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în Divizia ,,A“ de baschet masculin
r

„Prologul" reuniunii bas- 
chetbalistice de azi, cînd se des
fășoară tradiționalul derby 
DINAMO — STEAUA (sala 
Floreasca, ora 17). a avut loc

pentru
BĂNICA

V. Zdrenghea înscrie un nou cos 
Academia Militară Foto : Iorgu C.

ieri cînd s-au disputat meciu
rile etapei inaugurale a celui 
dc al șaselea turneu al Divi
ziei masculine „A". Rezultate 
și unele amănunte:

STEAUA — POLITEHNICA 
C.S.Ș. UNIREA IAȘI 134—80 
(70—45). Antrenorii M. Cîm- 
peanu și N. Pirșu au încercat 
să folosească partida și ca un 

ultim antrenament 
înaintea 
de mîine, 
în acest 
din cei 12 
baliști înscriși 
foaia oficială și e- 
xersînd diferite 
formule de joc- și 
da formații. Din 
păcate, adversarii 
nu au contribuit 
mai cu nimic la 
realizarea scopului 
propus de steliști. 
deoarece au opus o 
rezistență formală. 
Semnificativ asu
pra manierei in 
care s-au apărat 
ieșenii este faptul 
că în minutul 14 al 
reprizei I ei comi- 
seseră doar două 
faulturi, iar în re
priza secundă pri
ma lor greșeală 
personală a fost 
înregistrată tot de- 
abia în minutul 
14 ! Au marcat : 
Ermurachc 32, Cer- 
nat 23, Căpușan 23, 
Opșitaru 14, Bră- 
nișteanu 8, Neto- 
lițchi 8, Scarlat 8, 

Panaitescu 6, Carpen

calu 8, Boișlcanu 11. Bahrin 2, 
Dănăilă 4. Takacs 6, Cilibiu 4. 
Arbitri: I. Breza (București) și 
K. Stănciulescu (Tirgoviște).

întîlnirii 
utilizînd 

scop 11 
baschet- 

pe

DINAMO BUCUREȘTI - 
C.S.U. BALANȚA SIBIU 103— 
76 (56—29). O desfășurare ase
mănătoare a avut-o și parti
da în care antrenorii Gh. No
vac șl V, 
să facă o cît mai utilă pregă
tire în 
azi. Au 
ren toți 
încercat 
tice și 
tabil 
puns 
decît 
cînd 
(min.

După ce săptămîna trecută 
s-a consumat ultimul turneu (al 
patrulea) al campionatului Di
viziei feminine „A“ de handbal. 
Ia finele căruia cele 12 forma
ții s-au despărțit în două gru
pe valorice (1—6 și 7—12), acum 
a intrat în actualitate o altă 
competiție de mare interes : 
„Cupa României". Ajunsă la 
cea de a IX-a ediție (au cîști- 
gat pină acum : Universitatea 
Timișoara — 1978, Confecția
București — 1979, Știința Bacău 
— 1980. Rulmentul Brașov — 
1981, Știința Bacău — 1982 și
1983, Chimistul Rm. Vîlcca —
1984, TEROM Iași — 1985), „Cu
pa României" programează eta
pa a treia, semifinalele. Intre 
cele opt echipe care își vor dis
puta întîietatea în abordarea fi
nalelor (se vor juca, in ultima 
fază, meciuri pentru locurile 
1—2, 3—4, 5—6 și 7—8) se află 
și o divizionară „B“, Construc
torul Timișoara.

Semifinalele „Cupei Români
ei" au fost programate, azi și 
mîine, la Brașov si Constanța.

(azi de la ora 16.30 și. respec
tiv. 18), RULMENTUL —RAPID 
și TEROM — ȘTIINȚA (dumi
nică, de la ora 11 si, respectiv. 
12,15).

Finalele vor avea loc în ziua 
de 2 martie, in sala „Olimpia" 
din Timișoara (locurile 1—4), șl 
în Sala sporturilor din Tg. Jiu 
(locurile 5—8). (I. Gv.).

„Cupa București" la polo
DINAMO - RAPID.

UN MECI AȘTEPTAT 
MEREU CU INTERES

Popa s-au străduit

vederea derbyului de 
fost introduși în te- 
cei 12 jucători, s-au 

mai multe teme tac- 
„5“-uri, dar — regre- 

— adversarii nu au răs- 
așa cum s-ar fi cuvenit 
rareori și, oricum, atunci 
scorul luase proporții 
16: 49—18 pentru Dtna-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în vag. 2—3)

V. loan 7,
3, Reiscnbiichler 2 (au fost fruc
tificate 19 aruncări de cite 3 p), 
respectiv Tonca 14, Măgurean 12, 
Anton 10. Mihăilescu 9, Mos-

LUPTĂTORII FRUNTAȘI SALĂ SI
Ion Cernea, antrenorul prin

cipal al lotului reprezentativ de 
lupte greco-romane, nu-și găsea, 
parcă, locul : trecea de la e 
saltea la alta, in sala de antre
namente. Ba ii lăuda pe Negri - 
șan, Savu și Herțea, ba ii doje
nea pe Hutuleac sau ne Alionte.

lupte. După mai multe reprize 
aprig disputate, in timpul că
rora se finalizau numai anumite

Iată programul : BRAȘOV. 
Seria I :

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA 6i MUREȘUL TG. 
MURES — CHIMISTUL RM. 
VlLCEA (azi, de la ora 16,30 și, 
respectiv, 18). MUREȘUL — 
CONSTRUCTORUL și HIDRO
TEHNICA — CHIMISTUL (du
minică, de la ora 10 și, respec
tiv, 11,15).

CONSTANȚA. Seria a Il-a : 
TEROM IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI si RULMENTUL 
BRAȘOV — ȘTIINȚA BACAU

Prima competiție de polo a 
anului începe mîine, la bazi
nul Floreasca din Capitală.- 
Inițiată de inimoasa comisie 
municipală, „Cupa București-, 
reunește unele dintre- cele 
mai bune echipe din tara 
noastră : Dinamo, Rapid,
Steaula, Progresul, C.S.U. pre
cum și Lotul de juniori.

Turul întrecerii are loc de 
mîine pină joi. Iar returul — 
între 16 și 20 februarie, eu re
uniuni zilnice de cîte trei 
partide, începind de la ora 
10 (duminica de Ia 9).

Din programul zilei Inaugu
rale, se detașează meciul Di
namo — Rapid, derby de tra
diție al sportului nostru 
mingea pe apă. tn care vor 
evolua

cu
numeroși Internațio

nali. Această întllnire-vedetă 
de mîine va începe la ora 11, 
fiind precedată de jocurile 
C.S.U. — Steaua șl Lotul de 
Juniori — Progresul.

Se apropie sezonul international de rugby

AȘTEPTAM REEDITAREA TRECUTELOR SUCCESE !
Se apropie, cu pași repezi, 

reluarea sezonului internațional 
de rugby. în acest an, el pre
cede chiar activitatea internă 
— campionatul Diviziei „A“, ca
re urmează să reînceapă la 2 
martie. Primul joc, la 22 fe
bruarie, cu Portugalia, in ca
drul Campionatului european ; 
apoi, la scurte intervale, parti-

dele cu Scoția (29 martie) — 
meci amical —, Franța (12 a- 
prilie) și Tunisia (4 mai), a- 
cestea din urmă în cadrul ace
leiași competiții continentale.

Antrenorul federal Valeriu 
Irimescu și ajutorul său Mi- 
haj Naca ni i-au prezentat pe

(Dinamo); înaintași, linia a tre
ia, flankeri : Fi. Murariu 
(Steaua), V. Giuglea (Farul 
Constanța), I. Rațiu (Universi
tatea Cluj-Napoca); nr. 8: ȘL 
Constantin (Farul), 
(Steaua) ;
Constantin. M. Motoc

M. Giucăl 
linia a doua : L.

(ambii

PE... ZAPADA

Lotul reprezentativ de lupte greco-romane primește indicații înaintea startului 
la antrenamentul de... schi fond

lui principal și unul și altul pa
sionați tehnicieni, dornici să dea 
o mină de ajutor la pregătire.

ti priveam cu firească admi
rație pe campionul olimpic Va- 
sile Andrei, pe campionul mon
dial Ștefan Negrișan și pe alți 
luptători valoroși, care ne-au a- 

dus multe succese 
de prestigiu. Acum, 
aceștia se străduiau 
să facă totul cit 
mai bine. Ei știau 
desigur rostul fie
cărui „aparat" și
nu așteptau să li 
se mai facă obser
vații.

...Timpul a trecut 
pe neobservate și 
iată-ne doar in 
compania antreno
rilor. Cernea 
(nici nu se 
altfel) tot ce 
să aflăm de 
„Ne așteaptă 
acesta'— nu 
spun, 

două 
extrem

„europenele" i

Costin CHIRIAC

privindu-și mereu cronometrai. 
Dacă închideam ochii, îl reve
deam pe reputatul tehnician Ion 
Corneanu, de la care Cernea a 
reținut, pînă in cele mai mici 
amănunte, toată gama pregătirii 
luptătorilor, pentru a atinge cele 
mal înalte cote. De altfel. Cer
nea se mindrește cu „experien
ța" acumulată de-a lungul mul
tor, ani, de la profesorul și prie
tenul său Ion Corneanu, acum 
antrenor federal.

Dar să revenim in sala de

procedee tehnice, voinicii noștri 
au fost impărțiți în citeva gru
pe și, prin rotație, unii se urcau 
pe fringhie pină aproape de ta
van, sau mergeau in miini pe 
o scară suspendată la vreo doi 
metri și lungă de vreo zece, iar 
cei din ultima grupă făceau ar
cuiri rapide la spaliere. Din ~ 
cînd în cind auzeam și comen
zile scurte ale celorlalți doi an
trenori de la lot, Simion Po
pescu și Constantin Stan, cola
boratori apropiați ai antrenoru-

noutate 
ambele 
le.

