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Campionatele naționale de atletism pe teren acoperit

Pe foile de concurs ale e- 
diției din acest an a Campio
natelor republicane de sală au 
fost înscriși 296 de atleți, cifră 
care este destul de mare chiar 
și pentru un concurs In aer 
liber, cu atît mal mult pen
tru unul pe teren acoperit, 
găzduit de noua „umbrelă** a 
atletismului nostru, cea din Ba
cău. Din acest punct de ve
dere, întrecerile au constituit 
un frumos succes, mai ales că 
toți acești atleți îndepliniseră, 
în prealabil, anumite standar- 
duri, ceea ce înseamnă, în fapt, 
calitate. Această calitate a fost 
Insă evidentă doar la unii 
concurenți și la anumite pro
be. Din capul locului, trebuie 
să spunem că exigențele sint 
mai mari cu atleții din pro
bele care au mai figurat pînă 
acum in programul campionate
lor naționale și ale altor con
cursuri și în mai mică mă
sură pentru cei care abia a- 
tum au luat primul contact 
tficial cu condițiile noii piste 
eirculare, acomodarea cu o 
turnantă destul de strînsă fi-

ind, firește, mai dificilă pen
tru cursele de 200. 400, 800, 
1 500 și 3 000 m, in „premieră" 
națională pentru această com
petiție. Este desigur foarte cu
rios, dar pînă acum la aceste 
probe am avut recordmani na
ționali, dar n-am avut încă 
nici un campion !

Pe 
telor 
gur, 
țele 
lizate recorduri naționale la 60 
mg — 8,03 s Mihaela Pogă- 
ceanu. 60 m — 7,40 s Corina 
Roșioru (record egalat) și mai 
multe rezultate bune. Vali Io- 
neseu, spre exemplu, cu 6,90 m 
la lungime, s-a apropiat doar 
la 4 cm de recordul țării (A- 
nișoara Stanciu și-a făcut o 
promițătoare reintrare). Elena 
Schrom a sărit 1,90 m la Înăl
țime (record personal, la nu
mai 2 centimetri de cea mai 
bună performanță națională în 
sală), Iulia Beșliu a parcurs 
3 000 m in 8:57,06, Mitica Jun
ghiata n-a fost prea „departe* 
de cea mai bună prestație mon

locul următor al elemen- 
pozitive se înscriu, desi- 
unele dintre performan- 
competițieL Au fost rea-

In acest sezon, tinerii noș
tri scrimeri sint angrenați în 
mari competiții internaționale. 
Prima dintre ele este Balca
niada de juniori, găzduită de 
țara noastră, la Brașov, ince- 
pînd de miercuri și pînă du
minică. Intre 22 și 28 martie, 
speranțele vor participa la 
„Concursul Prietenia**, de la 
Varna. Competiția de „vîrf“ a 
anului o va constitui ediția 
1986 a Campionatelor mondiale 
de tinerei, la sfîrșitul lunii 
martie, la Stuttgart.

întrecerile din acest an ale 
Balcaniadei de juniori, la care 
vor participa scrimeri din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia șl România, se vor desfă
șura in orașul de la poalele 
Tîmpel, In Sala sporturilor. 
Miercuri, In prima zi, vor e- 
volua pe planșe floretiștil și 
sabrerii, in proba Individuală. 
Joi, va fi rinchfl floretistelor și 
spadasinilor. După o zi de

pauză, timp in care tinerii 
sportivi oaspeți vor cunoaște 
frumusețile peisajului carpatin, 
sîmbătă și duminică se vor 
desfășura întrecerile pe echipe.

Din echipele de juniori ale 
României vor face parte,' prin
tre alții, floretistele Monica 
Veber, Roxana Dumitrescu, 
Salvina Ionescu, sabrerii A. 
Papp, D. Găureanu, D. Cos- 
tache, fioretiștii V. Costa, R. 
Molea, P. Ducu, spadasinii E. 
Mănucu, C. Dumitrescu, E. 
Dan.

Avînd în vedere tradiția suc
ceselor românești la întrece
rile balcanice de scrimă, ne 
așteptăm, ca și de această dată, 
cu atît mai mult cu cit actuala 
ediție se desfășoară în țara 
noastră, juniorii români să 
aibă o comportare la înălțimea 
valorii scrimei noastre, cu o 
reputație recunoscută pe plan 
internațional.

In Divizia „A“ de baschet masculin

UN PREMIU DE FRUMUSEȚE PENTRU

MECIUL DINAMO ORADEA I.C.ED.
la Steaua și Dinamo București, marile speranțe

Mihai Bran (Știința C.F.R. Ba
cău) a cîștigat două titluri de 
campion la lungime și la triplu- 

salt.

slut titulari al...
la Început se cuvine să

băncii rezervelor

Io’anda Oantă (Rapid București) a obținut victoria la 400 m.
Fotografii : Aurel D. NEAGU

dială a sa de la Budapesta — 
4:14,60 față de 4:12,39 (la Bu
dapesta), Liviu Giurgian, 7,73, 
la două sutimi de secundă de 
reco/dul național, (nu 7,43 cum 
din eroare a apărut în ziarul 
nostru de ieri) etc.

Construirea acestei baze, 
deocamdată *unică in dotarea 
atletismului nostru, mută cen
trul de interes și, implicit, de 
activitate din București la Ba
cău. Va trebui de aceea ca, 
pe viitor, comisia județeană de 
atletism, care contează pe un 
mănunchi de arbitri experi
mentați și competenți, să-și 
mărească efectivul de activiști, 
de arbitri, de organizatori etc. 
De data aceasta au existat u- 
r.ele greșeli, inerente să zicem

Romeo VILARA 
Hie IANCU

(Continuare In pag. 2—3)

Marginalii la semifinalele „Cupei României"

HANDBALUL NOSTRU FEMININ DISPUNE DE TALENTE.
ELE SE CER ÎNSĂ ȘLEFUITE ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE

In urma semifinalelor „Cupei României** la handbal feminin, 
desfășurate la Brașov (seria I) și Constanța (seria a II-a), care 

au stabilit finalistele ediției a IX-a a competiției, s-au eviden
țiat cîteva probleme pe care le aducem acum în prlm-plan.

DRAȘOT: MANEA Șl LASZLO-AUTENTICE VALORI
Ceea ce a reținut in mod de

osebit atenția la semifinala de 
la Brașov a „Cupei României* 
a fost evoluția foarte bună a 
citorva tinere handbaliste. Fi
ind vorba de unele și aceleași 
jucătoare apte să facă parte 
din lotul lărgit care va începe 
pregătirile în vederea abordării 
grupei valorice „A* a C.M. 
acest an, faptul ni se pare 
osebit de îmbucurător.

Mai întîl o amintim pe 
mona Manea (n. 1967) de la 
drotehnlca Constanța. Ea este 
un pivot de autentică valoare, 
o handbal istă eu o forță im
presionantă, cu o îndemînare

din 
de-

Si- 
HI-

ieșită din comun, dar mai ales 
cu o permanentă dorință de a 
Învăța cit mai mult din tai
nele dificilului post ce-1 ocu
pă In echipă. Din aceeași ge
nerație, Estera Laszlo (Mureșul 
IMATEX Tg. Mureș) și-a recon
firmat „stofa* de inter-tunar. 
De altfel, cele două foarte ti
nere jucătoare s-au aflat per
manent în centrul atenției an
trenorilor echipelor naționale 
de tineret și de senioare. Și 
pentru că — așa cum amin
team — pentru handbalul ro
mânesc la nivel de echipă re
prezentativă 1986 este un an 
mare responsabilitate, atît

Hidrotehnica, cit și la Mureșu1 
procesul de instruire, fără a 
nesocoti interesul de club, tre
buie să țină seama și de sar
cinile precise ce le au cele 
două handbaliste la „națională*.

Ion GAVRILESCU

(Continuare in vag. 2-3)

De I 
menționăm că al șaselea tur
neu al Campionatului național 
de baschet masculin, găzduit 
de sala Floreasca. poate primi 
calificativul de reușit, in cursul 
lui disputîndu-se destul de 
multe meciuri echilibrate, spec
taculoase și (este drept, mai 
puține) chiar de bun nivel teh
nic. S-au înregistrat si sur
prize, cea mai mare fiind o- 
ferită nu de infrîngerea unei 
favorite, d de faptul că jocul 
„nr. 1* al turneului, care ar 
fi meritat un premiu de fru
musețe (dacă ar exista așa ce
va), nu a fost cel dintre sin
gurele candidate la titlu — 
Steaua și Dinamo București —, 
ci acela dintre Dinamo O- 
radea (antrenori L. Nagy și 
V. Hupoiu) și I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București (antrenori : D. Ber- 
ceanu șl S. Rotaru). Vineri 
seară, baschetbaliștil acestor e- 
chipe au îneîntat publicul prin 
rapiditatea, acuratețea și pre
cizia acțiunilor ofensive, prin 
tenacitatea cu care au luptat 
In apărare, prin sumedenia de 
coșuri înscrise de la distanță 
(dintre care orădenii au fruc
tificat 9 aruncări de 3 puncte, 
iar bucureștenii 4), ca să nu 
mal vorbim despre evoluția 
scorului (palpitantă tot timpul) 
și despre finalul intîlnirii. mal 
precis despre finaluri, deoarece 
victoria bihorenlior a fost rea
lizată abia după două prelun
giri I

A doua zi. mult așteptatul 
derby Steaua — Dinamo a o- 
ferit 
celei 
cest 
pele 
la egalitate, 
să refacă handicapul de două

primei formații prilejul 
de a doua victorii in a- 

campionat, astfel că echl- 
respectlve au ajuns acum 

steliștli izbutind

CU TELEFERICUL PE... URMELE LOTULUI DE JUDO.
JALONlND DRUMUL EUROPENELOR4

CONSTANTA: PLUSURI PENTRU PORTARI

de 
la

provocat de pierderea 
a partidei

puncte 
cu 0-2
Oradea (în primul 
Diviziei „A“). Deci, 
tru titlu începe de

cu Dinamo 
turneu al 

lupta pen- 
la egal la

Aruncă la coș V. loan, cei mai 
bun jucător al echipei Steaua 
în repriza a doua a meciului cu 
Dinamo Foto : Iorgu BĂNICĂ

egal și, după toate probabili
tățile, ea va fi decisă de re
zultatele directe ale celor cinci 
intîlniri care vor avea loc, de 
acum înainte. între Dinamo si 
Steaua.

