișoara) 355 p, 3. Ga
briela Petre (Chimistul) 347 p, 
4. Monica Așteleanu (Mobila) 
337 p. 5. Emilia AUxandru (Pro
gresul) 308 p, 6. Edith Mathe (Co
merțul) 295 p, 7. Marla Roșianu 
(Politehnica Buc.) 283 p, 8. Lu
minița Măringuț (Progresul) 260 
p, 9. Mariana Andreescu (Olim
pia) 263 p, 10. Gabriela Kiss 
(,,U“) 258 p.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
5 februarie : Extragerea I : 
43 10 31 22 29 19 ; extragerea a 
Il-a : 20 12 6 11 35 9. Fond total 
de ciștlg : 1.013.612 lei, din care 
29.221 lei, report la categoria 1.

CIȘTIGUR1LE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 26 IANUARIE : FAZA 1 : 
cat. 1 : 3 variante 100% autotu
rism Dacia 1300 (70.000 lei) șl 8 
variante 25% a 17.500 lei; cat. 2:

5-

I
 ANUNȚ

Viza și eliberarea legitimațiilor-abonament de intrare la J 
competițiile sportive pe anul 1986 a început să se efectueze j 
de la 5 februarie. Legitimațiile-abonament eliberate și ne- 3 
vizate pînă la 15 martie anul curent își pierd valabilitatea, j 
Eliberarea de legitimații-abonament noi se va face numai 5 
prin cluburi și asociații sportive. j

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

5 variante 100% a 6.911 dto care 
o excursie de 2 locuri în R. P. 
Ungară și diferența in numerar 
și 29 variante 25% a 1.728 lei; 
cat. 3 : 9 variante 100% a 3.892 
lei din care o excursie de 1 loc 
în R.P. Ungară și diferența în 
numerar șl 51 variante 25% a 
973 Iei; cat. 4 : 100,50 a 842 lei; 
cat. 5 : 259 a 327 lei; cat. 6 :
1256.50 a 100 lei; cat. 7 : 17.408 a 
40 lei.

FAZA a n-a : cat. A : 3 va
riante 25% a 17.500 lei; cat. B : 
3 variante 100% a 10.915 lei din 
care o excursie de 2 locuri în 
R.P. Ungară șl diferența în nu
merar și 7 variante 25% a 2.729 
lei ; cat. C : 26,25 a 1.975 lei ; 
cat. D : 120,75 a 429 lei; cat. E :
240.50 a 216 lei; cat. F : 8.415 a 
40 lei. Autoturismele Dacia 1300 
au fost obținute de : Stoler Du
mitru din Caraș-Scverin și de

Manta Gheorghe Dumitru șl 
Citnpianu Gheorghe ambii din 
Prahova.

• AȚI JUCAT LA TRAGEREA 
OBIȘNUITĂ LOTO DE MÎINE 7 
FEBRUARIE 7 Nu uitați ! Astăzi, 
joi, este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor. .

S De astăzi, a început vînzaroa 
biletelor la prima tragere spe
cială PRONOEXPRES din acest 
an, care va avea loc miercuri 
12 februarie. Consultați prospec
tul tragerii și jucațl din timp 
numerele alese de dv. 1

• Duminică 9 februarie, se va 
desfășura o nouă tragere LOTO 2, 
prima de altfel din această lună, 
oferind oelor interesați, alte po
sibilități de a-și Încerca șansele 
la această simplă formulă de joc 
șl deci de a-șl înscrie numele pe 
listele fericlților cîștigători In 
autoturisme.
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5 VICTORII ALE ATLEȚILOR ROMANI LA BUDAPESTA
marea sală a sporturilor din capitala Unga- 
s-a desfășurat tradiționalul concurs atletic

în 
riei---- -----------T------ ----- .
internațional dotat cu „Cupa Tricotex". La ediția 
din acest an au luat parte atleți din 15 țări. O 
evoluție cu totul remarcabilă au avut atleții 
români care au obținut cinci victorii foarte pre
țioase, cu rezultate remarcabile. Iată-le: BĂRBAȚI: 
60 mg : Li viu Giurgian 7,71 — record național 
(v.r. era de 7,82 s), 800 m : Petru Drăgoescu 
1:48,50 ; FEMEI : 800 m : Mitica Junghiatu
2:02,88 (2. Margareta Ghile 2:04,40), 3 000 m : Iu- 
lia Beșliu 9:04,46, 60 mg : Liliana Năstase 8,25. 
La 1 500 m : C-tin Roșu s-a clasat al 11-lea cu 
3:45,43. Participînd în afară de concurs la meciul