știa 
putea 
vrem 
la el. 

anul 
vă 

desigur o 
i examene, 

de difici- 
și „mondia-

(Continuare in pag. 2—3)

scniMfRî wiii pî puițtii iinuiiTiMUf
La slirșitul acestei săptămini, importante concursuri interna

ționale de scrimă solicită și prezența sportivilor români. Astfel, 
la Budapesta, se desfășoară ediția 1986 a „Cupei Europei- la 
sabie, care aduce pe planșe echipele campioane naționale de 
pe bătrlnul continent. Participă echipa Steaua, tn următoarea 
componență : I. Pop, Al. Chiculită, V. Szabo, FI. păunescu, M. 
Florea.

La turneul masculin de floretă de la Leningrad vor concura 
A. File, G. Oancea, L. Buzan, M. Zvlncu și C. Săveanu, tn timp 
ce la Dresda vor evolua tinerele floretiste Alina Moțea, Elena 
Copuzeanu și Ioana Ionescu.

Mircea Munteanu, noul căpitan al echipei naționale, în acțiune, 
in ultima partidă cu Scoția (București. 28—22).

Foto : Andrei PÂNDELE
cei 29 de rugbyști rămași in 
vederile lor pentru prima parti
dă. Fundași: Al. Marin (Grivița 
Roșie), L. Hodorcă (Steaua); 
aripi : R. Voinov (Universita
tea Timișoara), N. Copil 
niversitatea Cluj-Napoca), 
Vărzaru (Steaua); centri: 
Lungu, Șt. Tofan (ambii 
namo), V. David (Steaua); 
mijlocași la deschidere: V. 
N ăstase (Sportul studențesc). 
Al. Domocoș (Universitatea Ti
mișoara), G. Ignat (C.S.M. Si
biu); mijlocași la grămadă: T. 
Coman (Steaua), G Tutunea

(U- 
Gh.

A 
Di-

Steaua), I. Stroe (Grivița Ro
șie), S. Galan (Farul); linia 
întîi, pilieri : I. Bucan, V. Paș- 
cu (ambii Dinamo), D. Tuna- 
ru. P. Petru (ambii Politehni
ca Iași). FI. Opriș (Farul) J 
taloneri : M. Munteanu (Stea
ua), care devine căpitanul e- 
chipei, și V. Tufă 
Un lot solid, de la 
tentăm reînnodarea 
trecutelor succese.

(Dinamo), 
care aș- 

șirulul

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag 2—3)

Săptămina viitoare, „Turneul Primăverii44 la box

PESTE 200 DE PARTICIPANT! LA STARTUL COMPETIȚIEI
Săptămîna viitoare, Ia Constanța și Galați, va 

avea loc o nouă ediție a „Turneului Primăverii" 
la box. La întrecere vor fi prezenți unii dintre 
cei mai buni pugiliști din țară (cu excepția mem
brilor lotului), care-și vor disputa întîietatea la 
cele 12 categorii de greutate, după cum urmează : 
la Constanța — muscă, pană, ușoară, mijlocie 
mică, semigrea și supergrea (delegat general al 
F. R. Box, P. Epureanu) ; la Galați — semimuscă, 
cocoș, semiușoară, semimijlocie, mijlocie si srea 
(delegat general al F. R. Box, D. Dimulescu).

Pe malul mării, printre competitori se vr— 
M. Vișan, FI. Manea, N. Iancu for
năite, C. Stancu (pană), FI

hăilă, I. Pal (ușoară), D. Cristian și N. Ciobănit 
(mijlocie mică), V. Cazacu, I. Petrescu șl D. 
Beșliu (semigrea), T. Pîrjol și D. Râcaru (super
grea), iar- pe malul Dunării vor evolua : V. " 
și V. Burcă (semimuscă), M. Fînățan și P. 
geanu (cocoș), D. Stănciulescu, E. Preda 
Cernat (semiușoară), Fl._Stan, R. Tihon și 
Gruev (semimijloc1'' 
și M. Beres»*"’

Arh”

Bace 
Dro- 
și I.

VL



UN DERBY ONORAT: „U" - OLIMPIA 72-68 LA BASCHET (f)
ORADEA, 7 (prin telefon). 

Vineri. în Sala sporturilor din 
localitate, a început ultimul 
turneu al celui de al doilea tur 
al campionatului național- de 
baschet feminin, runda de de
but fiind dominată de dcrbyul 
UNIVERSITATEA CXS.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA — O- 
1IMI-1A BUCUREȘTI. Ambele 
echipe merită felicitări pentru 
modul cum au abordat acest 
meci, ele onorîndu-și pozițiile 
fruntașe. Clujencele au avut un 
start mai bun. beneficiind de 
atuul unei ridicate omogenități 
de randament. în min. 15. e- 
ram tentați să spunem că „is
toria" acestui meci se și scri
sese. de vreme ce ,.U" condu
cea cu 33—16. însă Olimpia na 
a renunțat și. printr-un joc de 
regularitate, a izbutit să refacă 
handicapul, apropiindu-se ame
nințător în cîteva rînduri. di
ferența de scor cea mai strînsă 
conscmnîncki-se în min. 33 : 
60—59. A surprins în această 
parte a meciului jocul mult 
prea static al studentelor în 
Jața apărării în zonă aplicată 
de bucureștence. precum șî fap
tul că „U“ nu a trecut mai de
loc la o apărare agresivă, de-

fensi.va ei avînd cîteva momen
te de „blocare", mai cu seamă 
în anihilarea pivotului Mariana 
Andreeseu, care a avut posibi
litatea să arunce nestingherită 
și să înscrie coșuri în serie. 
La capitolul evidențieri, în 
fruntea listei s-a situat Virgi
nia Popa — de departe cea mai 
bună de pe teren, ea remareîn- 
du-se și prin cîteva coșuri im
portante în momentele de cum
pănă ale echipei sale. Universi
tatea a obținut o victorie me
ritată. cu 72—68 (38—33). Au
marcat : Popa 25, Jerebie 16, 
Kiss 14, Dragoș 9, Enyedi 4, 
Manasses 4, respectiv Andrees- 
c.u 21, Marinacbe 15, Cristea 14, 
Stingă 13, Biră 3, Simioană 2. 
Prin arbitrajul competent pres
tat, C. Dumitrache (București) 
și A. Niculescu (Oradea) au a- 
sigurat buna desfășurare a a- 
eestui meci.

VOINȚA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ 
64—41 (24—26), Partida de inau
gurare a reuniunii a urcat cel 
mai sus în .,top“-u] datoriilor 
pe plan tehnic și spectacular, 
din cauza abundenței de inexac
tități. Meciul a început pe „re
frenul" minutul și punctul :

IN DIVIZIA „A" (m): DINAMO-STEAUA
>n«u<t tui vag i>

mo). Au marcat: Niculescu 21, 
Uglai 17, Vinereanu 13, Bra- 
boveanu 14, Vasilică 10, Da
vid 8, Bărbulescu 9, Toader 2, 
Ionescu 2, Marinache 5. Con
stantin 2, respectiv Dăian 21, 
Cbirilă 20, Herbert 12, BIcahti 
8, Bretz 10, Kineses 1, Apos- 
tu 4. Arbitri : 1. Antonescu și 
M. Oprea (ambii din Bucu
rești).

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA — C.S.U. O- 
TELUL GALAȚI 105—68 (64— 
34), RAPID BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA 72— 
67 (38—35), I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
BUCUREȘTI — DINAMO O- 
RADEA 101—102 (53—46. 85—85, 
91—91) !

Azi (în sala Floreasca, la 
ora 17) se dispută tradiționa
lul meci-derby dintre echipe
le Dinamo București, actuala 
fruntașă a clasamentului (35 
p) și Steaua, aflată pe locul 
secund (34 p). Ca de obicei, 
rezultatul partidei are mare 
importanță în disputa pentru 
cucerirea titlului de campioa
nă a țării (aflat în posesia 
steUstilor). In ipoteza unui 
succes, dinamoviștii / își vor 
majora simțitor șansele de a 
redeveni campioni; în caz de 
victorie a formației Steaua, 
aceasta va recupera handica
pul de 2 puncte (cauzat de 
pierderea cu 0—2 a meciului 
ei Dinamo Oradea) șl. ajun- 
eînd la egalitate cu Dinamo 
București, va trece în fruntea 
clasamentului (avînd două vic
torii în nartidele cu dinamo- 
visiiil. Este de așteptat, deci, 
o întrecere de mare atractivi- 
tote. echilibrată. în cursul că
reia Internaționalii Cernat, 
Onsttam. F-muraehe. Nctoliț- 
chi, V. loan, Brlnisteanu 
(Steaual. Niculescu, Brabovea- 
nu, Vinereanu. Uglai, Marina- 
ehe, David (Dinamo) șl echi
pierii vor lupta din toate pu-

terile pentru victorie, sperăm 
fără a neglija latura tehnică 
și disciplinară a jocului.

Amintim că în primul meci 
direct din acest campionat 
Steaua a învins pe Dinamo cu 
93—88, iar scorul întflnirilor 
desfășurate de-a lungul anilor 
este de 63—62 pentru Steaua.

Programul meciurilor: sala 
Floresca, azi, de Ia ora 11: 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași
— C.S.U. Oțelul Galați (în
tur: 103—62), Universitatea
C.S.Ș. Viitorul CIuj-Napoca — 
CJS.U. Balanța Sibiu (79—78), 
Farul C.S.Ș. 2 Constanța — 
Academia Militară Mecanica 
Fină București (74—98). Dina
mo Oradea — Rapid București 
(96—88), Dinamo București — 
Steaua (88—93); miine, de la 
ora 8: C.S.U. Sibiu — Dinamo 
Oradea (97—106), C.S.U. Galați
— Dinamo București (42—78), 
Steaua — ,,U“ (85—62). Acade
mia Militară — Politehnica 
Iași (58—61). I.C.E.D. — Farul 
(83—68).