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare în pag 2—3)

Turneul semifinalelor „Cu
pei României* la handbal fe
minin. seria a II-a. de la Con
stanța, a fost câștigat, pe merit, 
de formația noastră campioană. 
Știința Bacău, lider autoritar și 
în campionatul actual. Formația 
antrenată de Alexandru Mengo- 
ni și Coste! Petrea, deși lipsită 
ie aportul uneia dintre jucă
toarele de bază — Filofteia Da- 
nilof, accidentată destul de se
rios la mină — și cu Elena Ni- 
țoiu, nerefăcută complet după

un alt accident, a trebuit să 
întrebuințeze serios pentru 
nu cunoaște infrîngerea.
ce a contribuit decisiv la rea
lizarea acestui deziderat a fost 
organizarea apărării, cu Laurica 
Lunca în rolul principal. Iar 
cînd, dintr-un motiv sau altul, 
apărarea a fost depășită, inter
vențiile sigure și inspirate ale

Mihail VESA

se 
a 

Ceea

(Continuare in oag 2—3)
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Lotul de judo ia startul ipre... înălțimea munților
Foto : C. COSTIN

Twtâttc
Ne aflăm in scaunul telefe

ricului împreună cu unul din 
cei doi antrenori ai lotului re
prezentativ de judo. Hie Gheor- 
ghe. Urcăm la Cristianu Mare 
să-i așteptăm pe sportivii care 
plecaseră in... pas alergător 
spre înălțimea muntelui, as
cuns intr-o ceață atît de 
groasă incit nu vedeam nici 
scaunul din față, nici pe cel 
din spatele nostru. Pe undeva, 
pe sub teleferic, urcă si băieții 
de la judo, dar noi nu-i ve
deam si nici nu-i auzeam. Deci, 
nu ne rămîne altceva mai 
bun decît să-l „descoasem" pe 
antrenor. 4) An ușor, an greu ?

Costin CHIRIAC

(Continuare in vag 8—3)



A

La Roșieni, 
de comuna Dobrun, 
țul Olt,

ROȘIENII OLTULUI TOATĂ „LUMEA MICĂ

ÎNDRĂGIT ȘANUL E2ZZZ ATENȚIE LA... CRAINICI SEMNAU
Fi

aparținător 
__________  _______. din jdde- 
țul Olt, șahul este practicat 
integral în clasele gimnaziale 
și este pe cale de generali
zare la cele din ciclul primar. 
Se află, de asemenea, în plină 
desfășurare un experiment me
nit să îi apropie de acest sport 
și pe preșcolari. Foarte mulți 
copii și elevi posedă garni
turi de joc. în timp ce unii 
și-au procurat manuale și lu
crări de specialitate, caiete cu 
analizele unor partide celebre.

Nu se știe exact cine a fost 
inițiatorul șahului la Roșieni 
(oricum, profesorul de limba 

română Nicolae Bădiță se află 
printre ei), dar cert este că 
tot ce s-a realizat nu poate 
fi legat de un singur om, ori- 
cît de împătimit ar fi acesta 
pentru șah. Indiferent, însă, 
cine a pus umărul (și sufle
tul). lucrul cel mal important 
este că zeci și sute de copii, 
elevi și părinți au ajuns să 
își dedice o parte din ' timpul 
liber unei ramuri de sport cu 
o recunoscută utilitate pe pla
nul disciplinării activității, cel 
formativ-educativ. în cazul ge
nerațiilor tinere. „De cind e- 
levîi mei an îndrăgit șahul — 
ne destănuia prof. N. Bădiță, 
diriginte la clasa a V-a —, 
toți manifestă un plus de or

dine, de sistematizare în gîn- 
dire, in muncă, ta învățătură, 
în activitățile obștești in folo
sul școlii și al satului. Și fe
nomenul tinde să se extindă 
în toate clasele...".

Cei din Roșienii Oltului, de
pășind faza inițierii și a unor 
concursuri cu caracter strict 
local, au mers, însă, mult mai 
departe. Dispunînd de o veri
tabilă mișcare șahistă în școală 
și în localitate, s-a propus al
cătuirea unor echipe la nive
lul tuturor satelor aparțină
toare de comuna Dobrun șl 
organizarea unui campionat pe 
comună. Finalizarea acțiunii 
vrea să însemne o selecționată 
care să participe la întrecerile 
pe județ. Separat, se preconi
zează concursuri pe familii. 
Să mai reținem faptul că, la 
finele anului trecut, a avut 
loc o „zi a șahului", la care 
au participat aproape 100 de 
jucători, băieți și fete, prilej 
și pentru un simultan susți
nut de foști elevi ai școlii din 
Roșieni, sportivi de categoria 
I. Un program artistic cu 
temă șahistă a completat a* 
ceastă reușită acțiune înscrisă 
sub genericul „Dariadei".

Mai notăm că școala din Ro
șieni dispune de un club cu 
20 de garnituri stabile, de o 
tablă pentru demonstrații, de 
o mică bibliotecă de speciali
tate. de un colt șahist cu tro
feele cucerite de-a lungul a-

nilor de foștii și actualii elevi 
(prezenți și la diferite ediții 
ale campionatelor republicane 
școlare și de juniori) etc. în
drăzneț este și unul dintre 
proiectele iubitorilor șahului 
din Roșienii Oltului : Inițierea 
unui „Festival al pionierilor", 
care să se desfășoare într-o ta
bără de vacanță, in vară, or
ganizată fie In localitate, fie 
In județ. Un proiect care ar 
merita sprijinit.

întregind activitatea altor 
numeroși entuziaști inițiatori 
și propagatori al șahului (Jean 
Constantin Răduleseu — Rm. 
Vîloea, George Andrieș — Câm
pulung Moldovenesc, C, Gruia 
— Teleorman, Aurel Stellia — 
Dumbrăveni, 
tînăra 
șahistă 
relevă 
lor în
o disciplină cu multiple va
lențe educative.

Tiberiu STAMA

Suceava), foarte 
și ambițioasa mișcare 

din Roșienii Oltului 
receptivitatea generații- 
plină formare față de

bi majoritate» sălilor de 
sport — în care se desfășoa
ră meciurile de volei ■ 
drul campionatelor 
sau al competițiilor 1 
țlonale — există stații 
puricare șl crainici. 1 
nunțate formațiile, se 
zlntă jucătorii 
ce le poartă pe tricouri, 
schimbările efectuate pe parcursul focului „tlme-out“-u- 
rlle, se oomenteazâ faze 
sau se explică deciziile ar
bitrilor. se fao cunoscute 
prevederile regulamentare, se 
prezintă evoluția scorului, sau 
sînt potolite............spiritele”,
clnd e cazul. Am ascultat cu 
plăcere, la Brașov, 
de crainic, 
Competent, preocupat să fie 
„pe fază", dlnd lămuriri cit 
mal complete. Iar In pauzele 
dintre seturi lnvltlnd 
crofon chiar jucători, 
eleni, alțl oameni de 
afiatl în sală...

In ultima perioadă 
zicem o lună, o lună . .
mătate — ne-a fost dat. Insă, 
să auzim crainici care, se 
observa dar, nu erau cel 
mal Indicați pentru aceasta. 
La .meciurile din cupele eu
ropene susținute de Dlnamo

din ca
lo terne 

tatema- 
de am- 

Stnt a- 
! pre- 

S1 numerele

un astfel 
Stellan Palici.

la ml- 
tehni- 
sport

— să 
și Ju-

eu Santal Parma șl de Stea
ua cu D.H.G. Odense In Ca
pitală, crainicii nu ac aco
modaseră cu numele sporti
vilor oaspeți, „uitau" de mi
crofon tocmai cind era ne
voie sau aveau o dleție de
fectuoasă (de pildă, prezen
tarea echipei daneze a 
nit derută șl ilaritate), 
cent. îa turneul de la 
Mare crainicii care 
succedat la microfon nu 
achitat cum trebuie. In între
gime, de sarcina lor. Astfel, 
viind să lămurească publi
cul asupra unei faze inter
pretabile. mal rău l-au deru
tat, oferlndu-1 „explicații re
gulamentare" din care... nu 
s-a înțeles nimic. In alte o- 
cazil, au citit epigrame ne
reușite si neavenite! (Ba, 
un jucător a fost nevoit să 
Inttrzle execuția serviciului 
pentru a asculta... „poanta"). 
Nici la turneul feminin de la 
Craiova „microfonul" nu șl-a 
îndeplinit rolul.

De fapt, organizatorii ar 
trebui să se întrebe: Cui se 
Încredințează microfonul?

Pentru a nu face dintr-un 
serviciu contrariul iul...

Modesto FERRARINI

c. s. u

LA SINAIA,
LA

PE... URMELE LOTULUI DE JUDO
(Urmare dm nao 1)

— deschidem noi'discuția. «Mal 
greu nici că se putea. Anul 
trecut, de pildă, an fost trei 
competiții de anvergură : cam
pionatele mondiale, Jocurile 
Mondiale Universitare și cam
pionatele europene. Sportivii 
valoroși au optat pentru una 
sau două dintre acestea, în *86 
sînt numai „europenele" ți, 
deci, toată elita continentală
— majoritatea celor mai buni 
din lume — va fi prezentă. 
Drept urmare, nu avem decît 
o_ singură soluție : să ne pre
gătim ca Ia carte. Pentru a- 
ceasta, printre altele, fiecare 
judoîia ridică la antrenamen
tele de forță cite 29—30 de 
tone. Pregătirea fizică este 
completată, in timpul cit sîn- 
teni la munte, și cu aceste ur
cușuri în condiții dificile. A- 
eordăm, de asemenea, locul 
cuvenit și antrenamentelor de 
specialitate, perfecționînd teh
nica individuală de atac și de 
apărare, repetind, cind ne a- 
flăm pe tatami, fiecare proce
deu de sute și gute de ori, 
dacă nu chiar mii...". • Bine, 
bine — replicăm — dar, din 
cite știm, aveți la dispoziție 
un lot care vă dă, totuși, mo
tive de liniște. „E așa, și nu-1 
așa. E așa, pentru că îl avem 
pe Ilie Șerban — campionul 
european en-titre al categorici 
semiușoare, pe Gheorghe Dani, 
vieecampionul continental la 
supernșoară, și pe Mihai Cioc, 
medaliat cu argint la Jocurile 
Mondiale Universitare. Și nu-I 
așa. pentru că nu mai este 
Frâțică, nu mai este Năftică, 
titulari ani de-a riadul la ca
tegoriile lor. Cu alte cuvinte, 
avem oameni cu firmă doar la 
trei categorii. îmi veți spune, 
bănuiesc, că nici pe Șerban 
nu-1 cunoștea mai nimeni anul 
trecut — mă refer, firește, pe 
Plan internațional. Avem, in
tr-adevăr. tineri talentați la 
toate categoriile și unii dintre 
ei pot realiza chiar sl mari 
surprize".

