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Pe plaiurile maramureșene

ZĂPADĂ MULTĂ, SPORTURILE DE IARNĂ ÎN PR IM-PLAN
însemnări despre competiții în cadrul „Daciadei" care au avut loc 

numai într-o singură lună la: Izvoare, Cavnic, Borșa, Vișeul de Sus, Sighe- 

tul Marmației, Baia Mare ® întreceri entuziaste, participare numeroasă

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ- 
VALOROS MIJLOC DE ÎNTĂRIRE 

A SĂNĂTĂȚII Șl CAPACITĂȚII DE EFORT

în luna ianuarie, ținutul Ma
ramureșului a avut zăpadă din 
belșug. Așa cum era de aștep
tat, cei ce conduc și îndrumă 
activitatea sportivă din aceas
tă parte a țării n-au scăpat 
prilejul și au organizat o se
rie de competiții la sporturile 

Emoții înaintea unui concurs pentru pionieri și tineri la Borșa
de iarnă. Cu participant de 
toate vîrstele, începînd cu cei 
mai mici, care... abia „simt 
gustul'* săniuței, patinelor sau 
schi urilor, și terminând cu a- 
dulții.

Iată, pe scurt, in cele ce 
urmează, însemnări de la în
trecerile ce au avut loc cu a- 
ceste prilejuri :
• LA IZVOARE, luptînd voi

nicește cu zăpada și viscolul, 
au urcat vreo 60 de pionieri. 
Au ajuns aici (la circa 30 km 
de Baia Mare), s-au cazat la 
„Cabana Pionierilor**, după care 
—■ sub conducerea lui Iosif 
Făgădaru — au început pre
gătirile de concurs, la schi 
fond și biatlon, în cadrul „Cu
pei Pionierul**. După calcula

rea rezultatelor obținute de 
fiecare s-au stabilit câștigăto
rii (11—13 ani) ; la schi 
fond — Eniko Almași (Șc. gen. 
1 B. Sprie) și G. Tarța (Șc. 
gen. 1 B. Mare), iar la biatlon 
— Eva Leș (Șc. gen. 21 B. 
Mare) și C. Finteușan (Șc. gen.

Chiușbaia) • PROFESORUL 
de educație fizică Gheorghe 
Silaru, din localitatea minieră 
Cavnic, s-a gîndit că-i păcat să 
fie atîta zăpadă, iar copiii să 
nu profite de ea. S-a pornit 
la treabă. Cu lopețile, cu ceea 
ce au avut la îndemînă, au 
deschis o pîrtie de săniuș pe 
un drum ce pornea din deal 
și concurenți s-au găsit ime
diat. Aproape 50 de copii din 
localitate. Iată și numele celor 
care s-au clasat pe locurile I 
în această întrecere : Elena 
Crudu și Horia Nichita — am
bii de la Școala generală 2 
Cavnic O INIȚIATIVĂ de toa
tă lauda : în fiecare an A. S. 
Proiectanul — asociație a Cen
trului judcjcan de proiectări — 

organizează o tabără în care 
fiii și fiicele proiectanților sint 
inițiați în tainele schiului. în 
iarna aceasta — deși foarte 
grea, cu căderi masive de ză
padă — tradiționalul curs de 
inițiere în schi n-a fost aban
donat. El a avut loc în cabana 
Pleșca, situată nu departe de 
Cheile Tătarului, la ea luînd 
parte circa 80 de copii. Și, dacă 
vremea se va mai îmbunătăți, 
cu siguranță „Proiectanul" va 
mai organiza încă în această 
iarnă o nouă serie • TINERII 
nu s-au lăsat nici ei mai pre
jos. Dacă au urcat pionierii la 
Izvoare, atunci ei ? Motiv pen
tru care, deși vremea se înrău
tățise, circa 50 de tineri, în 
afara organizatorilor, au plecat 
pe un drum greu, cu zăpadă 
de peste 1 m înălțime, cărînd 
cu ei schiuri, sănii, arme, țin
te. Ajunși în stațiune, în preaj
ma Complexului (cu 3 cabane) 
din „Poiana Soarelui", au por
nit întreceri în cadrul „Cupei 
U.T.C." la schi fond și biatlon. 
Ciștigătorii acestora sînt : schi 
fond — Ana Coste (Lie. ind. 8 
B. Mare), Ioan Balea (Lie. ind. 
4 B. Mare) ; biatlon — Florin 
Feidi, 14—16 ani (Lie. ind. 1 
B. Mare) și loan Balea, 17—20 
ani • „SĂNĂTATEA" este nu
mele unei asociații sportive din 
Baia Mare cu membri deose
bit de harnici și cunoscuți iu
bitori ai sporturilor de iarnă. 
O dovadă : ei au început de 
vreun an defrișarea unei pîrtii 
de schi, pe Gutin, în preajma 
„Hanului Pintea", ba au trecut 
Și la instalarea unui cablu de 
tracțiune. Cum vremea a fost