3—2 în min. 5 și 6—4 în min. 
10 (in favoarea Comerțului). 
Am înregistrat și alt scor sur
priză : 26—16 in min. 19. tot 
pentru mureșence, după care 
totul a intrat în normal, Voința 
realizind o victorie scontată, 
proporția ei fiind influențată și 
de „absența" mureșencelor din 
ultimele 5 minute, cînd nu au 
mai marcat nici un punct. Au 
înscris: Ștefan 16, Borș 12, Va- 
silc 10, Gera 9, Grecu 6, Filip 
4, Argheluș 3, lugănaru 3, Urog- 
di 1, respectiv Olasz 14, Fărcaș 
12, Mathe 8, Popoviei 7,

RAPID BUCUREȘTI — CHI
MISTUL C.S.Ș. RM. VÎLCEA 
63—61 (36—26). Remarcabilă
ambiția feroviarelor, care au 
condus permanent pe tabela de 
scor. Vilcencele au căutat prea 
mult „coșul" de 3 puncte, dar 
fără efect, ele anulîndu-și ast
fel ultima șansă de a se mai 
califica în grupa 1—6. Au mar
cat : Popa 13, Pîrvan 13, Slă- 
vei 10, Budurăscu 10, Trică 9, 
Tatu 8, respectiv Manea 23, 
Petre 15. Ionescu 9, Trușescu 7, 
Nieolescu 5, Barbu 2.

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
PROGRESUL STIROM BUCU- 
REȘTI 73—63 (33—34). CRIȘUL 
C.S.Ș. 2 ORADEA — MOBILA 
C.S.Ș. SATU MARE 84—83 
(38—42).

Adrian VASILESCU

ETAPĂ DE VOLEI CU MULTE PUNCTE DE
Duminică, etapă completă (a 

22-a la feminin și a 21-a la 
masculin) în campionatele pri
mei divizii de volei. Iată, deci, 
că și echipele masculine intră 
în partea a doua a competi
ției interne. Este o etapă cu 
multe partide extrem de inte
resante (și importante pentru 
situația din partea superioară a 
clasamentelor), cu posibile sur
prize. decurgind din avantajul 
terenului propriu...

Etapa feminină (a doua din 
retur) are drept „capete de 
afiș" meciurile din Capitală și 
de la Constanta, in plutonul 
fruntaș, iar cea masculină în- 
tîlnirea de la Craiova, unde 
echipa gazdă primește vizita 
liderei. Steaua. Ar putea re
lansa craiovenii lupta pentru 
titlul de campioană ? N-ar fi 
exclus. Dar nici contracandi
data stcliștilor, Dinamo. nu 
are meci ușor în „fief"-ul su
cevenilor. în grupele valorice 
secunde, partide în care fieca
re punct contează enorm în 
lunta pentru evitarea retrogra
dării. puține fiind echipele 
scutite deocamdată de emoții. 
Iată programul complet al eta
pei :

FEMININ 
Grupa I valorică

București : DINAMO (31 p) 
— C.S.U. GALAȚI (33 p). Sala 
Dinamo, ora 10; Constanța : 
FARUL (26 p) — UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA (37

p) ; Sibiu : C.S.M. LIBERTA
TEA (29 p) — FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI (30 p).

Grupa a ll-a valorică
București : RAPID (23 p) — 

CHIMIA RM. VÎLCEA (36 p), 
sala Rapid, ora t0 ; Iași : PE
NICILINA (30 p) — ȘTIINȚA 
BACAU (26 p); Pitești : DA
CIA (38 p) — CALCULATO
RUL BUCUREȘTI (31 p).

MASCULIN 
Grupa I valorică

Craiova : UNIVERSITATEA 
C.F.R. (26 p) — STEAUA (40 
p) ; Baia Mare : EXPLORĂRI 
ȘTIINȚA (29 p) — „POLI" TI

POPICARII
LANSEAZĂ

De luni, la Băile Herculane

START ÎN CAMPIONATELE
Pentru a treia oară în a- 

ceastă iarnă, stațiunea Băile' 
Herculane, totdeauna primitoa
re gazdă a șahului, va fi locul 
de desfășurare a unei impor
tante competiții care se adre-, 
sează iubitorilor „sportului 
minții". După finala feminină 
a campionatului național, dis
putată, în decembrie, și înain
tea primei ediții a campionatu
lui european pentru junioare, 
programată în luna martie, ia
tă că in frumoasa localitate 
balneară de pe Valea Cernei 
își vor da întîlnire din nou 
șahiști și șahiste. Sînt compc-

LUPTĂTORII FRUNTAȘI PE... ZĂPADĂ
(Urmare dtn Bag 1)

lele". Anul trecut am obținut 
succese la care nu mai ajunse
sem de multă vreme — „aur" 
atît la Campionatele europene, 
cit ți la cele mondiale. Dorim 
mult să repetăm performanța și 
anul acesta și de aceea se mun
cește, cred eu, foarte mult. La 
haltere unii luptători au ajuns 
să facă genuflexiuni cu 150 kg 
pe umeri, tot lotul urcă 7 km 
pină sus pe munte intr-un timp 
pe care l-ar invidia chiar ți a- 
Ueții și, mai nou, aleargă 30 de 
kilometri pe schiuri. Puteți să-i 
vedeți miine. La toate acestea 
mai notați, ca un ultim element 
de pregătire fizică generală, ne
lipsitul cros de înviorare, pe o 
distanță apreciabilă, prin zăpadă 
pînă la genunchi sau alunecind 
pe gheața șoselelor. Pentru teh

nica de concurs lucrăm la sală, 
perfecționînd principalele pro
cedee de atac ți de apărare ale 
fiecărui luptător. In fine, lotul 
este aproape neschimbat față de 
anul trecut Deficitară, doar 
categoria 48 kg, categorie domi
nată zece ani de Berceanu și de 
Alexandru. După retragerea lor 
n-au existat decît speranțe ră
mase la stadiul de... speranțe".

...A doua zi, dimineața — cum 
promisesem — ne-am instalat 
cu aparatul foto pe traseul de 
schi al luptătorilor. Unul după 
altul coborau panta chiar dacă 
na le era prea lesne. Nu puțini 
dintre ei cădeau, dar n-aveau 
de ce si se rușineze. Schiul nu e 
specialitatea lor, tnsă acum, cu 
sau firi căzături, le este tutu
ror, cu siguranță, un bun par
tener in realizarea unei pregă
tiri complexe, temeinice.

UNIVERSITARE DE ȘAH
titorii la titlurile republicane 
de campioni universitari. Ia 
masculin și feininin. în aceas
tă a 29-a ediție a tradiționa
lei întreceri studențești.

Participă 75 de fruntași ai 
șahului nostru studențesc, ju
cători și jucătoare, reprezen- 
tînd toate centrele universita
re ale țării. In riadul acestora 
se remarcă taureații ediției de 
anul trecut, bucureșteanul Mi
hail Marin (Politehnica) și 
studenta clujeană Edith Koz- 
ma. apoi fostul camnion uni
versitar Adrian Ncgulesea 
(Ploiești), Mariana Ionită 
(București), Ales. Crișan (Bra
șov). Alin Ardeleanu (Timisoa
ra). Sergiu Lupu (Iași).

întrecerile se dispută pe dis
tanta a 10 runde. în „sistem 
elvețian". Datele de desfășura
re : 10—21 februarie.

Arbitrii competiției sînt Ha- 
ralambie Caadca și Anțhcl 
Matei.

NOI ÎNSCRIERI
LA C.E. DE WARE
Pe adresa F.R. Șah continuă 

să sosească noi înscrieri la 
apropiatul campionat european 
pentru junioare, organizat în 
țara noastră. Și-au mai con
firmat participarea jucătoare
le Alison Coull (Scoția) și Ve
ra Peieeva (Bulgaria). între
cerile vor avea loc Ia Băile 
Herculane, intre 10 și 27 mar
tie.

ZILNIC, GIMNASTICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

I Program

I
<1

de exerciții (16)

a, 4 1’2-3 t 2- ■>
execută Pi — stînd cu mUnlle ri

dicate deasupra capului. Ar
cuire cu brațele înapoi și pri
virea în spate (1). Arcuire în 
ghemuit cu mîinile pe ge
nunchi (3—3). revenire — 4. 
Executat : B ori.

P.I. — stînd 
șoM. Balansarea _________ _
picioarelor înainte șl Înapoi 
cu înclinarea trunchiului (1— 
2). Se execută S—3 balansări 
de picioare și înclinare 
trunchi

eu mîinl pe 
alternativă a

de

I

Poziția în.paia — js^nd, mil
uite pe creștet. întindere eu 
arcuire înapoi de 2 ori. Ace
eași cu ridicare șt pc vtrfuri, 
ta arcuire (31 — revenire (O. 
Se execută de 4 -ori.

«,4 1’2

P.I. — stînd. eu infinite pe 
ȘOM. Pas eu stingul lateral 

L-Și prin răsucirea trunchiului 
ta stingă — înapoi, 2 arcuiri 
Șl la timpul 4 revenire. Ace-

P.I. — stînd. Brațele sus 
încleștat și răsucirea trun- 
cliiuîul 1a stingă (1—2). Îndoi
re» șl arcuirea trunchiului 
Înainte (3) șl revenire — (4). 
Aceeași cu răsucire la dreap
ta. Se execută de 4 ori.

iff
, P> 1-2 3-4

de3X ae3X

PJ. — stind cu ratei pe 
■șold. Sărituri pe loc și pe 
vlrfuri eu două picioare. 
W—15”. Mers pe loc vioi tn 
rin» susținut — !•”.

P.I, — rind. Rotiri de cap 
de trei ort ta stingă șl de trei 
ort ta dreapta, notări de 
trunchi spre stingă de două 
ori și spre dreapta de două 
ori. in * timpi. Execuție tentă.

MIȘOARA ( 
C.S.M.U. (21 
(36 p).

Grupa a
Zalău : EL( 

(34 p) - R 
NEȘTI (30 p) 
TORUL (26 pi 
TROMUREȘ 
Oradea : C.S 1 
CULATORUL 
(30 p).
• Meciul ' 

Dinamo (f), 
a returului, 
miercuri 5 m

TIMIȘOI
... S.