între timp, ajunsesem sus, 
la '"’’•Miami Mare. Pînă la so

sirea temerarilor judoka mai 
era timp, așa că, la un ceai 
fierbinte, am continuat discu
ția. Aflăm că Mircea Frățică, 
la 29 de ani, nu se mai poate 
Încadra în limitele categoriei 
sale de greutate, semimijlode, 
iar la mijlocie șansele sale pe 
plan internațional, desigur, ar 
fi mult reduse ; Năftică. timp 
de 8 ani titular la lot, s-a re
tras pentru a se dedica muncii 
de antrenor și, Îndeosebi, pen
tru a-și termina cu bine stu
diile universitare. în locul lor 
sînt vizați pentru selecție Liviu 
Cîmpeann, Dan Rad, Claudiu 
Pușa și Lucian Pop (semîmij- 
locie). Adrian Clinei, Marian 
Grozea și Valentin Oiței (se
migrea). Iată și lotul la cele
lalte categorii, pe care 11 au 
acum in pregătire antrenorii 
Ilie Gheorghe șl Constantin 
Niculae : superușoară — Gh. 
Dani, S. Lazăr și S. Pătrașcu ; 
semiușoară — I. Șerban, D. 
Drîmbe și A. Mudura ; ușoară 
— G. Ciuvăț, N. Jurcă și S. 
Olteanu ; mijlocie — P. Ani- 
țoaie și A. Polint ; grea — M. 
Cioc, V. Bazon, A. Mariași și 
S. Geană. Dar, spre surprin
derea noastră, își fac apariția 
primii judoka : Dan Rad — 
39,23 min., urmat de Dorin 
Drîmbe 40,20 min. șl de Va
lentin Oiței 41,12 mm.

în încheiere, consemnăm două 
opinii : fiic Șerban — „Cam
pionatele europene din acest 
an sînt cele mai dificile din 
actualul ciclu olimpic, așa că 
nu va fi ușor să-mi păstrez 
titlul. Dar sper... Pînă atunci, 
mă așteaptă finalele republi
cane (28—30 martie, la Tîrgo- 
viște), și-1 simt, ii văd, pe Mu
dura, Drîmbe și pe Mureșan, 
cum îmi studiază fiecare miș
care Ia antrenamente și chiar 
în afara sălii..." ; Mihai Cioc 
~ „N-am luat pînă acum aur 
șl argintia europene. Poate că 
*nul atfesta voi reuși. La ’na
ționale am ieșit de 7 ori cam
pion și nici nu mă gîndesc să 
pierd al 8-lea titlu, deși am 
»uziț că V. Bazon nu vrea să 
se dea... învins".

stîr- 
Re- 

Bala 
s-au 
s-au

La bazin 
Capitală au 
ciurile etapt 
drul „Cupei 
Programul 
cu mari fai 
n-au lipsit

C.S.U. COI 
PID 4—2 (1- 
Prima ech: 
șansa absen 
din formația 
tat mai pui 
Iert, cursiv 
(prima elim 
De partea 
și-a fructifi 
tre superior: 
vute, ratînd 
tam mal m 
mentații Ai 
Jianu, Chir 
Necula, Pop 
pentru C.S.L 
Zamfir. Au 
Nistor și I.

DINAMO 
NIORI MICI 
4—2, 3—3). ( 
tehnicianului

ACTIVITATE NON-STOP
SANIE
telefon). 
Muntele 
etapa a

După turul campionatului t

SINAIA, 10 (prin 
Pe pîrtia de pe 
Furnica s-a disputat 
Il-a a Concursului republican 
de sanie al juniorilor II. Pe 
primele locuri s-au clasat : 
BĂIEȚI : 1. P. Mușei 2:27,41, 
2. S. Curei 2:30,51, 3. D. Hîn- 
oean 2:31,74 (toți de la C.S.Ș. 
Vatra Dom ei) ; FETE — 1. A- 
lexandra Făcăleț (C.S.Ș.-C.S.O. 
Sinaia) 2:28,39, 2. Mirela Co
șarcă (C.S. Miercurea Ciuc) 
2:33,41, 3. Mihaela Hanganu
(C.S.Ș.-C.S.O.) 2:33,89 ; DU
BLU : 1. Cr. Florea, V. Floreseu 
(C.S.Ș. Vatra Dornei) 1:39,97, 
2. R. Gonciu, I. Savialeț (Bu- 
cegi Sinaia) 1:40,19, 3. O. Mîn- 
zat, Z. Cristian (C.S.Ș. Petro
șani) 1:40,20.

Activitatea sănierflor va con
tinua săptămîna aceasta, după

$/ BOB
următorul program : miercuri 
și joi : „Cupa duhurilor spor
tive școlare" ; joi și vineri : 
Campionatele republicane de 
juniori II ; sîmbătă și dumi
nică : „Cupa Bucegi", concurs 
internațional, cu participarea 
juniorilor din Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia. 
U.R.S.S. și, bineînțeles, din 
țara noastră-

Luni au înoeput coborîrile 
din cadrul competiției dotată 
cu „Cupa C.S.6, Sinaia" la 
bob, la care iau parte echipaje 
reprezentând Bucegi, Carpați, 
C.S.O., Voința Sinaia, A.S.A., 
Tractorul Brașov. I.E.F.S; Bucu
rești, Neptun sl A. S. Poiana 
Cîmpina, precum și două e- 
ehipaje din Bulgaria. (V asii o 
FELDMAN — coresp.)

C.S.Ș. 1 SPARTAC BUCUREȘTI (f) Șl UNIVER5
Timp de patru zile. în Sala 

sporturilor din Bistrița s-au 
desfășurat întrecerile din ca
drul turului Campionatului re
publican pe echipe pentru ju
niori I Ia tenis de masă. La 
startul competiției s-au pre
zentat 14 formații masculine și 
tot atîtea ’ feminine, tinerii 
sportivi — mulți dintre ei lau- 
reați și ai diferitelor concursuri 
internaționale — 
tatorilor partide 
disputate.,

Beneficiind de 
omogene, mai valoroase, echi-

oferind spec- 
atractive, viu

garnituri mai

pele C.S.Ș. 1 
(feminin) 
A.S.A. I C 
s-au detașai 
contracandide 
lider, Juvent 
rești și, res” 
Napoca. T 
nimă dint: „ 
lasă să se i> 
și mal strînî 
septembrie, f 
se va stabil 
echipelor de 
cei mai bun 
Otilia Bădes

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE
(Urmare din pag. I)

DIVIZIA „A“ DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

Despre valențele tehnice și 
spectaculare ale meclului-derby 
am scris la timpul cuvenit, a- 
cum rămînînd să ne rezumăm 
la un aspect de mare impor
tanță : al folosirii (mai bine 
zis al nefolosirii) unor juniori 
(Al. Panaitescu, C. Pin tea. R. 
Reisenbiichler la Steaua, E. 
Toader la Dinamo) și a unor 
jucători care au depășit recent 
vîrsta junioratului (V. Constan
tin și V. Iacob, ambii de la 
Dinamo), toți considerați ca 
speranțe ale baschetului din 
țara noastră, elemente credita
te cu mari și reale perspective. 
El bine, dintre acești șase bas- 
chetbaliști a Intrat în teren 
doar Reisenbiichler și doar în 
două perioade scurte (de 3 și 
respectiv 5 minute, ultima dată 
pentru că ceilalți pivoți erau 
eliminați pentru 5 greșeli per
sonale). Nu pierdem din vedere 
că jucătorii respectivi sînt fo
losiți cu alte prilejuri. Dar 
cînd ? Cind Steaua și Dinamo 
joacă cu echipe pe care le 
înving Ia diferențe de 30—40 
și chiar mai multe puncte și, 
deci, responsabilitatea indivi
duală este mult diminuată. A- 
devăratul examen al valorii la 
noi este dat de Intîlnirile 
directe Dinamo — Steaua. Ori, 
tocmai Ia aceste jocuri spe-

ranțele baschetului stau pe 
tușă...

în aceste condiții, apreciem 
ca binevenită măsura Biroului 
F. R. Baschet : cel mai valoroși 
juniori ai țării să fie întruniți 
într-o singură echipă (I.C.E.D. 
IT) și să participe Ia întrecerile 
oficiale ale Diviziei „B“ de 
tineret Pentru că. nu trebuie 
uitat, în luna aprilie a acestui 
an, lotul reprezentativ va avea 
de trecut dificilul examen al 
turneului de calificare pentru 
Campionatul european, iar pen
tru o comportare bună, junio
rilor le sînt necesare 
multe intreceri in care 
sume responsabilitatea 
telor șl nicidecum să
umbra unor baschetballștl ex
perimentați, cum fac acum.

cît mai 
să-și a- 
rezulta- 
stea în

începutului, dar de neadmis 
pentru activitatea viitoare. Ele 
au aparținut și arbitrilor, dar 
și atleților. Astfel, în cursa 
masculină de 3 000 m, desfă
șurată în două serii contra
timp, la grupa a doua (cu aler
gătorii cei mai buni) s-a aler
gat un tuf în plus, fapt care 
ar fi avut influențe asupra or
dinii generale a sosirii. Cum 
timpul Iui Ilie Elena, cîștigă- 
torul seriei secunde, era mult 
mal „slab" decît cel al învin- 
gătorului din prima serie, ceea 
ce în realitate n-a fost cazul, 
organizatorii au decis — șl 
bine au făcut — să facă ab
stracție de rezultate și să a- 
corde titlul tînărului alergător 
bucureștean. Neobișnuit! cu 
noua pistă, In prima zi, la 
1 500 m, s-au produs multe bus
culade, dar și călcări în afara 
marcajului pentru bordura in
terioară (Mitica Junghiatu. Ra-

BRAȘOV: MANEA Șl LASZLO-AUTENTICE VALORI
(Urmare din nag I:

Denisa Romete (Chimistul) și 
Elena Stroia (Mureșul) au in
trat. mai mult ca sigur, în ve
derile antrenorilor echipei na
ționale. Evoluția lor, ca și a lui 
Edith Tiirok — aceasta din ur
mă avîndu-și locul asigurat în 
formația României — a fost 
permanent observată și... no
tată.

în altă ordine de idei, în cele 
două zile de handbal de la Bra
șov formația timișoreană Con
structorul a demonstrat — prin- 
tr-o evoluție constant bună — 
că are forța unei divizionare 
„A" (acum evoluează în eșalo
nul valoric secund). Georgeta 

'Oucu, Aurica Torjoc, Florina 
Rădoi, Rodica Făliri, ca și por
tarul Maria Nica au oferit un 
handbal de calitate.

du Drăguță 
atras descalifi 
să (în mod sj 
asupra acest-- 
secința a fosl 
de 800 și 3 0' 
mai fost îm 
fel de infrac 
deci, alerga ș 
te, regulame: 

în ceea ce 
zarea anrecic 
înălțime, dar 
lume, cu și 
anta te- ■•’ 
trebui 
multă disapl 
rea întreceri 
primii chema 
Altfel, se pc 
alții. Și nu 
așa.