Ungaria — Italia, fetele noastre au înregistrat, de 
asemenea, rezultate bune : 1500 m : 1. Mitica 
Junghiatu 4:12,39, 2. Margareta Ghile 4:13,62, 3. 
Iulia Beșliu 4:13,89 ; lungrime : 1. Marieta Ucu
6,20 m.

• La Moscova a avut loc „Cupa U.R.S.S." pe 
teren acoperit In cadrul căreia Violeta Beclea cu 
2:02,42 s-a clasat a treia la 800 m (1. Zvetlana 
Kitova 2:01,43). Ceilalți atleți români au obținut 
următoarele locuri : greutate f : 5. Livla Simon 
17,27 m (1. Nunu Abașidze 19,91 m), triplu : 8. 
Daniel Ciobanu 16,14 m (1. VI. Plehanov 17,10 m), 
înălțime : 9. Eugen .Popescu 2,10 m (1. R. Povar- 
nițîn 2,27 m).

ționantă mărturisire a Olgăi 
Charvatova, care aduce schiului 
cehoslovac prima victorie în 
schiul alpin mondial ! O victorie 
care a venit 
a slalomului 
(Italia), după 
dreptul ieșită 
prima manșă, Olga 
se afla decît pe 
vinsele sale de pe _ 
țuzoaica Perrine Pelen și elve- 
tianca Brigitte Oertli, au de ce să 
fie... supărate ! Clasament :
1. Charvatova 1:28,08 ; 2. Pelen
1:28,11 (3 sutimi diferență ! !) ;
3. Oertli 1:28,19. „Cupa Mondia
lă" : 1. Erika Hess (Elveția) 186 p,
2. Maria Wallser (Elveția) 184 p,
3. Vreni Schneider (Elveția) 170 p,
4. Michela Figini (Elveția) 153 p,
5. Brigitte Oertli 136 p, 6. Katrln 
Gutensohn (Elveția) 129 p.
• în cadrul Campionatelor 

mondiale de schi artistic, desfă
șurate la Tignes (Franța), în pro
ba de salturi, s-au impus Lloyd 
Langlois (Canada) la masculin șl 
Maria Quintana (S.U.A.), la fe
minin.

în manșa a doua 
de la Piancavallo 

o
din

evoluție de-a 
comun : după 
Charvatova nu 

locul 12... In- 
podlum, frân

GIRARDELLIA REDEVENIT 
GIRARDELLI ?

Poate ! El a cîștigat primul său 
concurs de ~~ "
acest sezon (în care, 
rat, a fost o perioadă acciden
tat) , al doilea super-slalom de la 
Crans Montana (Austria — 602 
metri diferență nivel ; 2227

Cupă Mondială" în 
e adevă-

Marc Girardelli, creditat, încă 
de la începutul sezonului, cu 
șanse la cîștigarea actualei e- 
diții a „Cupei Mondiale”, a 
preluat șefia clasamentului 
masculin. Cit timp o va păstra? 
Telefoto : A. P. AGERPRES

metri lungime) și, o dată cu a- 
ceastă victorie, l-a detronat pe 
Peter Miiller de la șefia clasa
mentului general, după numai 
24 de ore ! Luxemburghezul s-a 
simțit bine pe un traseu ceva 
mai tehnic decît precedentul și 
a demonstrat că a făcut pro
grese mari în direcția calităților 
necesare unui vitezist, pe măsu
ra promisiunilor făcute încă în

timpul pregătirilor din vară. In 
schimb, insă, el însuși nu e si
gur de participarea la următoa
rea reuniune, coborîrea de la 
Morzlne, in cazul in care tra
seul va fl prea dur șl prea pe
riculos... Clasament : 1. Girar-
delli (Luxemburg) 
Wasmaier 
MUller 
„Cupa 
167 p, 
berger 
mark 
viei (Iugoslavia) 125 p.