Adresam la încheierea tu
rului campionatului divizio
nar de popice cuvinte de 
laudă echipei masculine Vic
toria Timișoara, care din pos
tura de outsider (în edițiile 
anterioarei a reușit să urce 
pe locul 3 în clasament, după 
cunoscutele „sexteturi" 
tromureș Tg. Mureș 
rul Baia Mare. Fără 
în formație nume 
sonore și lipsiți de 
o bază proprie pen
tru 
și 
claie, 
gaj at, din start, în lupta pen
tru obținerea unui loc în 
turneul final aî campionatu
lui. Și ei au depășit adver
sari redutabili datorită sîr- 
guinței, disciplinei, coeziunii 
sufletești și bunei conlucrări 
între sportivi și antrenorul- 
jucător Matei Mato, princi
palul realizator al echipei.

Toate ar fi fost bune și 
la locul lor, dacă popicarii ti
mișoreni nu ar fi avut de 
luptat și cu... dezinteresul ce
lor ce ar trebui să-i susțină 
cel mal mult în această ten
tativă de calificare în tur
neul final. Astfel, zilele tre
cute l-am întnnit în orașul 
de pe Bega pe căpitanul e-

antrenamente 
jocuri ofi- 

timișo renii

Elec- 
și Au- 
a avea

cHipei, Viorel 
tînărul său c< 
Chis, care ne- 
mărăciune că 
lunii noiembrii 
trenează pe i 
vederea 
lui. De 
interzis 
Voința, 

chiria săli

reluă) 
ce ?
acce? 

întruc

cum ne-a pre 
asociației Voin 
țeanu.

In acest moi 
picarii au sol 
tate rînduri i 
ției lor sporii 
rii întreprind! 
care în loc s 
luțiile pentru 
tanțele la 
iese reciproc 
țiile continuă, 
curfiid, cei ca 
ițele le vor d 
că echipa tr 
regulamentului, 
cerea pe acee 
a început can

Traian

PLOIEȘTENII DESCHID... 
ORIENTĂRII TURISTICE PE

Comica județeană Prahova 
pentru turism-alpinism organi
zează, în zilele de K r 16 fe
bruarie 1986, „Cupa Voința Si
naia* Ia orientare turistică pe 
scîduri, primul concurs de acest 
gen al anului Competiția se
va desfășura în două etape : 
prima cu centrul la cabana Cum- 
pătu (Sinaia), iar a doua — în 
zona Căminului alpin (Bușteni).

Tot ploieștenîl organizează, la 
23 februarie, concursul inter ju
dețean de orientare pe schiuri
■■ I— —

„Cupa Valea 
IV-a, în zona 
soșire, de la

— Sperăm c 
condițiile sînt 
zăpadă bună 
doctorul Ntcol 
nizatorul acesi 
fie prezenți la 
și cei mai m 
țară/ bătînd 
participare 
trecut.

SE APROPIE SEZONUL I
tUrmare dtn pag. I)

După cum lesne se remarcă, 
lipsesc de astă dată cîțiva 
dintre obișnuiții purtători ei 
tricourilor naționale. în primul 
riad, însuși eănitanul echipei 
naționale. Mireea Parasehiv,

SIMPOZION CU TEMA: 
„DIN EXPERIENȚA, PEN

TRU EXPERIENȚA’

Prima manifestare este 
dedicată handbalului

Consiliul municipal București 
pentru educație fizică șt sport, 
prin cabinetul său metodic, inau
gurează simpozionul intitulat 
„Din experiență, pentru expe* 
riență", acțiune ce tinde să fie 
o dezbatere, de către o multitu
dine de factori; a problemelor u- 
nei ramuri Oe sport. Simpozionul 
este conceput eu lecții practice, 
cuprinse intr-un ciclu săptâ minai 
de antrenamente (masculin și fe
minin) la realizarea cărora ur
mează să asiste specialiștii. Pa
ralel cu înregistrările grafice e- 
fectuate, antrenamentele vor fi 
filmate, urmînd a se face, de a- 
semenea. notații de ordin sta
tistic.

Cu prilejui dezbaterilor vor fi 
luate în discuție toate aspectele: 
intensitatea, densitatea, volumul 
antrenamentelor. Paralel, asupra 
sportivilor vor fi efectuate obser
vații medteo-pedagoglce și psi
hologice.

La acest simpozion vor fi pre
zent! tehnicieni ai federațiilor, ai 
I.E.F.S., ai catedrelor de specia
litate din Invățămîntul superior 
și de Ia cluburile sportive șco
lare. De asemenea, vor fi invi
tați toți antrenorii de la echi
pele de copil sl Juniori și mem
bri al comisiilor municipale pe 
ramură de sport.

Prima manifestare este dedicată 
handbalului Simpozionul va avea 
ioc miercuri. 12 februarie, înce- 
ptod de ta ora 13, In «ala din 
șos. Pantettmon nr. 29«.

nelipsit ii» u 
la bine și la 
grămezii trict 
fost preferat 
Vedere că la 
tilni un adve 
ușor — un 
man (23 de 
rie). I se oîe 
șului Stelei < 
proba talentu: 
a obține titu 
tal viitoareloi 
mai dificile, 
(deocamdată) 
intaș dinamov 
care-și va re' 
chetul" de în 
va fi deplin ,■ 
va absențe n< 
lescu (Steaua' 
eare eu nume 
mă figura — 
un rugbyst 
„topul" mondi 
ziariștii franc» 
te; Celălalt 1 
Costică Florei
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* Un rei 
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• Turneu 
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• Ultimele 
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Odată atins primul obiectiv 
al perioadei premergătoare de 
iarnă, și anume dobîndirea 
unui potențial fizic ridicat — 
generai și specific — aspect 
care nu va fi deloc neglijat 
în eontinuare, ponderea an
trenamentelor va trece, trep- 

de partea altor doi tac- 
ntît de importanți, teh* 

nie-tactic, obiectiv care poate 
fi atins atit prin îmbinarea 
lucrului în cadrul orelor de 
instruire, cit și prin interme
diul jocurilor de verificare. 
De altfel, relația dintre joc 
și antrenament trebuie să con
ducă — în cadrul fiecărei e- 
chipe — îa imprimarea și 
APROFUNDAREA UNEI CON
CEPȚII, A UNEI IDEI DE 
JOC, la nivelul posibilităților 
lotului de jucători existent. în 
acest sens, jocurile de pregă
tire trebuie să cuprindă o te
matică de largă varietate 
care, în final, să rezolve cît 
mai bine cu putință. însuși
rea ideii de joc.

După etapa pregătitoare de 
ta munte, se vor alege exer
ciții cu conținut tehnico-tac- 
tic, la început cu un număr 
restrîns de jucători, lucrîn- 
du-se în miero-grupuri, apoi, 
lărgindu-se treptat aria, 
compartimente, pentru ca 
final să se execute cu întrea- 

An trenam entels 
jocurilor de 

vor finaliza cu 
joc și apoi cu 

.familie". împărțin-

pe 
în

I
I
I
I

ga echipă, 
premergătoare 
verificare se 
fragmente de 
jocuri în „f 
du-se Iotul în două echipe, pe 
cit posibil echilibrate valoric.

Condiția obligatorie, fără 
de care jocurile pregătitoare 
nu-și vor atinge țelul propus, 
este de a se respecta princi
piul progresivității. de la sim-
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STEAUA — TORINO 3—1. Con- 
tinuindu-și seria meciurilor ami
cale In Italia, echipa Steaua a 
evoluat la Alassio. unde a tntU- 
nit pe Torino (din prima liga).

Campioana țârii noastre a ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 
(1—1). prin golurile înscrise de 
Stoica (mlr>. 14) și Fițurcă (mln. 
84 șl 97). Unicul gol al torine- 
zllor a fost marcat de Interna*

ION AL DE RUGBY
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NA DE ȘAH4* LA CHIOȘCURI 
[LE POȘTALE

• Despre „eopiii-minune" ai 
} șahului

• Dialogul nostru cu ci
titorii

NOTE — COMENTARII 
■ — STTRT — PROBLEME —

COMBINAȚII

piu la compus, de la ușor la 
greu. Eșalonarea adversarilor 
— angajîndu-se la început e- 
chipe de categorii inferioare 

la recăpătarea 
forțele proprii, 

mentalitatea 
— aprecia an- 

Dră-

— va contribui 
încrederii în 
„Este greșită 
unor tehnicieni 
trenorul federal Cornel 
gușin — care și în această 
iarnă au ignorat principiul 
progresivității, angajînd 
mele jocuri de pregătire 
echipe puternice. Astfel 
cui disputei", terenurile

perite cu zăpadă și gheață 
nu pot servi scopului propus, 
acela de exersare și însușire 
a unei idei de joc. în plus, 
asemenea confruntări pot 
duce și îa unele nedorite ac
cidentări".

Important este ca in fieca
re joc de pregătire antrenorii 
să-și propună trei sarcini de 
realizat, care, apoi, analizate 
și repetate Ia antrenamente, 
să servească la îmbunătățirea 
și perfecționarea ideii de joc. 
Spre exemplificare, intr-un 
singur joc se va urmări: a) 
organizarea jocului in atac — 
în diferite zone ale terenului; 
b) finalizarea — cu participa
rea jucătorilor din toate lini
ile; c) organizarea jocului în 
apărare — cu atributele lui, 
pressing-ul, marcajul și du
blajul. Dacă intr-un anumit 
joc sarcinile nu au fost res
pectate întocmai, se va insis
ta asupra lor și în jocul ur
mător pînă ce mecanismul e- 

ționalul Dossena, In mln. 22. în 
continuare, Steaua va mal sus
ține următoarele meciuri : cu As- 
coli (12 februarie), Livorno <13 
februarie) și cu o selecționată 
a regiunii Toscana, alcătuită din 
jucători de la Florentina și pisa 
(19 februarie).

MECIURI AMICALE LA PLO
IEȘTI. Divizionara .A” Petrolul 
Ploiești susține în acest Kfirșit 
de săptămină, pe propriul sta
dion, două atractive meciuri ami
cale : astăzi, de la ora 14.30, eu 
C-F.R. Pașcani și mîtae, dumi
nică. de la ora n, cu Steaua 
Mirii.