Iată acum 
trate : BARB/ 
du (Construct 
Nagy (Steaua 
(Constr. Arat 
Sandu 22,72, 
Arad) 22,76, C 
Brașov) ; 40:
(Steaua) 50,3 
(St. roșu Br, 
nescu (Voința 
m : M. Rădo: 
P. Tobias (C. 
1:54.55, C. Alb 
1 500 m : CI 
Gl.) 3:51,80, R. 
3:52.18, I. Eler 
3 000
(Steapa), N. 
Buc.) - 60 mg 
namo) 7,03, 
C-ța) 8,06, 
8.08 ; lungime 
C.F.B. Bacău) 
(Steaua) 7,62,

m ; I

DUPĂ CĂDEREA CORTINEI
CONSTANTA: PLUSURI

' rmi'ff diti oao

Ultima reuniune hipică. pro
gramată la 2 februarie, nu a 
mal avut loc, din cauza timpu
lui nefavorabil, dar reflectînd 
asupra celor desfășurate ante
rior avem temei să remarcăm 
■altul valoric realizat In anul 
1085 de caii de trap, recordurile 
lor fiind în acest sens convin
gătoare. Astfel, Manuc, campio
nul turfulul, a realizat un re
cord de 1:21,2/km, elevul iul I. 
Oană puțind obține o șl mal 
bună performanță dacă nu ar fi 
fost puțin obstrucționat In tim
pul respectivei curse. In urma 
Iul s-a clasat Trifoi, eare șl el 
aste un demn reprezentant. al 
eresofttorlel noastre de trăpași, 
cu un valoros record de 1:22,1/ 
km. Pe locul al 3-lea s-a rttuat 
Sardonic, cu recordul de 1:22,91

km. Primii doi au trecut ca 
pepinierl șl se așteaptă ca pro- 
dusil lor să fie la înălțimea pă
rinților. Cel de al treilea. Sar
donic, a rămas In continuare pe 
hipodrom și slntem convinși că 
va putea realiza un și mal bun 
record. Un alt trăpaș de valoa
re, Bon, cîștigătorul Derbyulul 
1935, cu un record al cariere! 
de mare valoare (dacă ținem 
seama de vîrsta sa: • 4 ani), 
1:22,S/km, a trecut șl el peplnler 
la cunoscuta herghelie Rușetu, 
de la care au ieșit nenumărațl 
campioni.

Generația de 3 ani, a fost 
reprezentată In ultimul sezon de 
un mănunchi de cal buni, în 
frunte cu Surfs, ca»s. deține re
cordul (1:25,6/km), urmat de 
Coran, învingător ta „Criteriul

cailor de 3 ani", șl el cu o 
foarte bună performanță de 
1:2C,5/km, dovedind că are apti
tudini de fondist, moștenite de 
la tatăl său, excepționalul Ga
barit, ctștigător de derby.

Din r Înduri le tinerel generații, 
care nl se pare cea mal dotată 
dintre toate. îl remarcăm pe 
Rarău, campionul acesteia (fiul 
lui Bavari fiind un element 
complet, cu aptitudini de fon- 
dist. dar șl un bun vitezlst), 
precum șl pe Briza, un alt ele
ment de perspectivă. Nu putem, 
de asemenea, trece cu vederea 
eellaltl cal cu mari posibili”” 
cum ar fi, de exemplu, Curtlș, 
Coronita, Straton, Ontica. Sînt, 
deci, bune semne pentru anul 
hipic 1986.

A. MOSCU

portarului Ioana Vasil ca au 
salvat echipa campioană- de 
multe momente neplăcute (a se 
citi : goluri aproape sigure). De 
altfel, turneul constănțean a 
însemnat evidențierea portari
lor. Este îmbucurătoare forma 
portarului Științei Bacău în 
jocuri cu mare miză (partidele 
cu Rulmentul Brașov și TEROM 
Iași), cu numai cfteva zile 
înaintea primei manșe a sfer
turilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". cind 
studentele vor întîlni. în depla
sare. pe campioana Ceho
slovaciei, Iskra Partizanske. 
Siguranța, unei prestații cores
punzătoare a ultimului apără
tor dă aripi... atacului.

Cum scriam, ia Constanța

PENTRU PORTARI
s-au evidențiat portarii. Ală
turi de Ioana Vasilca. foarte 
bine au evoluat și Anca Căpra
rii (Rulmentul), principala au
toare a rezultatului de egalita
te al> echipei sale în compa
nia campioanei, de care, cu nu
mai o săptămână înainte, fuse
se surclasată. De asemenea, 
cuvinte de bine se pot scrie și 
despre Ana Moldovan (Rapid), 
sigură în intervenții în ambele 
meciuri, și despre Cornelia Ră- 
dășanu-Tacu (TEROM), numai 
în partida cu Știința.

Forma bună manifestată, mai 
ales de primele trei jucătoare, 
este cu atit mai notabilă cu cât, 
toate sînt componente ale lotu
rilor reprezentative, iar asupra 
aportului unui portar sigur ta 
economia unui joc. considerăm 
că nu mai trebuie insistat.

ADMINISTRA
• CIȘUGUB 

PRONOEXPRJE 
RIE 1986. Cat. 
— Auto» 'ism 
lei); cat. 2: 
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Report la cat 
toturlsmul „I 
lei) a fost 
pantul DAN 
Caracal jud.
• ASTĂZI 

pentru procur 
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NOEXPRES <s 
mllne, mlercu 

în cadrul a 
faze, cu lin t 
partlclpantll a 
cînd la prim:



e$ti'J la polo I Omul de gol, eterna poveste

K ÎNVINS PE RAPID! I
i cipal I. Capșa participă, îm

preună cu componenții lotului 
reprezentativ, la o acțiune a 
naționalei), dinamoviștii s-au 

i impus, în cele din urmă, clar, 
i La început, însă, ei au întim- 

pinat o dîrză rezistență. Au în
scris : Răducanu 6, Ungureanu 

I 2, Cr. Dan 2. Ș. Popcscu 2,
1 Iordache, Galenco, V. Ianescu
l pentru Dinamo, respectiv To-

tolici 3. Toth 2. Ștefănescu, 
Gancea, Zamfir, R. Dan. Ar
bitraj corect B. Băjenaru, V. 
Median.

i STEAUA — PROGRESUL 
10—7 (2^2, 2—1, 3-3, 3—1).
Meci echilibrat mult timp, ste- 
liștil detașîndu-se, In final, 
datorită preciziei superioare. 
Au marcat : Geantă 3. Nuțu 
3, Grancerof, Vamoș, Staclue, 

i Fruth pentru învingători, res-
i pectiv Neagoe 3, I. Ionescu 2,

Crețu, Mușat.
Azi, de la ora 15,30, Rapid 

— Lotul de juniori, Progresul 
, — C.S.U., Dinamo — Steaua.

! Marian NEGOIȚA

I
I
I

I
I
I
I

la tenis de masă I

Șl
„PLATINI Șl HAGI SÎNT 
CREATORI Șl REALIZATORI!“

Interviu cu fostul virf

tAIOVA (m), PE PRIMELE LOCURI
1 1) și Călin Creangă (Sticla
i C.S.Ș. Bistrița), neînvinși ta

acest turneu.

■ CLASAMENT : masculin —
1. Universitatea A.S.A. I Cra
iova 10 p (25—0), 2. C.S.M. II 
Cluj-Napoca 9 p (20—12), 3.

! Stirom C.S.Ș. 2 București 8 p 
‘ (18—18) ; feminin — 1. C.S.Ș.

1 Spartac București 10 p (25—
J 14), 2. Juventus MILMC I
, București 9 p (23—10), 3. C.S.Ș. 
t Metalul I Rm. VUcea 8 p (22—

16). (L TOM A — coresp.)

I
I
I
I
I

PE TEREN ACOPERIT I
i rial 7.52 m ; triplu : Bran 18.53 

m. Simlon 16,50 m, D. Clobanu ‘ 
, (Dinamo) 16,24 m ; înălțime : C. 

Milltaru (Steaua) 2,20 m, E. Po
pescu (Steaua) 2,20 m, S. Stafluc 

J (Voința Buc.) 2,15 m ; prăjină : 
> R. Encscu (Steaua) 4,80 m, R.
l Slănescu (Steaua) 4,80 m, D.
, Ganea (Steaua) 4,80 m.

FEMEI : 60 m : Corlna Roșloru 
(C.S.Ș. 2 Gl.) 7,40, Doina Volnea 
(Steaua) 7,58, Lucia MUltaru 
(Steaua) 7,59 : 200 m: Uliana Năsta-

1 se (C.S.U. Gl.) 24,98, Iolanda Oanță
i (Rapid) 25.33, Nlcoleta Vornlcu-
- Căruțașu (Dinamo) 25,42 ; 400 m :
l Oanță 55,21, Stela Manea-Pop
i (Rapid) 55,35, Marla Slmeanu

(Poli Timiș.) 55,67 ; 800 m : Mar-
i gareta Ghlle (C.S.M. Zalău)
’ 2:05,14, Slmeanu 2:05,31, ninca

Mitrea (C.S.M. Craiova) 2:06,42 ;
e 1 500 m : Mitica Junghlatu (Me- 
! talul Buc.) 4:14,60, Iulla BeșHu

(Știința C.F.R. Bacău) 4:15,41,
- Ghile 4:15,41 ; 3 000 mi Beșîln

8:57,05, Mariana Stăneseu (Poli 
Timiș.) 8157,76, Paula Die (Ollro-

I pia Buc.) 8:59,65 ; «o mg : Ml-
: haela Pogăceanu (Rapid Buc.)

8,03, Alina Grecu (Metalul Buc.)
1 8,40, Năstase 8,42, Fellda Zărescu
e (Poli Timiș.) 8,42 ; lungime :
u Vall Ionescu (Rapid Buc.) 6,90

m, Marleta Ucu (Metalul Hune- 
0 doara) 6,69 m, Anlșoara Standu
i, (Steaua) 6,60 m, Glna Ghloroale
■) (Steaua) 6,50 m ; înălțime : E-
; lena Schrom (Rapid Buc.) 1,90 m,
il Octavia Nlf (Rapid Buc.) 1.T8,
) Camelia Cornățeanu (Dada Pl-
; teștl) 1,78 m.

u PS. în completarea camplona-
d telor naționale de atletism, ta
I- sala din parcul bucureștean „23
a August* au loc astăzi șl mîine
.) Întrecerile pentru titlurile de
a campioni la probele combinate,
tr precum șl la aruncarea greu-
>- tățil.