PREMIERĂ PENTRU 
OLGA CHARVATOVA!

„Este, evident, o zi mare pen
tru mine ! Aștept această victo
rie de opt ani !« Cît de revela
toare, în privința dificultății de 
a ajunge pe prima treaptă a po
diumului unei mari competiții in
ternaționale, este această emo-

(R.F.G.) 
(Elveția) 

Mondială" : 
2. Muller 164 
(Austria) 137 p, 

(Suedia) 127 p,

1. 
1:47,34 ; 
1:47,48 ; 
1:47,64.

1. Girardelli
p, 3. 'Wims-

4. sten- 
5. Petro-

2.
3.

In

Aseară, la patinoarul „23 August"

0 PARTIDA UTIIĂ PTNTRU TINFRII NOȘTRI
HUCUtlȘII-MICIU! CU JUNIORII CEHOSLOVACI

în măsură mai mică sau 
mai mare factorul „risc" fa
ce astăzi parte din toate ra
murile sportive... Potrivit 
Dicționarului explicativ 
limbii române, L.
înțelege „posibilitatea de 
ajunge într-o primejdie, 
avea de suportat un 
sau o pagubă j pericol posi
bil*. „Riscul" este, la modul 
general, unul dintre criteriile 
prinidipale, obiective, de de
partajare a diferitelor spor

al
prin risc se 

a 
de a 

necaz

număr al candidaților la po
dium — un sportiv a uitat 
de „așteptare" și pornește din 
start cu toată viteza, atacă 
fără ezitare porțile și diferi
tele porțiuni „cheie", pentru 
a smulge cronometrai ui suti
mile de secundă necesare 
victoriei. Dacă iese, iese și 
câștigă; dacă nu, pur și sim
plu, un sportiv se pune singur 
în afara disputei pentru în
tâietate, 
slalom

Comentariul eăptâminii
turi. Există, astfel, unele dis
cipline la care, dintr-un În
ceput, sportivii își asumă un 
mare risc prin practicarea 
lor (aviație — planorism, pa
rașutism, alpinism, toate 
sporturile mecanice, săriturile 
cu schlurile de la trambuli
nă etc.), acesta neadmițînd 
o greșeală, avind consecințe 
grave, poate chiar fatale. Dar 
.riscul" poate fi întîlnlt în 
oricare altă disciplină spor
tivă, sub 
Una este, 
tomoblllst 
curbă cu 
kilometri 
este „riscul* 
llștl care trag năpraznlc 
la o mare distanță de fileu, 
făctnd Inoportun „blocajul* 
advers. Șl astfel de exemple, 
privind un anume „risc*, pot 
Q întîlnite in toate competi
țiile, mal ales in cele care 
evoluează sportivii cel mal 
buni. Din acest motiv aproa
pe că există astăzi. intr-o 
mulțime de sporturi, o anu
me tactică a „riscului*. La 
schiul alpin, spre exemplu, 
nu se mal așteaptă, ca pini 
acum, doar greșeala adversa
rului pentru a obține un loo 
fruntaș șl poate chiar o vic
torie, cl — dat fiind marele

o formă sau alta, 
desigur, ca un au- 
să se avînte într-o 
mult peste 100 de 
la oră, sau altul 

acelor voleiba- 
de

j!

Zecile 
special 

zon,
■j tru ___ _
J campionatul _____ ,
I pentru Cupa Mon- 
1 dială sau pentru cea 

za Europei etc., la 
și la femei, au a- 
aibă, în fapt, o des- 

i trasă, parcă, la in-

de cunse 
dintr-un 
contînd 
J.O.,

de 
se- 

pen- 
pentru 
lumii, ii

Aseară, pe patinoarul „23 
gust" din Capitală, a avut 
prima partidă dintre 
tativele de juniori ale 
(18 ani) și Cehoslovaciei (17 ani), 
încheiată ou victoria scontată a 
oaspeților, poate nu la acest scor: 
7—0 (1—0, 2—0, 4—0).