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2—3)

Dc mîinc, la Tușnad-Băi „CUPA FEDERAȚIEI" LA PATINAJ VITEZĂ

In etapa actuală a dezvoltă
rii industriale, a revoluției 
tehnico-științifioe, în tot mai 
multe țări se constată că, pen
tru rezolvarea problemei mă
ririi capacității de muncă pro
fesionale și păstrarea sănătă
ții muncitorilor și specialiști
lor se extind diverse forme de 
educație fizică, care capătă 
amploare în cadrul întreprin
derilor industriale, inclusiv ac
tivitatea de pregătire fizică 
profesională aplicativă, spor
tivă, practicarea gimnasticii de 
dimineață, a gimnasticii de 
pregătire a startului în ziua 
de muncă, a gimnasticii In 
pauza din programul de lu
cru, activitățile sportive și te
rapeutice de refacere după o- 
rele de lucru, la sfîrșit de 
săptămînă și în perioada con
cediilor de odihnă.

în țara noastră, prin Legea 
sănătății se prevede sarcina 
atragerii oamenilor muncii la 
practicarea sistematică a e- 
xerclțiilor fizice și sportului, 
la dezvoltarea gimnasticii de 
reconfortare în producție. In 
vederea înlăturării oboselii și 
creșterii randamentului în 
muncă. Prin Programul de dez
voltare a activității de educa

După turneul de la Oradea al Diviziei „A“ de baschet (0

„U“ CLUJ-NAPOCA, 
LA COTA fVOLUriHOR

Recentul turneu de la Ora
dea al Diviziei „A" de baschet 
feminin a avut cîteva secven
țe importante, atit in planul 
desfășurării viitoare a compe
tiției, cit și al celui de inte
res în jurul disputei pentru 
titlu. La sfirșitul lui, au fost 
stabilite cele două grupe va
lorice (1—6 și 7—11), formula 
competițională aplicînd în con
tinuare sistemul etapelor săp- 
tăminale. In mare parte, zes
trea de puncte acumulată pînă 
la acest turneu s-a dovedit 
hotărîtoare, deoarece intențiile 
echipelor Chimistul Rm. Vâl
cea și Comerțul Tg. Mureș de 
a face, fiecare în parte, rocada 
cu Politehnica Timișoara, s-au 
dovedit zadarnice, baschetbalis
tele de pe Bega îndeplinin- 
du-și baremul celor două vic
torii care le-au asigurat locul

Adrian VASlLESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

ție fizică și sport pe perioada 
1985—1990, gimnastica la locul 
de muncă este prevăzută ca 
una din formele cele mai ac
cesibile și prioritare de antre
nare a oamenilor muncii la 
practicarea exercițiilor fizice. 
Totodată, prin obiectivele pe 
anul 1986 și măsurile Între
prinse de C.N.E.F.S., împre
ună cu Consiliul Central al 
U.G.S.R., C.C. al U.T.C., Mi
nisterul Educației și învăță- 
mîntului și Ministerul Sănătă
ții se prevede ca numărul de 
practicanți zilnic ai gimnasticii 
la locul de muncă, în între
prinderi și instituții, să crească 
la peste două milioane, ceea 
ce reprezintă o dublare față 
de realizările din 1985.