I
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I
I
I
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
•n PronSexpres din aoest an, si

obțină importante • cîștlgurl ta 
’/o autoturisme „dacia 1300“, mari
00 sume de bani variabile și fixe
a (începtnd cu cele de 50.000 lei),
a precum șl excursii în U.R.S.S.
a CîșUguri suplimentare și pentru

ii; 5 șl 4 numere din 10 șl clștigurl
6: speciale șl pentru 3 din 8, 4 șl
a 5 din 16. Pot fi obținute dștl-

ri. guri cumulate. Ctștlgurile supll-
u- mentare se suportă din" fondul
100 special.
d-
in a Agențiile Loto — Pronosport 

81 vtnzătoril volanțl din întreaga 
tară au spre vinzare (In afara 

EI lozurilor ta plio obișnuite) LO-
la ZUL MARILOR CTȘTIGURI —
>- emisiune specială limitată, care
>a atribuie autoturisme „DACIA

1390*. precum și o gamă variată 
> de cîștlgurl în bani acordate

e, din fondul special al sistemului
a- Loz în Pilc. Oriunde vă aflațl
lă jucațl la LOZ ÎN PLIC!

I
I
I
I
I
I

— Nicolae Nagbi, ai fost un 
apreciat om de 
nostru...

— Acum 
vizionara 
Tg. Mureș, 
promovez în „B". 
locul secund. Ia mare bătaie eu 
Progresul Odorhei și Eleetro- 
mureș, echipă unde secund este 
fostul coechipier Fazekaș. Cred 
că Tg. Mureș ve nevoie și de 
O divizionară „B" pentru a se 
roda fotbaliștii pe traseul Ju
niori — Divizia „A".

— Metalotehnlca Tg. 
echipa de pe 
seria a XI-a 
are cel mai 
35 de goluri 
că antrenorul 
goJ !

— Fotbalul 
prea înseamnă spectacol, 
nici nu prea place. Să te aperi, 
să distrugi e mai ușor, să con
struiești, să marchezi e mai 
greu. Dar c și mai frumos, și 
lumea aplaudă mai mult nn 
jucător care a Înscris decît un 
fun^ș care, să zicem, a scos o 
mingie, fie și de pe linia porții. 
Șl Ia Metalul Sighișoara, unde 
trei ani m-am bătut Ia promo
vare și, arum, la Metalntehnica, 
ochiul și inima mi-au fost me
reu atrase de oamenii de gol. 
La Sighișoara am reușit să lan
sez pe „vîriul* de azi al Bra
șovului, Cramer, iar la A.S.A. 
Tg. Mureș, echipa mea de su
flet. I-am trimis pe Sorin Du
mitrescu, un mijlocaș cu simt 
ofensiv. Cred că datoria foști
lor atacanți care an devenit 
antrenori este aceea de a 
preocupa în mod special de 
pistarea șl pregătirea unor 
meni de goi, de stimularea 
cuiul ofensiv.

— Aj marcat 118 goluri 
prima divizie, la Viitorul, 
namo Pitești, Dlnamo București 
și A.S.A. Tg. Mure?.-

— Și peste 80 de goluri tn 
„B-, la Tg. Mureș, in perioada 
’58—62, și la Mediaș, in perioa
da "77—79, ,unde am Încheiat 
cariera de fotbalist.

— Voiam să spun că ai taee-

gol în fotbalul

sînt
,.c-
cu

antrenor ta dl- 
Metalotehniea 

care sper să 
Sintem pe

Mureș, 
locul secund ta 
a Diviziei „C“, 

productiv atac — 
marcate. — semn 
ei nu a uitat de...’

fără poluri na
Si

de- 
oa- 
lo-

In 
m-

I

ȘTIRI • MECIURI AMICALE
CUPA BALCANICĂ INTER- 

CLUBURI. In curind te va da 
startul în noua ediție a Cupei 
Balcanice, competiție rezervată 
formațiilor de dub. Cele 
chlpe participante, printre 
și două reprezentante ale 
balului nostru, A„S.A Tg. 
reș și Gloria Buzău, au 
Împărțite in două grupe. Astfel, 
In grupa I, alături de A^^u 
Tg. Mureș se mal află Slavia 
Sofia, Trabzonspor (Turcia) și 
Heraklis Salonic. Din grupa • 
Il-a fac parte formațiile Gloria 
Buzău, Botev Vrața, Fanlonlos 
(Grecia) și Vlasnia Skkodîr 
(Albania).

Gloria Buzău va debuta 
această competiție la 25 

. bruarie. dată la care va lntil- 
ni. in deplasare, formația alba
neză Vlasnia SkkodSr, urmtod 
ca returul «ă aibă loc ta 18 
martie, la Buzău. Datele celor
lalte partide urmează să fie 
stabilite ulterior.

A. S. DROBETA TR. SEVE
RIN — RAPID BUCUREȘTI 
1—2 (0—1). Autorii golurilor 5 
Dumitrache (min. 70). respec
tiv Cioacă (min. 23), Țîră (min. 
80). RAPID : Toader — Mari
nescu, Niță. Grigore, Bacoș — 
Dumitru. Agîu, Goanță. Cirfan— 
Cioacă, Manea. Au mal jucat : 
Mincu, Țîră, Mărginean, Proș- 
teaJMi. Teodorescu. (S. Manafn. 
coresp.).

I.O.B. BALȘ — F. C. OLT 
8—0. Meciul s-a disputat du- 

! mlnică. F.C. Olt a folosit ur
mătorii jucători : CSurea — 
Zamfir, Mihalț, Minea, Matei — 

I Bălăci. Eftimle, Laurențta — 
Leța, Turcu, Pena. Au mal Ju- 

I cat : Cîmpeanu, Ionașcu, Soro- 
han, Despa, Aid. Georgescu. (C.

| Buchea, coresp.).
AVÎNTUL REGHIN — MU- 

I REȘUL LUDUȘ S—0 (3-0). Au 
marcat : Istrate (min. 22 șl 87) 

| ți Csog (min. 40). (I. Ormeni- 
șan. coresp.).

CUPA „6 MARTIE-, organi
zată de Automatica București, 
a programat alte partide. Iată 
rezultatele : Mecanică Fină 
Steaua — Automatica 1—0 
(0—0) — a marcat Petre Petre 
(min. 76) ; Danubiana — Vic
toria (speranțe) 4—2 (3—0) șl 
Electromagnetica — Gloria 2—2 
(1—1). T.L.S.I.T. — I.C.S.IJW.
2—0 (0—0), Automatica — 

MECON 0—0 și Electrica W- 
tu — Electromagnetica 3—0 
(3—0). (N. Tokaeek, coresp.)

C.S. U.T. ARAD — C.S.M.

de atac Nicolae Naghi

ter
en

are

put ca virf avansat și ai 
minat cariera de jucător 
nr. 5. mijlocaș ofensiv..

— Fotbalul de astăzi nu 
posturi fixe, mai ales in atac.
Dacă ne uităm bine, astăzi 
omul de gol vine din linia a 
doua. Platini — golgeterul ul
timului campionat european, 
Hagi — golgeterul nostru, stat 
jucători din linia a doua. Ceea 
ee mi se pare o adaptare din 
mers Ia condițiile impuse de 
apărări tot mai aglomerate. Azi 
omul de gol trebuie să fie și 
creator și realizator. Exemplele 
date mă susțin, cred, în aceas
tă direcție.

— Dar mai e și Cămătaru...
— Da, ar fi un alt tip de om 

de gol. Un jucător care mie 
inii place foarte mult. Golurile 
Iui de la Stockholm și Londra 
stat veritabile mari reușite ale 
unui virf. Cămătaru e tipul de 
jucător care poate disloca apă
rările. Are o forță extraordi
nară. Numai că, ceea ce ade
sea s-a uitat este că ei, Că
mătarii, a dislocat și Ia Cra
iova și la națională apărările 
adverse, făcînd loc pentru cei
lalți. Rămîne ca și coechipierii 
să joace pentru el. Pentru că, 
după mine, Cămătaru nu mai 
poate fi oprit de nimeni în mo
mentul eînd este angajat. Pe 
genericul „Telesportului" e go
lul tai de Ia Londra. Trei en
glezi încearcă să-1 oprească. 
Imposibil. Caml e o „forță a 
naturii" care nu trebuie lăsat 
Izolat intre fuDdașii adverși. 
EI trebuie lansat, fie pentru a 
marea el, fie pentru a desface 
apărările și a crea, in conti
nuare, culoare pentru alții.

— Oamenii de gol rămîn, to
tuși, o problemă...

— Și tacă una foarte mare 1 
A crescut, zic eu, teama con
tactului cu apărătorii adverși. 
Iar un om de gol trebuie să 
fie in primul rînd un Jucător 
curajos, chemat să gîndească 
mal mult in fața unor apărări 
supraaglomerate care nu-și pro
pun decît să... anuleze oamenii 
de gol !

Mircea M. IONESCU

Sînt aproape trei ani de 
atunci.. Petrolul era în pre
gătiri, la munte. Pe lingă 
lotul mare, Viorel Mateianu, 
antrenorul ploieștenilor. a 
luat și vreo trei copilandri. 
Printre ei, un oarecare Nuță. 
la nici 15 ani, mic șl pen
tru echipa de... juniori. La 

la 
fost

un meci de verificare. 
Comarnic. Nuță a și 
trimis ta teren. Și...

...Și de atunci, Nuță a 
crescut continuu, a devenit 
internațional de juniori (pes
te 20 de selecții și mai are 
tacă un an de juniorat), a 
evoluat în prima echipă a 
Petrolului. în Divizia „A".

De la Mircea Dridea, Pe
trolul a tot căutat un om 
de gol și încercările (ultima 
cu Grosu) au eșuat. Poate 
că în viitorul apropiat, toc
mai elevul lui... M. Dridea 
va rezolva problema. Are 
toate condițiile și. împlinirea 
speranțelor depinde numai 
și numai de el. __

Format ta curtea clubului

APROPO DE SELECȚIE
ploieștean de antrenorul 
Lindemberg, „văzut" de Ma
teianu. tînărul Nuță confir
mă un lucru atît de cunos
cut : totul depinde de ochiul 
și priceperea antrenorului. 
Mateianu a avut „ochi", 
pentru că el însuși a fost 
un „copil precoce" în fot
bal, precum Dobrin sau Bro- 
jovschi, care la 17 ani era 
titular la U.T.A.

Acum, totul depinde de 
drumul pe care îl va urma 
Nuță, un drum început atît 
de promițător, dar care se 
cere confirmat.

Rindurile de față sc adre
sează tinerilor jucători care, 
acum, în perioada de pregă
tiri, au fost cooptați în lo
turile multor divizionare 
„A“. Ei trebuie să foloseas
că acest „vot de încredere", 
iar antrenorii să-i crească 
cu grijă și nu să-i... îmbă- 
trînească pe banca rezerve
lor.