în prima repriză cele două for
mații s-au studiat îndelung, fa
zele au alternat, ca și ocaziile, de 
la o poartă la alta. După cîteva 
ocazii ale juniorilor noștri, Cih- 
lăn șutează de la distanță, 
mon apără cu patina, cade 
spate și Marecek,

Au- 
loc 

reprezen- 
Ro mâniei

49), Myslievec (min. 51), Horak 
(min. 57) și Svhrada (min. 60). 
Au arbitrat foarte bine I. Bec- 
ze — Gh. Mîcu și FI. Gubernu.

Azi, de la ora 17,30, a doua 
partidă între cele două reprezen
tative.

Mircea COSTEA

MECIURI 
INTERNAȚIONALE

• Ieri, la Avellino, în meci 
amical, s-au întâlnit primele re
prezentative ale ITALIEI și 
R.F. GERMANIA. Meciul, arbi
trat de I. Igna, s-a încheiat cu 
rezultatul de 1—2 (1—1). Au 
marcat, în ordine : Serena, res
pectiv Herget (din lovitură 
liberă) și Matthăus (din 11 m).
• Danemarca își continuă tur

neul în Orientul Mijlociu, fără 
o serie de jucători care activea
ză însă în unele echipe din 
campionatele naționale europene. 
Danezii au jucat la Manama cu 
reprezentativa Bahrein, cîștigîpd 
cu 5—1 (1—1). Scorul a fost des
chis de gazde în min. 13 i 
Ibrahim Aissa. Apoi oaspeții 
egalat ’ 
După 
cîrma jocului, înscriind prin 
celașl ‘ * ’
nalty), după care Christensen a 
realizat un „hat-trick" (prin golu
rile marcate în minutele 67, 74 
șl 79).

a La Salerno s-au întâlnit e- 
chipele de tineret ale Italiei 
R.F. Germania. Meciul s-a 
cheiat la egalitate, 1—1 
gazdele egalînd în ultimul 
nut.

a Aflată în Argentina, echiDa 
Poloniei a dispus de formația 
Boca Juniors cu 1—0 (0—0). A 
înscris Dziekanowski (min. 77).

ECOURI DUPĂ 
UNELE ETAPE 

DE CAMPIONAT 
Spania. Real Madrid are acum 

patru puncte avans față de cea 
de a doua clasată C.F. Barcelona.

prin Simonsen (min. 
pauză, tot ei au fost

Simonsen (min. 55 din

prin 
au 

19). 
la 
a- 

pe-

81 
în- 

(0-0), 
ml-

Duminică, Real a avut puțin no
roc In derby-ul cu Atletico, ciștl- 
gînd cu 1—0, prin autogolul lui 
Ruiz (min. 15), In timp ce for
mația catalană nu a reușit de- 
cit un scor alb (0—0 cu F.C. 
Sevilla, In deplasare).

Portugalia. Benfica se află la 
mare luptă pentru primul loc cu 
Sporting. Aceasta din urmă are 
un excelent „om de gol" pe 
Manuel Fernandes, autorul a 

. trei goluri In meciul cu Braga.
Olanda. Ajax, ca șl pe vre

mea cînd juca celebrul Cruyff, 
este considerată una dintre cele 
mal ofensive formații din cam
pionat. Duminică, ea 
sat cu 8—2 formația 
Excelent a jucat internaționalul 
Van Basten, autor a două go
luri șl coautor la alte patru 1

Anglia. Luptă strinsă pentru
primul loc. Acum in frunte se 
află Everton, învingătoare, sîm-

a siurcla- 
Alkmaar.

Si
pe 

, ne marcat, îm
pinge pucul în poartă : 0—1 (min. 
9). în min. 12 Augustin (R) sca
pă singur, dar Kames reține șu
tul. La începutul reprizei secun
de oaspeții trec la atacuri în 
tromba, se joacă minute în șir 
numai la poarta noastră, amin- 
tindu-se că, în materie de hochei, 
17 (ani) în limba cehă* ,,se pro
nunță" cam 21 în limba română, 
că Cehoslovacia este campioana 
lumii la seniori, că zece dintre 
„puștii" aliniați la București au 
evoluat la Turneul Prietenia, din 
noiembrie trecut, de la Donețk, 
îînt pregătiți de Jiri Holecek, 
vestitul portar al anilor trecuțl. 
Sîrit elemente pe care le ia în 
considerare cronicarul și, din fe
ricire, la ele nu se gîndesc șl 
juniorii români, care continuă să 
joace curajos,* să iasă adesea din 
încleștare și să îi ofere funda
șului Aschenbrener ocazia să sal
veze de pe linia porții sale. De 
marcat, marchează Gardon (min. 
29) și Myslievec (min. 30), rldi- 
cînd scorul la 3—0.