METALURGISTUL CUGIB — 
CHIMIA KM. VtLCEA 3—1 (2—1). 
Autorii golurilor : Slmu (mln. 
liy, Swarczman (mln. 27), res
pectiv I. Gheorghe (mln. 42). 
CHIMIA : Pavel — Preda, Cinei, 
Moțoc, Blca — Iovan, I. Gheor
ghe, Ancuța — Verigeanu, Bel- 
deanu, Vergu. Au mai Jucat : 
Carabăgeac și Volcu. (M, VII- 
ceanu — coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
STRUNGUL ARAD 2—0 (1—0).
Au marcat: Oancea (min. 4) și 
Boiba (min. 64). POLITEHNICA : 
Leu (min. 46 Popa) — Șunda 
(mln. ȘȘ Andreas), Șulea, Ionuț, 
Leliman — Rotarlu I, Vlătănes- 
cu, Sabou — Oancea, Boiba (min. 
75 Foaie n), Neagu. (C. Crețu — 
coresp.)

CUPA ,9 MARTIE". Rezultatei 
Victoria — I.C.S.I.M. 2—0 (0—0) ; 
M.E.C.O.N. — TX.S.LT. 9—2 
(3—1), Electronica — Vlscoffi 

3—1 (1—1) (N. Tokaeek, coresp).

ADMINISTRAȚIA Of STAT LOTfl PROHOSPORT «FORMEAZĂ
• ASTAZI, SÎMBATA, este UL

TIMA ZI pentru procurarea bi
letelor la tragerea LOTO 3 care 
va avea loc mline, duminică 9 
februarie. Deci un alt prilej de 
noi cîștlguri In autoturisme „Da
cia 1300“ șl numeroase sume de 
bani. Reamintim că, la acest gen 
de trageri, biletul de participare 
(10 lei varianta) poate ti com
pletat cu una variantă achitată 
sută la sută sau cu patru va
riante achitate In cotă de 25 la 
sută. Indiferent însă de cota ju
cată, fiecare bilet are drept de 
participare și bineînțeles de cîș- 
tiguri la toate cele trei extrageri 
a cite patru numere, care însu
mează 12 numere din 75. Nu ui
tați, astăzi este ultima zi 1
• Tragerea Loto 2 de mline, 

9 februarie, se va desfășura tn 
București. In sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 17,20. Transmiterea nu
merelor cîștlgătoare la radio se 
va face ÎN DIRECT, Ia ora 17,50, 
pe programul I.
• Reamintim jucătorilor la 

PRONOSPORT Că TOT ASTAZI, 
stmbălă, este ULTIMA ZI șl pen- 

chipei va începe sâ funcțio
neze corespunzător, cit mai a- 
proape de ideea de joc preco
nizată. Odată însușite aceste 
obiective, în confruntarea ur
mătoare se va insista asupra 
caracterului disciplinar, pe 
două căi: una — oare urmă
rește respectarea indicațiilor 
tactice, cealaltă — legată de 
relațiile in cadrul echipei, 
față de adversar, de arbitri și 
de public. Cu alt prilej, jocul 
de pregătire trebuie să cu
prindă învățarea unor tactici 
speciale, care ar putea fi a- 
plicate în anumite cazuri, pc 
parcursul campionatului. în 
funcție de calitățile adversa
rilor întâlniți, de anihilarea 
unor valori individuale etc.

Rolul analizării jocului în 
această perioadă are o mare 
importanță- Analiza trebuie 
să fie simplă, dar la obiect. 
Ea trebuie să se bazeze 
statistici, pe comparații 
acolo unde este posibil, 
revederea jocurilor.

Și încă un aspect adesea 
neglijat: ROLUL JUNIORI
LOR PROPRII. Echipa de 
speranțe trebuie să fie dese
ori preferată ca .sparring- 
partner", tinerii jucători avind 
astfel ocazia să intre în 
mosfera primei echipe, să 
contact cu cerințele față 
marea performanță. Este 
prilej de a se realiza conco
mitent două obiective, meciul 
în „familie" servind la cris
talizarea unei idei de joc și 
pentru prezentul și pentru 
viitorul fotbalului de club.

pe 

pe

at- 
ia 
de 
un

Gheorghe NERTEA

GENERAȚII SI VALORI.4 >
Mal tatii o motivație, la rtadurile de £ață, des

pre generații și valori. Ele ne-au fost sugerate de 
opiniile interesante ale unora dintre cititorii ziaru
lui nostru, relatate ta scrisorile trimise redacției — 
acestea tasemntad fireasca implicare a iubitorilor 
de fotbal ta problematica de fond a celui mai în
drăgit sport.

Totul a pornit de la vasluianul Dan Grosu, care 
Intr-un frumos „Remember fotbalistic” ne-a vorbit 
cu nostalgie și destul regret, cităm, „despre pleca
rea lui Augustin de la echipa care g Învins Ham- 
burgul. Mal Înainte s-a dus tunarul Custov șl, iată, 
in vara trecută a plecat și cerebralul Mulțescu, cel 
care l-a tngenunchiat pe vest-germanul Stein, pă
șind lui Țălnar pentru golul decisiv din memorabila 
calificare In turnl al Ill-lea al C.C.E. tai fața echi
pei Hamburg...”. D. C. conchide : „intimii mohicani 
se retrag încet, Încet, eu clte-o treaptă mal jos—”. 
Și. parcă, pe șoptite, cititorul nostru se întreabă : 
„Dar cel care vin vor lisa, in timp, ceva ta urm* 1 * * * * * * * *» lor, 
pentru a le rosti șl lor vreodată numele cu venera
ție și nostalgie 7 Vor umple alții golurile rămase

nuare accidentat, iar cei doi 
„copii teribili" ai Griviței Ro
șii. Octavian Moraru și An
drei Pongracz, sînt reținuți a- 
casă de o grea sesiune de exa
mene (ambii fiind studenți in 
anul V); ar fi putut figura In 
lot și suceveanul Haralambie 
Dumitraș, după unii „cel mai
bun înaintaș al Moldovei".
Alți ci ti va tineri internaționali
de perspectivă, cum ar fi Cr.
Răducanu, A. Tinea, D. Piti
vor fi angajați in partidele vi
itorului campionat F.I.R.A. al
juniorilor (24—31 martie Bucu
rești). înțelegem — așa cum
ne asigura și antrenorul fede
ral — că pentru toți cei citați, 
ca și pentru alți rugbyștl care
se vor remarca în viitoarele 
partide de campionat, porțile 
echipei naționale rămîn deschi
se. aricind, dacă vor dovedi 
competitivitate, seriozitate si 
interes în pregătire vor putea 
dobîndi invidiatul tricou cu 
frunza de stejar I

Dorința ca marii performeri să fie urmați de ve
ritabile valori răzbate șl ta scrisoarea botoșăneanu- 
lui M. Apetrii ctad vorbește de „neegalatul artist al 
gazonului — Dobrin. Ce mare valoare, cită bucurie 
ne picura in suflete atunci cind plteșteanul minglia 
balonul 1 Trol a „țișnit” fiindcă l-a avut la pupitru 
pe Dobrin, Doru Nicolae a jucat la psmathlnaHto» 
Atena tot din... pasa «a. Vom mal putea vorbi 
ctatdva despre un al doilea Dobrin t“. Un alt cititoi 
din București, M. Zamfir, referi ndu-se la proble
mele echipei naționale evoca, nu de mult, cu ace
lași patos, alte nume sonore din generația argeșea- 
nulu). In primul rind, l-a trecut cu litere mari pe 
cel de la Guadalajara — Dinu, Luceseu, Demhrov- 
schl, Dumltrache, ca să-1 numim doar pe elțiva 
dintre cei cu personalitate bine conturată șl pe ale 
căror „cărți de vizită” stat Înscrise frumoase pa
gini de istorie fotbalistică. Un suporter al buzole- 
ntior, V. Panduru, a spus câteva vorbe de suflet 
pentru un alt Jucător de marcă — Dudu Georgescu, 
despre care actualul său antrenor. Gh. Constantin 
(și el golgeter stimat la vremea sa), afirmă eu mina 
pe Inimă că „și Intr-un singur picior -gheata de 
aur» poate să Înscrie goluri”—

tru depunerea buletinelor la in
teresantul concurs de mH ne. du
minică 9 februarie, cu multe me
ciuri la care numai cu 1, x sau 
3 puteți fi liniștiți 1 Nu vă dorim 
declt să urmați exemplul celor 
care la concursul din 5 ianuarie 
(cu 13 rezultate — iSPJt}, sau la 
cel din 12 Ianuarie (cu 12 rezul
tate — 25%) au obținut cite un 
autoturism „Dacia 1300“ : Gheor
ghe Feier (Deva), Rainer Schwcll 
(Timișoara), Constantin Durlan 
(București), Mărculescu Ion (Pi
tești), Gheorghe Zmole (Oradea), 
Constantin Coman (P. Neamț) șl 
Calache Boraciu (Mizll) 
și mnlți alții 
de bani.

precum
cu Importante sume

EXTRASE LA 
LOTO DIN 1 FE-

NUMERELE 
TRAGEREA

BRUARIE 1888
EXTRAGEREA I : «9 32 35

7 52 35 55 34 24
EXTRAGEREA a Iî-a : 85 4 

»S «3 35 72 86 75 11
FOND DE CÎȘTIGURI:

1.024.572 LEI.

F. C. PROGRESUL BRĂILA
• Antrenori : Pompiliu Bute-

rez (principal) și Șerban Trofin 
(secund) • Noutăți în lot: Oprea 
(de la Dunărea C.S.U. Galați) și 
Burlacu (revenit de la Dinamo 
București-speranțe) ; au fost pro
movați din pepiniera proprie : 
Petre ionel, AI. Drogeanu și N. 
Nehoianu. Nu a plecat nici un 
jucător 0 Situația în „clasamen
tul adevărului* : —2 • Pregăti
rile au început la Brăila, la 10 
Ianuarie șl au continuat la Slă- 
nic Moldova (20 ianuarie — 2 fe
bruarie). perioadă în care au fost 
susținute mai multe meciuri : 
2—1 cu Petrolul Moinești, 2—0 eu 
Metalul Huși, 2—5 cu Sport Club 
Bacău. în continuare este pre
văzută participarea la mai multe 
turnee : «—9 februarie, la Vaslui 
(alături de Politehnica Iași, Du
nărea CSU Galați și Viitorul Me
canica Vaslui), 15—16 februarie la 
Călărași (cu Progresul Vulcan 
București, Autobuzul București 
șl Dunărea Călărași), la 20 fe
bruarie. la Cîmpina, cu Poiana, 
la 21 februarie, la Moreni, cu 
Flacăra, după care, la Brăila, eu 
Gloria Buzău (23 februarie), S.C. 
Bacău (26 februarie) și Sportul 
studențesc (2 martie) • „Echipa 
noastră se află pe locul 7 și tin
de spre 4—6 deoarece are posibi
lități de îmbunătățire a calității 
jocului* (prof. O. Ulman, pre
ședintele clubului) • Cei mai
buni jucători ai turului : Trofin, 
Drăgoi, Coman • Golgeterul e-
chipei : Drăgoi cu 8 goluri.