Constantin ALEXE

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B"
F.C.M. DELTA TULCEA

• Antrenori: Vasile Copil
(principal) șl Gheorghe Breazu 
(secund) a Noutăți In lot: Ne- 
delcearu (de la Victoria Bucu
rești), Ilieș (de la F.C. Constan
ța), Cazacu (de la S.N. Tulcea), 

legitimat) • A 
Stan_ la S.N. Tulcea a 

„dasa- 
adevărulul* a Antrena-

Chirilă (nou 
plecat: "
Echipa se află la —2 în 
men tul " " _ '
mentele au Început la 10 Ianua
rie la Tulcea, apoi echipa s-a 
deplasat la munte, unde s-a 
desfășurat pregătirea centraliza
tă tn perioada îl ianuarie — 2 
februarie ■ A susținut meciuri 
amicale ou Granitul Babadag 
8—0, Progresul Isaccea 1—1; ta 
program mal slnt prevăzute și 
alte jocuri de verificare: cu U- 
nlrea Dlnamo Focșani. Oțelul 
Galați, F. C. Constanța (toate 
trei partide tur-retur) șl parti
ciparea la un turneu care

8 e-

Divizionarele „A* fi „B" te afli tn plini perioadă de jacuri 
pentru definitivarea formațiilor pentru startul de primăvară. Du
minică, la Bacău, formația de primi divizie a orașului a Intilnit 
pe Politehnica Iași. Secvența noastră vi prezintă înscrierea uni
cului gol al partidei. Autor: băcăuanul Burleanu.

Foto : Aurel D. NEAGU

REȘIȚA 3—1 (2—0). Autorii
golurilor : Cura (min. 22), Țîr- 
lea (min. 30), Vuia (min. 60), 
respectiv Ciocan (min. 83). (O. 
Berbecarn, coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— ELECTROPUTERE CRA
IOVA 3—2 (2—0). Au înscris : 
Irimescu, Cîrțu, Mănăilă, res
pectiv Săndulescu, Petrișor. 
UNIVERSITATEA : Lung — 
Negrilă, Gh. Popescu, Tîlihoi, 
Ungureanu — Ad. Popescu, 
Săndoi, Irimescu — Geolgău, 
Bîcu, Cîrțu. Au mal jucat : 
Zamfir, Ciocan, Neagoe, Mă
năilă, Stoica, O. Popescu. (S. 
Gurgui, coresp.)

C. F. R. TIMIȘOARA — 
STRUNGUL ARAD 3—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Bungău (min. 
22 și 40) și Schneider (min. 
63). (S. Grețu, coresp.)

OLIMPIA RM. SĂRAT — 
OȚELUL GALAȚI 1—1 (1—1). 
Golurile au fost marcate de 
Stoica (min. 40) pentru Olim
pia, Vaișcovici (min. 20) pen
tru Oțelul. (T. Budescu, co
resp.)

AURUL BRAD — JIUL PE
TROȘANI 1—1 (1—1). Au în
scris : Miatov (min. 28) pentru 
Aurul. Găman (min. 19) pen
tru Jiul. (Al. Jurcă, coresp.)

I.C.I.M. BRAȘOV — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 1—2 
(1—1). Au marcat : Moșoman 
(min. 22), respectiv Liviuc 
(min. 36), Rizea (min. 63, auto
gol). (S. Ilie, coresp.)

ARMĂTURA ZALĂU — MI
NERUL CAVNIC 1-0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Eug. Crișan (min. 85). (L Do- 
muța, coresp.)

F.C.M. DELTA TULCEA — 
GRANITUL BABADAG 2—0 
(0-0). Autorii golurilor : Maș- 
cu (min. 68) și Arif (min. 85). 
(L Diaconu, coresp.)

STEAUA MIZIL — FLA
CĂRA AUT. MORENI 2—1 
(1—1). Partida a avut loc sîm- 
bătă. Au marcat : Galeș (min 
15), Goia (min. 63), respectiv 
Cojocaru (min. 30). (R. Ale-
xandrescu, coresp.)

MUREȘUL DEVA — C.SJH. 
REȘIȚA 2—1 (2—1). Intîlnirea 
s-a desfășurat sîmbătă. Au în
scris : Vălășuteanu (min. 6), 
Preda (min. 44), respectiv Ciu
lea (min. 35). (L Station, co
resp.)

F.C. BIHOR — F.C. MARA
MUREȘ BAIA MĂRE 1—0 
(1—0). Partida s-a disputat du
minică. Autorul golului: Ml- 
huț (min. 20). F.C. BIHOR : 
Balaș — Dianu, Budco, Blszok, 
L Mureșan — Petcu, Tămaș, 
Mihuț — Be, Nemțeanu, Geor
gescu. Au mal jucat: Lazăr, 
Clgan, Bruckenthal, Dumi
trescu. (AL Jilău, coresp.)

MECANICA ORĂȘTIE — 
CARPAȚI MlRȘA 3—2 (2—1). 
Au Înscris : Vesa (min. 30), 
Hațeganu (min. 41, 72), respec
tiv Stîngaclu (min. 9, 57). (L 
SIminie, coresp.)

avea loc la slobozia • Vasile 
Catagea, președintele clubului, 
ne-a declarat: „Lotul este foar
te tînăr, avem condiții bune de 
pregătire șl sprijinul organelor 
locale. De aceea, ne-am propus 
să depășim condiția de echipă 
mediocră și la sfîrșitu! campio
natului să fim într-unut din pri
mele șase locuri ale clasamen
tului" • Cel mai buni jucători 
ta turul campionatului : Rusu. 
Ingea, Iuself • Golgeteril eehl- 
pel: Ingea, Dinescu și 3acu — 
toți ou cite 3 goluri.

AVINTUL REGHIN
• Antrenor: Ioan Pavel; care 

a preluat echipa de la 5 Ianua
rie a Noutăți in lot: Săndulescu 
(de la Voința București), Șan- 
dru (de la Chimica Tîrnăvenl), 
Jiga (de la Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca), Teodonescu (de la 
Portul Constanța), Pușcaș (re
venit după satlsfaoerea stagiului 
militar) și Lazăr (promovat de 
la juniori) • A plecat: Pîslaru 
(la Metalotehnlca Tg. Mureș) « 
Antrenamentele au început la 8 
Ianuarie. în perioada 20 ianua
rie — i februarie, echipa a ur
mat un stagiu de pregătire la 
Sovata • A susținut mai multe 
meciuri amicale: 2—1 cu “ 
tromureș Tg. Mureș, 1—0 
Metalotehnlca Tg. Mureș, 
cu Unirea Alba Iulla, 3—2 
Gaz metan Mediaș, 3—1 cu 
ltorul Gheorghenl șl 1—0 
„U* Cluj-Napoca. Mal are 
program jocuri de verificare

El ec
ou 

4—9 
cu 

Vi
ew 
ta 

___ ,______  cu 
A.S.A. Tg. Mureș, Chimica Tîr- 
năveni șl Gaz metan Mediaș • 
Echipa se află la —1 în „cla
samentul adevărului* • Ioan Pa
vel, antrenorul echipei, ne-a de
clarat: „Ne aflăm pe locul 1® 
in clasament. Sprijiniți de or
ganele locale, printr-o muncă 
susținută și prin receptivitatea 
jucătorilor, sperăm să -«-«-■ 
zona critică. Dispunem 
lot mult întinerit, ceea 
face să credem că vom 
evoluție superioară tn 
chiar dacă nu-1 putem folosi pe 
Bajnal care este suferind". o 
Cel mal buni jucători In turui 
campionatului: D. Lazăr, Mera- 
Erfls o Golgeterul turului: Haj- 
nal, cu 6 goluri.

părăsim 
de un 
ce ne 
avea a 

retur.

AURUL BRAD
• Antrenori: Gheorghe Petri» 

șor (principal) și Minai Tot> 
(secund) « Noutăți tn lot: Ru- 
disull șl Nan (au revenit de 1* 
Corvlnul Hunedoara), Dumitrea- 
sa (revenit după satisfacerea 
stagiului militar), Vizitiu și 
Stoinescu (de lă Minerul Lu- 
penl), Miatov (de la Minerul 
CerteJ), Steluță (promovat de ta 
juniori) a Au plecat: Merii 
la JTul Petroșani, Tlrchlnldi ta 
Victoria București si Mlcu să-st 
satisfacă stagiul militar a Echiv 
pa se află la —2 în „clasamen
tul adevărului* • Pregătirile au 
început la 9 ianuarie șl se des
fășoară la Gura Barza, unde e- 
ehipa are condiții bune de an
trenament <* A susținut Jocuri 
de verificare cu Dada Orăștle 
7—9. Unirea Sînnlcolaul Maro 
6—0, Minerul Bihor 1—1, Jiul 
Petroșani 1—1; mal are prevă
zute următoarele „amicale*: eu 
Șoimii Llpova, C.F.R. Slmeria, 
Minerul Certei • Teodor Bursot, 
președintele secției, ne-a spus: 
„Echipei I «-au asigurat condi
ții bune de pregătire, pentru că 
dorim să facă saltul calitativ 
așteptat, atît prin Joe, dt și 
prtn rezultate. Ne dăm seama 
eă vom svea o primăvară fier
binte. deoarece Jucăm acasă cu 
Gloria Bistrița, C.S.M. Reșița, 
Olimpia Baiu Mare — formații 
eu bune evoluții tn deplasare* 
• Cel mal buni Jucători tn tu
rui campionatului t Merit, Co*> 
tar. Faur • Golgeterul eehlpeta 
TlrcMnld, eu 3 goluri.



In ultima zi a puternicului concurs de la Bonn

STELA PURA —A DOUA LA 200 m FLUTURE,
CU UN NOU RECORD NATIONAL

BONN (prin telefon). în ul
tima zi a puternicului con
curs de la „Arena Festival*, 
tînăra sportivă română Stela 
Pura s-a clasat pe locul doi 
în proba de 200 m fluture, cu 
timpul de 2:12,67 — nou re
cord national, la numai 19 su
timi de învingătoare, sovietica 
Tatiana Kurnikova. Aceasta din 
urmă avea un avans de 2 se
cunde la 100 m, dar băimă- 
reanca a reușit să recupereze 
spectaculos pe a doua jumă
tate I In continuare: Ina Be- 
yermann (R.F.G.) 2:13,67, He
len Bewley (Anglia) 2:15,21, 
Eva Jonasson (Suedia) 2:15,50, 
Susanne Eckert (R.F.G.) 2:18,47. 
în acest fel. bilanțul participă
rii micului grup băimărean la

competiția ce a reunit 
meroși mari campioni ai 
tulul internațional este urmă
torul : două victorii (Noemi 
Lung In probele de mixt), două 
locuri doi (Stela Pura la 800 
liber și 200 fluture) șl trei re
corduri naționale <2:15,00 la 200 
mixt — Lung, 2:12,67 la 200 Gu
tuie — Pura și 8:04,38 la 800 
liber — R. Pinter).

nu
tri o-

Alte rezultate din ultima zi : 
200 spate m. : I. Polianskl 
(U.R.S.S.) 1:57,73 — cea mai 
bună performantă mondială din 
istoria probei : 100 fluture : M. 
Gross (R.F.G.) 53,43 ; 400 liber 
f. : Heike Friedrich (R.D.G.) 
4:05,36 ; 200 mixt m. : Al. Bau
mann (Canada) 1:59,03.