în ultima treime a jocului pre
siunea’ oaspeților se accentuează 
și, cu toate blocajele curajoase 
ale portarului Simon, rapizii șl 
agilii atacanți adverși înscriu de 
încă patru ori prin Halaj (min.

DRUMUL CĂTRE PERFECȚIUNE
La Congresul sau de la. Montreal din 1976, Federația Interna

țională de Atletism Amator a luat o hotărâre... istorică : a de
cis probele la care urmează să mai fie omologate recorduri 
mondiale și s-a- hotărât ca performanțele din probele de aler
gări să nu mai fie înregistrate manual, ci electronic și în 
mod obligatoriu în sutimi de secundă, timpul cincimilor și al 
zecimilor fiind, de atunci, al trecutului. Deci, cu începere din 
1977 (dar au contat și recordurile realizate la J.O. ’76) recordu
rile au fost înregistrate numai electronic și numai în sutimi de 
secundă (credem că nu este prea departe timpul cînd vor 
fi folosite miimile de secundă) care, firesc, sîn.t mult mai obiec
tive și mai reale decît xtoate cele de mai înainte.

Iată însă ca după aproape un deceniu de utilizare, în toate 
marile concursuri, a cronometrajului electronic (cane evident 
a suferit tot felul de îmbunătățiri care să-1 apropie de perfec
țiune) mai există încă anumite performanțe pe care I.A.A.F. 
se simte datoare să le ia în discuție și să le corecteze. Iată-le: 
recordul mondial la 1500 m al lui Said Aouita, de la 23 august 
1985, din Berlinul Occ. nu este de 3:29,45, cum s-a comunicat 
în întreaga lume, ci de’3:29,46. O sutime de secundă poate că 
nu este mare lucru, dar să nu uităm, de piildă, că același 
Aouita a devenit anul trecut recordman al lumii la 5000 m, în- 
treeînd. cu numai o sutime de secundă recordul de 13:00,41 al 
britanicului David Moorcroft din 1982...

Dar nu este, iată, singura corectare : recordul la o milă al 
lui Steve Cram nu este de 3:46,31. ci 3:46,32, în schimb cel de 
la 400 mg, al Sabinei Busch este de 53,55 și nu 53,56 s, cum s-a 
anunțat după cursa de la Canberra, din cadrul „Cupei Mon
diale".

Fină la perfiecțiu-ne mai este, precum se vede, destulă cale...
. \ . r. vil.

bărbați 
juns să 
fășurare piU.u«, i» in
digo. De sus, din înaltul pîr- 
tid, din cabina de plecare, 
concurent după concurent — 
pur și simplu uitând de risc 
— se avîntă vertiginos în jos, 
atacînd cu curaj și la limită 
diferitele porți. Unii au șan
sa (dacă se poate numi ast
fel) să încheie cu bine întreg 
traseul și să evolueze, apoi, 
în manșa a doua. Alții însă, 
cei mai mulți (în mod spe
cial dintre fruntași!) este su
ficient să comită o eroare cît 
de mică și se văd obligați să 
abandoneze întrecerea. în 
ultimii ani, în cele mai mul
te dintre marile curse, rapor
tul celor care termină am
bele manșe ale unui, slalom 
special, să zicem, față de 
cel care abandonează este 
cam de 1 la 3. Ceea ce este 
foarte puțin. Dar probabil că 
legile de astăzi ale marii 
performanțe impun o atare 
situație în care factorul „risc" 
este lăsat undeva la vestiar.