AUTOMATICA BUCUREȘTI
• Antrenori : Paul Florea

(principal) șl Marian Stochlțoiu 
(secund) • Noutăți ta lot : Alexa 
(de la Avicola Crevedla), Ianole 
și Staiu (ambii promovați de la 
echipa de juniori) • Au plecat : 
Liviu șl Tudorache Ia Mecon 
București, Mocanu la I.C.S.I.M. 
București • Echipa se află la —1 
în „clasamentul adevărului" 
• Pregătirile au început la 10 
ianuarie în Capitală, apoi au 
continuat Ia Timișul de Sus în 
perioada 22 ianuarie — 1 februa
rie • A susținut meciuri amica
le eu Caraimanul Bușteni 1—0, 
Viscoza București 1—0 ; mal sînt 
prevăzute jocuri de verificare cu 
Mecanică fină Steaua București, 
Mecon București, I.C.S.I.M. Bucu
rești, Victoria București (speran

COMITATE
...Alte nume, alte generații, alte vs-mi. tva-ve oes 

citate în sumedenia de scrisori sosite la redacție ; 
Costică Ștelănescu, Ladlstau Boliinl, nie Bălăci, Sil
viu Lung, Rodion Cămătaru etc., fotbaliști care lasă 
ceva sportului cu balonul rotund. Dar, concomitent, 
ne vin ta minte și numele Iui Bozcșan I, Tertieș, 
Antohl, Cernescu, Nemțeanu, Gabi Petcu (Rapid) 
șra.m.d. La timpul lor, au fost titulari ta reprezen
tativele “ ' ( ’ ----- -* „
undeva 
se Învestiseră 
muncă 1 Tot atlta cit s-a 
cangurilor”, despre care, tntr-o scrisoare 
densă și generoasă tn Idei, brăUeanul

ln minte și numele Iul Bozcșan I, Tertieș, 
Cernescu, Nemțeanu, Gabi petcu (Rapid)
țe juniori șl. din păcate, au rămas situați 
la un plafon mediocru ai performanței. Deși 

în ei atâtea speranțe, încredere, 
investit și ta „generația 

tntr-o scrisoare foarte 
____ __  ________  _ ---------1 Constantin 
Cornel Gitaescu face următoarea apreciere : „Păcat 
că unii dintre acel talentațl jucători, ce au format 
clndva o puternică reprezentativă de juniori la ni
vel mondial (n.r. locul IU la C.M.), nu au ajuns 
încă, și ca seniori. Ia nivelul performanțelor Junio
ratului”. Șl li amintește pe toți cei 16 : Boiba, An- 
done, Balaur, Eduard, Fișic, Lovaș. SeriOv, Han- 
ghiuc, Baltat, Rednic, D. Zamfir. Gabor, Lasconl, 
Matei, C. Ilie și Gîrjoabă”. „Ce ar fi, este de părere 
cititorul din Brăila — ca ziarul dv. să realizeze 
un serial de interviuri, prin care cei tn caoză să 
explice de ce avansează atit de lent pe drumul ade
văratei consacrări 7”,„ Nedumerirea acestui iubitor 
al fotbalului ni se pare îndreptățită, mai ales eă 
peste .Jaureații din *81“ au mal trecut 4 ani. Să 
mai argumentăm cu alte două exemnle foarte sem
nificative : De pildă. Dobrin cistiga Ia numai îs 
ani titlul de cel mal bun fotbalist al tării tl»«), 
aceeași cunună o primea șl anul următor ea șl ta 
1971 !, tar Dudu Georgescu ctstlga primul titlu de 
golgeter al țării la vlrsta de 24 de ani (după nare 
au mal urmat alte trei locuri D. ca să nu mal a- 
mintlm de cele două trofee europene „Gheata de 
aur”. Iată deci la vlrsta de azi a „cangurilor”, ge
nerațiile de ieri se clasau pe prima treaptă a po
diumului performanțelor !

Aviz generației care a Început ascensiunea, gene
rația lui Bobaru. Bănuți, Polegea. Teodoreseu. C. 
și D. Sava etc. Fără alte comentarii.

Stelion TRANDAFIRESCU

DUMINICA
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MARI SUME 
BANI

MÎINE. 9 FE
BRUARIE 1988. O 
NOUA TRAGERE 
LOTO 2 (prima 
din această lună)

Participanții au 
posibilitatea obți
nerii unor impor
tante dștiguri în:

3 EXTRAGERI a 
câte 4 NUMERE 
din 75.

ticipați cu cit mal 
multe bileteî

țe). Danubiana București. Elec
trica Titu, Electronica București, 
Electromagnetica București și E- 
lectroaparataj București • Antre
norul Paul Florea ne-a declarat 
că : „In retur vrem să ne de
părtăm cit mai mult de zona 
fierbinte a clasamentului. Pentru 
a Îndeplini acest obiectiv echipa 
noastră va practica un joc de 
calitate, care să satisfacă atit e- 
xigențele publicului bueureștean, 
cit șl ale celor din orașele unde 
vom juca In această primăvară".
• Cei mal buni jucători din tu
rul campionatului : Emil Gherase, 
Zalupca și Mîhalaehe • Golge- 
terii echipei : Radu și Zaiupca cu 
clic 4 goluri.

C.I.L. SIGHET
• Antrenori : Dotei Cupșa

(principal) și Iosif Roman (se
cund) • Noutăți in lot : Si- 
gheartău (de la Minerul Baia 
Sprie), Perneș și Meiega (ambii 
de la F.C. Maramureș Baia Ma
re), Covaci și Szdke (reveniți 
după satisfacerea stagiului mili
tar) • Au plecat : Zoltan Ciohan 
CD) la Olimpia Satu Mare, Dră- 
gulescu la F.C. Maramureș Baia 
Mare, Pop la Avîntul Gheorgheni
• Echipa se află la +2 în „cla
samentul adevărului” • Pregăti
rile au început Ia li ianuarie Ia 
Sighet, au continuat apoi Ia Băi
le Felix între 18 ianuarie și 2 fe
bruarie • A participat îa tur
neul de sală de la Oradea, orga
nizat de F.C. Bihor : a mai ju
cat cu C.S.M. Caransebeș 4—2, 
înfrățirea Oradea 2—0. Olimpia 
Satu Mare 1—2 ; va mai juca cu 
Metalul Alud. Bradul Vișeu, Po
litehnica Timișoara (la Baia Ma
re, in cadrul unui turneu orga
nizat de F.C. Maramureș), Mi
nerul Cavnic, Olimpia Satu Mare, 
F.C. Maramureș și, probabil, cu 
Sportul studențesc • Dorel Cup
șa, antrenorul principal. ne-a 
spus : „La sfîrșltu) campionatu
lui vrem să ne aflăm ta prima 
parte a clasamentului. In lupta 
pentru promovarea pe prima sce
nă vom avea un euvtat greu de 
spus, deoarece toate, cele trei 
aspirante la locul tatii 
F.C. Maramureș șl Gloria 
trița) vor juca la Sighet 
Cel mai buni jucători din 
campionatului : Grlndeanu, 
zanov șl Jigău • Golgeteril e- 
chlpe! : Caciureac, Bonte șl Dră- 
gulescu, toți cu cite 4 cotari.

(Jiul, 
Bis- 

î" • 
turul 
Are-

V

Astăzi. wnabă’.fi
8 februarie, este 
ULTIMA ZI DE 
PAR'r’"’'r>’RE.

TX.S.LT


! TELEX ® TELEX

RENUMITI PERFORMERI
IN COHCURSUL ATLETIC

DE LA EAST RUTHERFORD
Ru- 
ca- 

atle- 
___ în sală, se va desfășura 
azi un concurs internațional ce 
va reuni o veritabilă constela
ție de vedete ale sportului 
atletic, în frunte cu Carl Lewis 
(tentativă de record mondial la 
lungime !), Maricica Puică, 
velin Ashford, 
Jarmila Kratochvilova, 
Brown, Pierre Quinon. 
Olson.

localiUitea Eastin ------ —
therford (New Jersey), în 
drul „Marelui premiu la 
tism"

E-
Doina Melinte, 

Alice 
Billy

JOCUL DE POLO, INTR-O NOUA FAZA ?
Aplicarea propunerilor vizînd modiiicarca rcguiamcnniluî

7 (Agcrpres).
Iugoslavia au 

meciuri

BELGRAD, 
Recent, în 
avut loc o serie de 
internaționale de polo pe apă 
în cadrul cărora au fost apli
cate noile propuneri vizînd 
modificarea regulamentului de 
joc, propuneri menite să dea 
mai mult dinamism acestui 
sport, să-1 facă mai atractiv, 
mai spectaculos. Experimentul 
a validat, apreciază specialiș
tii, oportunitatea schimbărilor, 
jocul devenind mai fluent și

MAI BUNI ÎN SALĂ DECÎT IN AER LIBER

eu mat puține acțiuni sterco- 
tlpe.