VICTORII ALE LUPTĂTORILOR ROMÂNI LA BUDAPESTA

ACTUALITATEA LA ATLETISM
Anul acesta, Campionatele 

europene de atletism pe teren a- 
coperit se vor desfășura In zilele 
de 22 șl 23 februarie în Palatul 
sporturilor din Madrid. In vede- 
rea acestui eveniment, care va 
reuni elita atletismului conți- 
nental, se desfășoară intense pre
gătiri, dublate de numeroase con
cursuri. Iată citeva:
• La Moscova, au avut loo 

Campionatele unionale In cadrul 
cărora au fost înregistrate ctte- 
va rezultate remarcabile. BĂR
BAȚI : 60 mg. : Prokoflev 7,82, 
200 m : Evghenlev 20,91, 3 000 m : 

Iakovlev 7:53,40, triplu : Muslenko 
17,35 m, greutate : Bojars 20,53,

teren
VecHiul

sta-

CAMPIONATUL MONDIAL

In cadrul concursului de lupte
la 

_ „„______ _______ au 
trei victorii prin Mihai 
Petre Cărare șt 
La cat. 52 kg, 
l-a întrecut in
pe Kallvas (Grecia), iar

greco-romane desfășurat 
Budapesta sportivii români 
obținut 
Cișmaș, 
Ilerțca. 
Cișmaș 
prin tu

Sorin 
Minai 
finali

la cat. 68 kg, Petre Cărare ■ 
realizat o spectaculoasă victorie 
prin tuș in fața campionului 
bulgar Nlkolov, tn timp ce la 
cat. tt kg. Sorin Herțea a dis
pus la puncte de finlandezul Kos- 
kela. La cat 100 kg, Vaslle An
drei s-a situat pe locul dot

DE HANDBAL (grupa 0
LISABONA. în ziua a treia 

a Campionatului mondial mas
culin de handbal (grupa C) au 
fost Înregistrate rezultatele > 
Portugalia — Marea Britanic 
40—11. Austria — Luxemburg 
28—15, Belgia — Insulele Fa
roe 17—11, Israel — Turcia 
22—22, Olanda — Grecia 
30-10.

• Proba de schi — mare fond 
— desfășurată In stațiunea o- 
llmplcă Sapporo (Japonia), tn ca
drul competiției denumite „Worid- 
loppet" — a fost cîștlgată de elve
țianul Konrad Hallenbarier care 
a fost cronometrat tn 2.22:19,07. 
la capătul celor 50 de kilometri 
cițl a măsurat cursa. Pe locurile 
următoare s-au clasat : Anders 
Blomqvist 2.22:21,05, Orjan Blomq
vist (ambii Suedia) 2.22:23,05, Ma- 
nabu Nyul (Japonia) 2.46:36,00 etc.
• Pe inelul de gheață al pati

noarului olimpic din Innsbruck 
(Austria) s-a desfășurat cea de 
a IV-a etapă a concursului de 
patinaj viteză conttnd pentru 
„Cupa mondială". O surpriză a 
fost înregistrată în cursa de 
5 000 m, pe primele două locuri 
situlndu-se patinatorii austrieci 
Christian Eminger (7:12,83) șl 
Michael Hadschleff (7:14,45). Pe 
locul tntîl în „Cupa mondială" 
se află suedezul Tomas Gustaf- 
sson cu 70 p. El este succedat 
de norvegianul Falk-Larsen cu 
60 p șl austriacul Jaeger cu 52 p.

<1 Al 44-lea campionat mondial 
feminin de patinaj viteză a fost 
găzduit de Haga. Concurenta Ka
rin Enke-Kania a obținut ctștlg 
de cauză In trei din cele patru 
probe ale competiției. în clasa
mentul general pe podium s-au 
aflat : 1. Karln Enke-Kanta
(R.D.G.) 175.649 p. 2. Andrea
ScbSne-Ehrig (R.D.G.) 176,810 p,
3. Sabine Brehm (R.D.G.) 179,732 
p. Victoria la 1500 m a apar
ținut Karinet Enke-Kania eu 
2:08.34, iar la 5 000 m a cîștigat 
Andrea SchBne-Ehrig cu 7:42,89.

pe 
și-a 

în 
Sa- 
nl-

CLASAMENTE : seri* I — 
L Portugalia 4 p, 1 Franța 
4 p, 3. Austria 
burg 0 p, 5. 
0 p ; seria a 
landa 8 p, 2. 
Turcia 5 p, 4. 
Insulele Feroe 
0 p.

4 p, 4. Luxem- 
Marea Britanic 
n-a — 1. o- 
Israei 5 p, S. 
Belgia 1 p, l 
0 p, 8. Grecia

femei : 400 m: Be
lova 52,65, 60 mg :
Akimova 7,94, inăl- 

, (tmc: Kositsina 1,93 
m.

■ La Cosford, In 
Anglia, alergătoarea 
britanică Zola Budd 
a parcurs 3000 m 
tn 8 =39,76. perfor
mantă care consti
tuie un nou record 
mondial pe 
acoperit,
record fusese 
bllit zilele trecute 
de atleta sovietică 
Olga Bondarenko 
cu 8:42.3.
• La Jablonec au

avut loo campiona
tele Cehoslovaciei. 
BĂRBAȚI: 8« m; 
Ptacnlk 6,73, 808 m: 
Subrt 1:51,65, 1500 m: 
Kubista 3:45,48, 3000 
mi Tesacek 7:56,20, 
60 mg: Mucha 7,90, 
lungime: Leitner
t.U m. înălțime; 
Zvara 2.26 m, pră
jină: Lubenski 5,60 
m. greutate: Na- 
vara 19.99 m; FE
MEI: 408 m: Suza- 
na Machotkova 54.77. 
800 m : Milena
Strnadova 2 =00,12, 
1500 m : Iva Jurko- 
va 4:22,18, 68 mg:
Jttka Tesarkova 
8,24. greutate: He
lena Flbingerova 20.08
• Alergătorul tanzanlaa Juma 

Ikangaa a tact câștigătorul con
cursului internațional de mara
ton de la Tokio. L* capătul ce
lor 42,195 km et a foot Înregis
trat eu timpul excelent de 2.00:18. 
Pe locurile următoare s-au eta-

Aspect de la concursul de la Cosford. Zola 
Budd conduct grupul alergătoarelor de la 

Telefoto : A.P.-AGERPRES3000 m.

sat atiețll etiopieni Belayenh Den- 
slmo (2.08:59) șl Abebe Mekonnan 
(2.08:39). Campionul olimpic șl 
recordmanul probei, portughezul 
Carlos Lopes, linul dintre favo- 
rltfl întrecerii, a abandonat du- 
p& numai W kilometri.

1.

e Selecționata de hochei 
gheață a Uniunii Sovietice 
început turneul In Japonia, 
primul meci, desfășurat la 
pporo, în partida cu echipa 
ponă. oaspeții au ctștlgat eu ti—1 
(3—î. 4—0, 4—0).
• O altă echipă de hochei a 

U.R.S.S. a evoluat la Stockholm, 
în compania Suediei, pe care a 
învins-o cu 8—1 (1—0. 1—0, 0—1). 
Golurile au fost marcate de Var
nakov (mln. 80) șl Fetisov (mln. 
ÎS), respectiv Tngman fmln. 50).
• La Lake Placid (statul New 

York) a avut loc ultima etapă

© rx a TELEX e
BOX • Americanul Marvin 

Johnson (31 ani) este noul cam
pion mondial la categoria semi
grea (WBC). Ei a dispus de 
Leslie Stewart (din Trinidad-To
bago) prin oprirea medului ta 
rep. a 7-a. • Nlcaraguanul A- 
lexls Arguello (34 ani, fost tri
plu campion mondial la pană, 
super-pană șl super-ușoarl) l-a 
învins pe americanul Billy Cos
tello (fost campion mondial la 
super-ușoară) prin oprire tn re
priza a 4-a.

HANDBAL • Turneu la Paris : 
Wroclaw (Polonia) — Ivry (Fran
ța) 31—25 (pentru locurile 5—6), 
Volan Szeged (Ungaria) — Al
geria 25—21 (locurile 3—4), Kau
nas (U.R.S.S.) — Proletar Zrej- 
nanin (Iugoslavia) 30—24 (locu
rile 1—2).

scrima « „Cupa Hungaria* 
la sabie, la Budapesta, a reve
nit campionului mondial GOrgy 
Nebald (Ungaria), urmat de Vic
tor Krovopuskov (U.R.S.S.), 10—8 
fn finală. Pentru locul 3, Da
riusz Wodke (Polonia) — Vâslii 
Ftropolskl (Bulgaria) 10—7. »
Turneu feminin de floretă la 
GSpplngen. tn R.F.G. : Anja
Fichtel (R.F.G.) a Tntrecut-o în 
finală cu 8—8 pe Zsuzsâna Ja- 
nc»«;î rtjnsarîa}.

Schiorul elvețian 
a

Peter Miiller 
cl}tigat proba de coberire de 

la Morzine.
Telefoto : AP-AGERPRES

a Întrecerii de bob 2 din cadrul 
.Cupei mondiale". Ea a fost dș- 
tigată de echipajul american 
Matt Roy — Jim Herberich care 
a obținut victoria In această e- 
tapă to timpul de 4:02,79. Pe 
locurile următoare s-au clasat e- 
chlpajele Elveției I 4:04,78 și 
S.U.A. n 4:04,91. La terminarea 
competiției pe primele locuri se 
află 5 1. U.R.S.S. (Poikans —
Berzups) ti p, t. u.R.s.8. n 
(Havlev — Tutșkov) 77 p, 3. El
veția (Fasser — Strittmatter) 74 p.

CAMPIONATE: FRUNTAȘELE
Spania (et. 24). Echipele frun

tașe au obținut noi victorii: Real 
Madri I — Osasuna 2—0, C.F. 
Barcelona — Hercules 3—1. S-au 
înregistrat șl trei victorii tn de- 
plasar.; Cadiz — F.C. Sevilla 
0—4 I, Valladolid — Athletlo Bll- 
bao 8—1, Celts Vigo — Atletico 
Madrid 0—1. Alte rezultate: Gl- 
jon — Zaragcza 2—2, Real Sode- 
dad — Santander 1—1, Betis Se
villa — Espanol 1—0, Valencia — 
Las Palmas 1—1. Pe primele 
locuri: Beai Madrid 40 p, C.F. 
Barcelona 36 p. Athletic Bilbao 
M p; pe ultimele: 17. Osasuna 15 
p. 18. Celta Vigo 11 p.