Șl exemple sînt atît 
multe și 
sportive, 
tr-adevăr, 
du-le...

de 
în atâtea ramuri 

că am „risca", în- 
numai înșiruin-

Romeo VILARA

eai F.C. Dundee (3—1), avind 
două jjocuri mai puțin susținute 
decît actuala lideră, Midlothian, 
acum în avans cu patru puncte 
față de Celtic.

R.F, Germania. Bayern Miin- 
chen a arătat o vervă de joc, 
deosebită, sîmbătă, cînd a cîș
tigat cu 5—0 la Hanovra ! Golu
rile au fost marcate de Honess 
(2), M. Rummenigge, Matthaus 
și Wolfahrt. Totuși, să notăm că 
lidera, Werder Bremen, are pa
tru puncte mai mult decît for
mația bavareză.

Italia. Se fac multe speculații 
în presa 
transferării 
francez Michel Platini (Juventus 
Torino), căruia îi va expira con
tractul la sfîrșitul acestui sezon. 
Președintele clubului Juventus, 
Gianni Agnelli, a făcut recent o 
declarație în acest sens în coti
dianul „Corriere dello Sport* din 
Roma : „Michel este un om foar
te inteligent și știe ce trebuie 
să facă pentru a râmîne la o 
echipă unde se poate afirma în 
continuare. Eu cred că el va 
rămîne la noi... Se pune proble-

occidentală asupra 
celebrului jucător

Brian Robson 
Ham

(Manchester United) deschide scorul vn meciul cu WeSf 
(1—2), după care, accidentat, va părăsi terenul

Telefoto : A.P. — AGERPRES
în fața lui Totten- 
golului lui Peter 
lideră, Manchester 

în deplasare,

bătă, cu 1—0, 
ham. grație 
Reid. Fosta 
United, a pierdut 
cu West Ham (1—2), care după 
o lungă absență l-a folosit în' 
campionat pe Brian Robson, dar 
din păcate el a suferit un nou 
accident. Acum se pune între
barea dacă celebrul internațio
nal englez se va putea reface 
pentru a fi selecționat în lotul 
lui Bobby Robson pentru C.M.

Scoția. Celtic Glasgow speră, 
totuși, să cîștige campionatul, 
după victoria repurtată sîmbătă,

ma pe ce perioadă Iși va pre
lungi contractul cu Juve“.
• în „Cupa Angliei" turul IV 

(rejucare) : Ipswich 
Ham 1—1, după prelungiri. Echi
pele vor susține o nouă întâl
nire ! în turul V : Aston Villa 
— Arsenal 2—1. • In „Cupa 
Scoției" turul III : St. Mirren — 
East Fife 3—1.
• în finala turneului pentru 

„Cupa Jawaharlal Nehru", dis
putat la Trivandrum (India), se
lecționata cluburilor din U.R.S.S. 
a întrecut cu 1—0 (0—0) forma
ția R.P. Chineze.

West

TELEX @ TELEX @ TELEX ® TFIEX © TELEX
LUPTE • La Kiev s-a desfă

șurat tradiționala întîlnire inter
națională amicală de lupte libere 
dintre selecționatele U.R.S.S. și 
S.U.A. Victoria a revenit sporti
vilor sovietici cu, 9—1.

SCRIMA • în finala concursu
lui internațional feminin de flo
retă de la Londra, scrimera en
gleză Liz Thurley a învins-o cu 
10—9 pe compatrioata sa Linda 
Martin. Pe locul trei s-a clasat 
sportiva franceză Brigitte Gaudin.

ȘAH © în turneul internațional 
feminin de la Tallin, după 7

runde conduce Rohini Khadilkar 
(India) — cu 4 p (1), urmată de 
Sahatova (U.R.S.S.) — 4 p. în
runda a 7-a. Goceva a pierdut la 
Maia Ranniku. iar Vuksanovici a 
remizat cu Țiganova, restul par
tidelor fiind întrerupte. Q La 
Malmd, în runda a doua a tur
neului candidatelor la titlul mon
dial, Marta Lltinskaia a cîștigat 
la Angeszka Brustman, Wo Min- 
tiang a învins-o pe Pia Cramling, 
iar Nana Aleksandria a pierdut 
la Lidia Semenova. în clasament 
conduce Marta Litinskaîa — cu 
2 p.