între modificările propuse 
figurează și oea potrivit căre
ia se reduce eliminarea tem

porară de la 45 la 35 de secunde, 
cu posibilitatea pentru jucăto
rul sancționat de a reveni în ba
zin și mai repede, adică 
momentul în care echipa^ 
intră în 
semenea, 
„centrul 
cesta va 
bat în postul respectiv de un 
coechipier, măsură menită să 
elimine tragerile de timp. în 
același scop s-a 
riția faulturilor 
tul „timp mort"

în 
sa 

posesia mingii. De a- 
în situația în caro 

fix" este faultat, a- 
trebui să fie schim-

î ÎNCEPUT C. M

Au fost și, desigur, vor fi re
cordmani ai... recordurilor. Unul 
dintre aceștia este șl atletul a- 
merican William „Billy" Olson, 
cel care, numai în acest în
ceput de sezon competițional, a 
înregistrat trei recorduri mon
diale de sală la săritura cu pră
jina : 5,86 m, 5,88 m șl, recent, 
5,89 m, în fapt, din 1982 șl pînă 
acum, el a realizat 10 asemenea 
performanțe indoor la această 
probă : 5,71 m (Toronto 29.1.82), 
5,72 m (Louisville 6.2.82), 5,73 m 
(San Diego 19.2.82), 5,74 m (Kan
sas City 27.2.82), 5,75 m (Ottawa14.1.83) , ---- " ------
21.1.83) , 
5,86 m 
m (17.1.86), 5,89 m (Albuquerque 
25.1.86). După cum se vede, ma
joritatea lor au reprezentat îm
bunătățiri cu cîte un centimetru, 
ceea ce, mai în glumă, mai în 
serios, l-a atras Iul Olson po
recla de ..Mister centimeter" I 
Olson s-a născut la 19 iulie 1958, 
la Abilene. în Texas. Are 188 cm 
și 73 kg. Face atletism 
cifie Coast Club".

Dar, paradoxal, deși, 
cert, are o foarte bună 
(exprimată cu precădere 
cursuri de sală), Olson 
strează totuși o diferență în
semnată între evoluțiile sale pe 
leren acoperit șl cele din aer 
liber. Iată dovada : 1982 : sală — 
5,74 m, afară — 5,72 m ; 1983 : 
5,80 m — 5,70 m, 1984 : 5,80 m - 
5,54 m ; 1985 : 5.86 m — 5,70 m ; 
1986 : 5,89 m.

Olson nu este însă singurul 
sportiv, din atletism, care a 
avut rezultate mai bune în sală

5,76 m (Los Angeles
5,80 m (Toronto 4.2.83), 
(Saskatean 28.12.85), 5,88

in mod 
valoare 
in «o- 
demun-

decît in aer liber. Lista, din cîte 
știm, este extrem de mare. Vom 
alege, de aceea, doar cîteva e- 
xemple : Cornelius Warmerdam, 
cel mai bun dintre săritorii cu 
prăjina din epoca „bambusului" 
realizase in sală 4,79 m la New 
York în 1943 și 4,77 m la Mo
desto, 1942 (pistă de zgură, groa
pă cu nisip, evident prăjină de 
bambus). Un alt săritor cu pră
jina, francezul Thierry Vigneron 
a sărit 5,84 m (record mondial) 
în 1984 în sala Scandlnavlum din 
Gdteborg șl 5,83 (record mondial) 
pe Stadio Olimpico din Roma. în 1983.

La înălțime, sovieticul Vladimir 
lascenko a cîștigat „europenele" 
de sală din 1978 de la Milano cu 
2,35 m (record mondial) și în 
același an, la Tbilisi, a reali
zat, afară, cel mal bun rezultat 
al său, cu 2,34 m (record mon
dial in aer liber, la 16 Iunie). La 
fel, micul american Franklin Ja
kobs are. cu 2,32 m r 
mondial de sală, la New 
în . _ '
decît cele în aer liber.

Asemenea situații pot fi 
nite și în atletismul 
Adrian Proteasa s-a clasat al 
treilea la europenele de sală din 
1980. la Sindelfingen, cu 2.29 m, 
în timp ce în aer liber cel mai 
bun 
2,26 
sală, 
mal 
lațla
Marius Andrușcă, a obținut, re

ia greutate, mai 
stadion (18,30 m

(record 
York, 

1978) o prestație mal bună

intîl- 
nostru : 

clasat

rezultat al său este doar de 
m. Carol Corbu a sărit în 
în 1972, la lungime, 7,92 m, 
mult decît afară, iar reve- 
acestei ierni, suceveanul

Azi și miine, In Capitală

cent, 18,78 m 
mult decît pe 
în 1985).

Nu este doar 
plătoare : din 
tehnic?, acești 
sau au reușit să se acomodeze 
mai bine cu 
competițiilor

o situație întîm- 
motive de ordin 
sportivi reușesc

condițiile 
pe teren

speciflce 
acoperit.

DOUA ATRACTIVE r. vil-

PARTIDE DE HOCHEI
Reprezenlativa de juniori 

a Cehoslovaciei va 
azi și mîine, 
cînd va întîlni selecționata 
de tineret a României. Me
ciurile vor începe la ora 14 
(azi) și ora 10,30 (mîine). la 
patinoarul „23 August11. Par
tidele sînt urmate de pa
tinai oublic.

evolua 
în Capitală,

P. s. Abia pusesem 
cestor rînduri și lată 
La 
(175 
1962, 
cut, 
țimea record de 5,91 m, devenind 
recordmanul mondial de sală al 
săriturii cu prăjina. Noul record
man are afară un rezultat de 
5,85 m, dar într-un concurs de... 
casă, cînd a realizat, cu această 
performanță, recordul în aer li
ber al S.U.A. Pentru afară el 
șl-a propus ca obiectiv 6,09 m !„.

punct a- 
„bomba". 

Joe Dial 
la 26 oct.

Oklahoma City,
cm, 63 kg, născut 
la Marlow-Oklahoma) a tre- 
din a doua încercare, înăl-

• UN TÎNĂR FRANCEZ, Fabrice Mazil- 
Ilier, de la S, N. Haute Seine, la bordul 

unul schif, a parcurs In 24 de ore de vîs- 
lit continuu distanța de 208,800 km. Ve
chiul „record mondial" era deținut tot de 

Iun canotor francez, Martin, din Cambrai, 
și era doar de 183 km. • NU ESTE DOAR 
O VORBA : stadionul Bislet din capitala 
Norvegiei este, tatr-adevăr, o bună gazdă 

Ia atlețllor specialiști în alergările medii și 
lungi. Cea mai bună dovadă (cu care se și 

' laudă norvegienii) este aceea că la Oslo, 
pe stadionul lor, au fost înregistrate 20 dc 
recorduri mondiale masculine și 5 recor
duri feminine, în probele de alergări amin
tite • GUVERNUL REGATULUI NEPAL, 
țară de pe teritoriul căreia pornesc cele 
mal multe dintre ascensiunile spre vîrfurile 
Himalaiei, intenționează să majoreze taxa 
de participare la expediții, sperînd ca, în 
felul acesta, să se reducă numărul impre
sionant de mar. al celor care, an de an, 
doresc să escaladeze unul sau altul dintre 
piscurile mereu ninse ale „Acoperișului lu
mii", sursă permanentă de accidente... • 
INTR-Q CURSA hipică la Nottingham, mai 
înainte de a fi împlinit 50 de ani, celebrul 
jocheu englez Lester Piggott a urcat pen
tru ultima oară — oficial — In șa. In cel 
38 de ani de carieră, Piggott a reușit să 
termine învingător în peste 5 000 de alergări! 
Un asemenea succes n-a mai avut nici un 
alt jocheu, în lunga istorie a călărlei 1 • 
IN AFARA PERSONALULUI obișnuit (an
trenor, medic, maseur, magaziner etc.), tn- 
cepînd din acest an, pe lîngă reprezentativa

I

I

propus dispa- 
în așa-numi- 
(clnd arbitrul 

încă nu a dat semnalul de re
luarea jocului în urma unui 
fault, 
ce ar determina formația în 
atac să grăbească repunerea 
balonului în joc. Totodată, 
stropirea intenționată cu apă 
va fi considerată „fault ma
jor", fiind sancționată cu eli
minarea definitivă a jucătoru
lui vinovat.

corner sau ,,aut“), ceea

fn mai multe orașe din Por
tugalia au început jocurile 
Campionatului mondial de 
handbal (masculin), grupa „C“.

La Lisabona s-au întîlnit 
Portugalia și Luxemburg 
(scor 22—16), în seria „A“, 
Turcia — Insulele Feroe 24—23 
și Israel 
seria „B“. 
întrecut Marea 
39—16, în seria 
Almeirin, Olanda 
partida cu Belgia, 
în seria „B“. Din seria .... 
mai face parte și echipa Aus
triei.

în clasamentul seriei „A", 
pe primul loc se află echipa 
Franței, urmată de 
tugaliei, cu cîte 2 
în seria „B“, 
sînt echipele 
landei, tot cu

Următoarele 
desfășura după cum urmează: 
în seria „A“: Marea Britanie 
— Austria și Portugalia — 
Franța (derbyul seriei), la Li

sabona ; în seria „B“: Gre
cia — Turcia și Belgia — Is
rael, la Lisabona, și Insulele 
Feroe — Olanda, la Setubal.