PORTUGALIA (et 20). Benfica 
șl Sporting Ișl continuă cursa 
pentru primul loc. Prima a dis
pus eu 2—0 de Covllha, Iar Spor
ting a cîștigat net tn deplasare 
cu 4—1, tn fața echipei Academi
ca Coimbra (locul 10). Șl r.C. 
Porto a repurtat o victorie pre-

r
ț«

f4
&

„ADVERSAR"
Vă este cunoscut, desigur, 

numele pugilistului america» 
Aaron Pryor, una dintre foste
le mari vedete ale ringului. Ani 
de-a rîndul, Pryor a dominat cu 
suverană autoritate careul din
tre corzi și foarte rari au fost 
aceia dintre adversarii săi care 
au izbutit să termine în poziție 
verticală disputa cu el la capă
tul a 10 sau 15 reprize de luptă. 
A fost, de altfel, campion mon
dial la categoria super-ușoară. 
in versiunea „In- _____ 
ternational Boxing 
Federation*. în a- 
ceastă calitate și-a 
apărat, cu succes, 
titlul mondial în 1382 și 1983, în- 
treclndu-l pe redutabilul Alexis 
Arguello. Apoi, dintr-o dată, a 
decis să abandoneze ringul, a- 
vînd Insă Ia bancă un cont, se 
spune, destul de însemnat, re- 
trăgîndu-se din Cincinatti la 
Miami.

Intr-un număr, nu prea vechi, 
al revistei americane „Sports 
Illustrated*, am intîlnit un re
portaj cu (sau, mai bine zio, 
despre) Aaron Pryor, tn care, 
intre altele, se spune că și-a 
găsit un „adversar* peste for
țele sale, un adversar însă nu 
numai costisitor, dar teribil de 
dificil și, am zice, inegal. Acest 
„adversar* l-a ruinat, pur și 
simplu, pe Aaron Pryor, care 
— rețineți bine —, din peste 63

UN FOARTE PUTERNIC
de kilograme, cintârește acum 
doar.» 54 (și limba cin tarului 
nu M va opri aid, deoarece, 
cum am arătat, „adversarul* 
nu-1 menajează in nici un 
chip). Acest „adversar* este o_ 
simplă pulbere albă, extrem de 
nocivă, denumită „cocaină* (oa
menii de știință o numesc Insă, 
mai pompos, clorhldrat de co
caină). Este un alcalold extras 
din frunzele arbustului Erytro- 
xylon coca.

Contrapunct

cu efect paralizant 
asupra nervilor pe
riferici, care pro
duce o 
re de 
care il 

număr însemnat de __
vtrste șl profesii diferite șl pe 
care diferite organisme de stat 
din țările occidentale luptă din 
răsputeri ca să-l sttrpească, la
olaltă cu Întreaga gamă a 
drogurilor (și sînt atîtea !).

Cît nu este încă mult prea 
tîrzlu, s-au găsit oameni de bu
nă credință gata să-1 ajute pe 
Pryor să «e dezintoxice, să ia
să din impas. Dar fostul mare 
campion, dureros, a refuzat 
conștient (ori nu !) orice ajutor. 
Halucinațiile pe care 1 le ofe
ră cocaina par a fi mai roze 
decît multe 
realității de 
americane.

anume sta- 
euforie, 
folosesc 
oameni

pe 
un 
de

dintre aspectele 
fiecare zi a vieții

Romeo VILARA

(in majoritate) AU OBȚINUT NOI VICTORII
țioasă, tn deplasare, cu Chaves 
(2—0), clasată pe locul 8. Alte 
rezultate: Salguelros — Setubal
1— 0. Penaflel — Guimaraes 1—1, 
Awes — Maritimo 1—1, Braga — 
Boavlsta 2—I, Belenenses — Por- 
tlmonense 2—I. Pe primele lo
curi : Benfica 33 p Sporting 32 p, 
F.C, Porto 31 p; pe ultimele : 
14—18. Ccvilha, Penaflel șl Ma
ritimo cu cite 11 p.

FRANȚA (meciuri restante din 
etapa 29-a): Sochaux — Nice
2— 0, Strasbourg — Auxerre 1—3. 
Metz — Laval 2—1. Pe primele 
locuri: Paris St. Germain 48 p 
(29 j). Nantes 38 p (28 J), Bor
deaux 37 p (28 j); pe ultimele: 
18. Rennes 24 p, 19—20. Strasbourg 
și Bastia cu cite 18 p.

ANGLIA (med restant din e- 
tapa a 26 a): F.C. Liverpool — 
Manchester United 1—1. Astfel, 
Manchester United are același 
număr de puncte (56) ca și prl-

ma clasată Everton (aceasta cu 
un golaveraj mal bun). Urmează 
F.C. Liverpool și Chelsea cu cita 
54 p. Toate acestea candidează, 
deocamdată, la primul loc.

BELGIA (et 35). Anderlecht a- 
menlnțâ poziția liderei F.C. Bru
ges. Echipa din Bruxelles a dis
pus eu 4—1 de Antwerp (locul 10) 
ji are un med mal puțin dech 
lidera F.C. Bruges, care pe te
ren propriu nu a reușit dectt un 
scor egal (2—2) cu Malines (lo
cul 11). Alte rezultate: Waterschd
— Standard Llăge 0—3, Waregem
— Lokeren 3—0, Sensing — Cour-tral 1—0, - — • . ----
Llăge 5-0, 
beek 3—8.
Bruges 0—1, Llerse 
1—1. Pe primele locuri: F.C. Bru
ges 35 p (25 J). Anderlecht 37 p 
(24 j). Waregem 29 p (25 j), La 
Gantolse 29 p (24 j), Standard 
29 p (24 j); pe ultimele: 15—18.

La Gantolse — F.C. 
Charleroi — Molem- 
Beerschot — Cerde 

Beveren

BULETIN „MUNDIAL '86'
• REPREZENTATIVA Uruguay-ulul a cîștigat (așa cum era 

și de așteptat) turneul de la Miami. Ea a învins în finală e- 
chlpa Columbians Deportivo Caii eu 2—0 (1—0) prin golurile 
marcate de Sllvara (mln. 39) șl Baez (min. 49). învingătorii 
au aliniat formația: Alvez — Vega, Acevedo, Menchacea, Bosslo 
(Yaladlan) — Rivaro, Aguilera, Ostolazza — Baez (Bengocea), 
Salazar, Sllvara. Marea surpriză a turneului a constituit-o e- 
chipa Paraguay-ului. Învinsă de formația Columbians. • LA 
QUERETARO, reprezentativa Bulgariei a fost Învinsă cu 1—2 
(0—0) de către selecționata R.D. Germane (nccalîficată pentru 
turneul final). Golurile au fost înscrise de Liebers (mln. 62) 
Lltzsehe (min. 72. din penalty) șt respectiv, de Pașev (min. 
86). Au evoluat formațiile: R.D. Germană: Miiller — Kotze, 
Rohde, Sănger, Litzsche — Stubner, Pilz. Kristan (Liebers) — 
Minge (Lesser). Ernst. Thom, Bulgaria: ~Mihailov — Koev (Ve- 
licikov), Arabov, Dimitrov, Petrov — Zdravkov, Gocev (Pașev),

TURNEE DE TENIS
• S-A ÎNCHEIAT turneul 

de ta Memphis. în finală, a- 
merlcanul Brad Gilbert (24 de 
ani, al 8-lea în tabloul de con- , 
curs) a dispus cu 7—5, 7—6 de 
cunoscutul jucător suedez Ște
fan Edberg. Proba de dublu a 
revenit perechii americane Ken 
Flach, Robert Seguso : 6—4, 
6—4, 7—6, în finală cu -Guy 
Forget (Franța), Anders Jarryd 
(Suedia).
• ÎN APROPIERE de Ham

burg (localitatea Buchholz) e 
luat sCrșit turneul internațio
nal la simplu și dublu. La in
dividual, Staab (R.F.G.) —
Lundgren (Suedia) 6—1, 6—4. 
Perechea Novacek, Vogel (Ce- 
hoslovacia) a întrecut cuplul 
Hlp, Metaecke (R.F.G.) cu 
T—5, 6-3.
• IN CADRUL turneului 

A.T.P. desfășurat la Nairobi, 
în partida decisivă de simplu, 
vest-germanul Peter Elter l-a 
întrecut pe americanul Peter 
Freeman eu 6—2, 7—6.
• TURNEUL de la Toronto, 

desfășurat în cadrul „Marelui 
Premiu Nablsco*, a fost cîștt- 
gat de suedezul Joakim Nys- 
trăm : 6—1, 6—4, In finală, cu 
cehoslovacul Milan Srajbar. 
Proba de dublu a revenit cu
plului Nystrom (Suedia), Fibak 
(Polonia), care a învins pere
chea Steyn, Visser cu 6—3, 7—6.

fOTBAL 
I meridiane

Courtrai șl Molembeek cu cite 17 
p (athbele cu cite 24 j), 17. Wa
terschel 15 p (25 J), 18. Llerse 
15 P (24 j).

GRECIA (et , ______ _____
se distanțează, după victoria cu 
4—0 asupra iul Serres, In timp 
oe HerakUs și Aris au terminal 
la egalitate (0—0). Alte rezultatei 
Yannina — O.F.I. 0—0, Panlonloa 
— Kalamaria 2—1, Panahalkl — 
Larissa 2—0. P.A.O.K. — Ethnikoa 
2—1, Doxa — Apollon 0—0. 
primele locuri: Panathlnalkos 
p. Heraklis și Arls cu cite 25 
pe ultimele: 14. Doxa 14 p, 
Serres 13 p, 18. Panahaikl 10
• în meci amlcaj la

19). Panathinaikos

Pa
29
PI
15. 
P._ ... .. ___ , ... splits

Hajduk — Wacker Innsbruck 4—1
(2—1).

Sadkov, Gospodinov — Mladenov, Ghetov (Iordanov). • ECHI
PA Danemarcei a susținut o nouă partidă la Doha cu selec
ționata Qatar-ulul ou care a terminat la egalitate: 1—1 (1—1). 
Scorul a fost deschis de danezi, prin Jensen (min. 2). după 
care Badr Blal (mln. 38) a egalat. • LA MAR del plata 
(Argentina), formația de dub River Plate a dispus după o 
luptă pasionantă de selecționata Poloniei: 5—4 (1—0). Oaspeții 
au condus la un moment dat cu 4—2, dar, mai apoi, gazdele 
au marcat de trei ori I Golurile au fost „semnate" de Alonso 
(mln. 37). Francescoll (mln. 51, 83, 90) șl Centurion (mln. 88), 
respectiv Dzlekanowskl (mln. 48 53), Wojcickl (mln. 68) șl
Buncol (mln. 73). • LA HONG KONG a tnceput un turneu 
Internațional. în primul joc. echipa Coreei de Sud a dispus 
eu 2—0 de reprezentativa țări! gazdă Au Înscris Kim Yong-See 
(min. 20) șt CIol Sung-Ho (mln. 84).

.ta
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