- Grecia 21—10, în 
La Sines, Franța a 

Britanie cu 
„A“, Iar la 

a cîștigat 
cu 27—18, 

„A“

cea a Por- 
puncte, 
primulpe

Israelului și 
cîte 2 p, 
jocuri se

iar 
loc 
O-

vor

BULETIN MUNDIAL
• 28 de jucători în lotul Braziliei • Pele își spune pă
rerea $ Elkjaer Larsen — despre selecționata Dane
marcei • Echipele U.R.S.S., Bulgariei și R. D. Germane 

(ca invitată) se află în Mexic
• ANTRENORUL echipei Bra

ziliei, Tele Santana, a anunțat că, 
începînd din 14 februarie, lotul 
brazilian va începe un prim sta
giu de pregătire în comun. El a 
amintit că jucătorii selecționați 
pentru turneul final nu vor par
ticipa la meciurile echipelor de 
club. El a mai adăugat că va fi 
alcătuit un lot inițial, din 28 de fotbaliști. ■ . .
împreună ,__ r______
Mexic. In lotul de 22, care va fi 
prezent la turneul final, vor fi 
incluși și jucătorii care activează 
în prezent in Italia, și anume. 
Cerezo, Edinho și Junior, dar el 
se vor prezenta ulterior în can
tonament. In urma unui sondaj 
de opinii, organizat de mai multe 
ziare braziliene — cu care Tele 
Santana este în linii generale de 
acord — au fost nominalizați 28 
de jucători, compunînd două 
,,ll“-uri și setul de rezerve. Iată 
aceste grupe valorice : Lotul A 
(în ordinea așezării pe teren) — 
Leao (Palmei ras), Leandro (Fla
mengo). Oscar (Sao Paulo), E- 
dinho (Udinese). Junior (Torino), 
Falcao (Sao Paulo), Socrates 
(Flamengo), Zico (Flamengo), Re
nato (Flumlnense), Casagrande
(Corinthians), Eder (Intemacio-
nal Sao Paulo) ; Lotul B — Car
los (Sao Paulo), Branco (Flumi- 
nense), Mario Galvao, (Interna- 
clonal Sao Paulo). Mozer (Fla
mengo), Vladimir (Corinthians), 
Cerezo (Roma). Muller (Sao Pau
lo). Bebeto (Flamengo), Marinho

Aceștia vor rămîne 
pînă la plecarea în

de schi a Franței a fost angajat și un me
teorolog (Gerard Stema, de 37 ani) care 
redactează zilnic prognoze asupra situației 
atmosferice șl stării zăpezii • JUTTA MUL
LER din Karl Marx-Stadt este o persoană 
bine cunoscută In patinajul artistic mondial. 
De-a lungul anilor, elevele sale au cucerit 

..bagatelă" de 26 de medalii dc aur la

Campionatele lumii, ale Europei și la Jocu
rile Olimpice, fapt pe care nu l-a mai rea
lizat nimeni In acest sport al gheții. Intre 
elevele sale cele mai bune au fost Gabrielle 
Seyfert, Anette 'Potzscb șl recenta stea a 
patinajului, Katarina Witt • ITALIANUL 
ZENO COLO (de profesie zidar), fost cam
pion olimpic în 1952. la Oslo, la coborîre șl 
la slalom uriaș, unul dintre deschizătorii 
de plrtle la ultima ediție a Campionatelor 
lumii, la Bormlo, schiază șl astăzi foarte 
bine, deși este în vîretă de 65 de ani. A- 
devărul e că Zeno n-a lăsat să treacă nici o 
zi de iarnă în care să nu se fi aflat pe pîr- 
tie 1... • CU CITVA TIMP IN URMA, ju-

BIATLON In concursul de 
la Boroveț (Bulgaria), proba de 
10 km a revenit cehoslovacului 
Arlt în 32:56,3, iar la feminin, 
pe 5 km a cîștigat Valentina 
Obraziova (U.R.S.S.) in 19:03,3.

BOX • Englezul Graham este 
noul campion european la cat. 
mijlocie, după ce l-a învins prin 
k.o. (10) pe fostul deținător al 
titlului, danezul de origine ugan- 
deză, Kalule.

IIOCHEI PE GHEAȚA « în 
„C.C.E." (meci retur) : H. C. Da
vos — Sodertălje (Suedia) 5—9. 
Formația învingătoare s-a cali
ficat în semifinale.

SCRIMA • In finala turneului 
de floretă (m) de la Varșovia : 
Szczellcyk — Zych (ambii polo
nezi) 10—6.

TENIS • La Toronto : Nys- 
troem — Sznajder 6—3, 6—2 ; Fle
ming — Shiras 6—4, 3—6, 6—4.
• Pentru prima oară la turneul 
de la Roland Garros va fi Intro
dus șl un concurs rezervat foș
tilor campioni, la care au fost 
invitați Hie Năstase, Rod Laver, 
Tony Roche, Fred Stolle, Manuel 
Santana ș.a. • La Memphis : 
Edberg — Lundgren 6—1, 6—2 ; 
Connors — Anger 6—4, 6—2,
Jarryd — Holmes 6—4, 7—6.

RECORD AL LUMII
LA CICLISM (pistă)

Guinlaus-Ciclistul sovietic 
kas Umaras a îmbunătățit re
cordul mondial pe distanța de 
4 km pe pistă, pe care a par
curs-o în 4:34,10, tentativa 
reușită avînd loc pe circuitul 
olimpic Krîlatskoe de la Mos
cova, în cadrul campionatelor 
unionale. Vechiul record era 
de 4:37,68 și aparținea com
patriotului său Victor Kupo- 
vets.

clarație presei : „Sarcina echipei 
Braziliei va fi foarte grea, dar 
nu de neîndeplinit. Avem indi
vidualități de valoare, ea Zico, 
Socrates, Renato, Edinho, Cerezo. 
Formația noastră este bine dota
tă tehnic, dar să nu uităm că 
fotbalul este un sport colectiv, și 
antrenorul Tele Santana va tre
bui să construiască un ansamblu 
omogen, bine structurat în toa
te compartimentele. In Mexic 
este necesar să evoluăm ca o 
echipă care știe ce vrea, să nu 
ne lăsăm furați de tentația spec
tacolului în sine". Referindu-se 
la alte echipe de valoare Pele a 

. conchis : „Principalele rivale ale

tentativa Braziliei a

Pele (in dreapta imaginii), Intr-una din zilele sale de glorie, in par
tida cu Cehoslovacia, la turneul final din 1970 (Mexic), unde repre- 

dștigat titlul mondial

(Bangu), Careza (Sao Paulo), 
Tato (Flumlnense). Rezerve : 
Paulo Vitor (Vluminense), Biro- 
Biro (Corinthians), Adilio (Fla
mengo), Tita (Flamengo), 
ginlio (Corinthians), Alemao (Bo- 
tafogo).

Fostul renumit .
brazilian Pele (46 de ani) pre
zent Ia un turneu la Miami, ca 
Invitat de onoare, a făcut o de-

Ser-

Internațional

căloarea de tenis Chris Evert-Uoyd a fost 
sărbătorită în Australia cu prilejul celei de 
a 1000-a victorie a sa. La festivitate s-a 
adus un tort uriaș cu 1000 de luminări, nu
mai că atunci cînd au fost aprinse lumină
rile, dintr-o neglijență, cortul unde avea loc 
sărbătorirea a luat foc. pur și simplu, șl 
doar puțin a lipsit să se producă o trage
die • CU PRILEJUL FAIMOSULUI mara
ton de la New York, unde norvegiana 
Grete Waitz a clștigat pentru a șaptea 
oară, ea a beneficiat de ajutorul celor doi 
frați ai săi Jan (40 de ani) și Ariad (SO de 
ani) și ei mai vechi concurențl la mara
ton e SEMIFONDISTA AMERICANA Mary 
Decker-Slaney, care a avut, în 1985, un se
zon de excepție, va deveni mamă la înce
putul verii viitoare, după care își va relua 
antrenamentele. După propria-i declarație, 
ultimul său start va fi la J.O. din 1992. In pre
zent, dubla campioană mondială de la Hel
sinki are 27 de ani • CLUBUL SUEDEZ 
DE FOTBAL Oergryte IS, cîștigător al ulti
mului campionat național, a fost înființat 
la 4 decembrie 1887. In vederea sărbătoririi 
centenarului său, iată că Oergryte a deve
nit campioană, iar conducerea clubului a 
angajat două personalități marcante ale 
fotbalului scandinav, pe Bjiirn Nordqvist 
(44 ani, 115 selecții în națională) ca direc
tor administrativ șl pe Agne Simonsson 
(50 de ani, 51 selecții), ca antrenor al echi
pei. Celebrul atlet, săritorul Patrik Sjoberg 
face parte, de asemenea, din acest club ce
lebru.

Romeo VILARA

Braziliei in cursa pentru 
mondial ar fi Argentina, 
Franța, U.R.S.S., 
Germania. Dar 
subestimăm nici 
zentativel țării 
condiția fizică 
decisiv, dacă avem in vedere al
titudinea la care se vor desfă
șura majoritatea partidelor. In 
finală vor ajunge cele două e- 
chipe, care vor dispune, de cel 
puțin 7 jucători de rezervă, ca
pabili să-i suplinească în mod 
eficace și in orice moment pe 
titulari..." • DANEZUL Preben 
Elkjaer-Larsen, care activează la 
Verona, a declarat că „formația 
Danemarcei va constitui o reală 
surpriză la C.M. Jucătorii ei po- * 
sedă o tehnică ridicată și viteză, 
ceea ce Ie crează mari șanse pe 
contraatac". Recent o selecționa
tă daneză (fără internaționalii 
care activează în alte campiona
te din Europa) a mai susținut 
un meci de pregătire, la Doha, cu - . . .
Scor : 0—0. • LOTUL U.R.S.S. a 
sosit în Mexic, unde va susține 
mai multe meciuri de pregătire, 
printre care, la 19 februarie la 
Ciudad de Mexico cu reprezenta
tiva țării gazdă. • INVITATA în 
Mexic este și selecționata R. D. 
Germane (necalificată pentru 
turneul final), care va întîlni 
cîteva echipe șl loturi mexicane. 
• REPREZENTATIVA Bulgariei, 
aflată în ” ’
babil la 
mical cu 
fotbaliștii ______
în S.U-A., la San 
susține o partidă 
ti va Mexicului.

șț-
în turul IV al „Cupei Angliei» 

s-au rejucat două partide: West 
Ham — Ipswich 1—0 (după pre
lungiri) ; Manchester City — 
Watford 1—3.

titlu’ 
, Italia 

Uruguay și R.F 
nu trebuie sf 

valoarea repre- 
gazdă. Desigur, 
va avea un rol

reprezentativa Quatarului.

Mexic, va susține pro- 
Queretaro un_ meci a- 
echipa 
bulgari

U.R.S.S. Apoi, 
se vor deplasa 
Jose, unde vor 
cu reprezenta-
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