Există deja în această pri
vință o seamă de inițiative și 
experiențe valoroase de legare 
a educației fizice de produc
ție, stimulate îndeosebi de am
pla competiție sportivă națio
nală „Daciada", acțiuni care se 
cer popularizate și generali
zate pe scară largă în județe, 
în acest scop, sub conducerea

Gheorghe VLĂDICA

(Continuare in pag 2-3)

LIDER AUTORITAR,
DIN CUPELE EUROPENE

Mălina Marinache (Olimpia 
București) cu un dribling efi

cient depășește apărarea 
adversă

„Cupa București44 la polo

RAPID, LA A DOUA ÎNFRiNGERE: 8-9 CU PROGRESUL!
Bazinul Floreasca din Capi

tală a găzduit ieri meciurile 
din etapa a 4-a a turului „Cu
pei București" la polo, în care 
a fost înregistrată cea de a 
doua surpriză a competiției.

RAPID — PROGRESUL 8—9 
(1—3, 4—2, 1—2, 2—2) ! Rapldiștii 
au înregistrat al doilea eșec, du
pă un joc slab, în care lipsa titu
larilor convocați In lotul națio

Productivitatea cluburilor sportive școlare

Lugoj: NOU CADRU DE VALORIFICARE A TRADIȚIILOR
Cînd am abordat discuția 

despre perspectivele sportului 
lugojean, prof. Dorin Jitaru — 
reîntors pe meleaguri bănățe
ne ca director al Clubului spor
tiv școlar din pitorescul oraș 
de pe Timiș — aducea două 
argumente în favoarea unei a- 
propiate și viguroase afirmări: 
forța tradiției resuscitate și su
flul nou care străbate rîndu- 
rile Celor în măsură să prac
tice sau să sprijine această ne
cesară și atractivă activitate.

Ce-ar însemna tradiție 7 Pen
tru lugojeni înseamnă mult, și 

• se mîndresc cu ea și în sport, 
așa cum se mîndresc eu izvoa
rele folclorice, cu îndrăgita lor 
„Ana Lugojeana". Tradiție în 

nal a fost resimțită din plin. 
Poloiștil de la Progresul au 
obținut un rezultat bun datori
tă atenției mai mari în 
fazele de atac și în apărare. 
Au marcat : Jianu 3, Florin- 
cescu 3, Chiriță 2 pentru Ra
pid, respectiv I. Ionescu 3,

Marian NEGOIȚA
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gimnastică. în' lupte, în echi- 
tație, în fotbal etc. „Să nu ui
tăm că primul român medaliat 
Ia J.O. Ia lupte a fost un lu
gojean, F. Horvath, și că an
trenorul federal Ion Corneanu, 
artizanul atitor mari succcese 
mondiale, olimpice sau conti
nentale obținute de reprezen
tanții țării noastre, este origi
nar tot de aici", ține să pre
cizeze directorul C.S.Ș.

Ce înseamnă un suflu nou ? 
Redeșteptarea unor mari pa
siuni șl cultivarea unor mari 
pasionați, gata să pună umă
rul la întărirea unităților de 
performanță, la crearea unei 
baze solide, materiale și uma
ne, care să le asigure afirma

Prima competiție a sezonului, 
deschisă celor mal mici patina
tori de viteză și dotată ou tro
feul „Cupa Federației", a fost 
reprogramată, ea urmînd să În
ceapă miine, pe pista naturală 
din Tușnad-Băl. Și-au anunțat 
participarea concurenți din Bra
șov, Cluj-Napoca, Sibiu, Miercu
rea Ciuc, Suceava, Tg. Mureș și 
alte centre de patinaj, tn pro
gram figurează probele de 500, 
1000 și 1S00 m copil șl speranțe.

CONCURSURILE SENIORILOR 
ȘI JUNIORILOR CONTINUA. 
Peste 60 de seniori și juniori au 
participat 1a un nou concurs- 
test dotat, de data aceasta, cu 
„Cupa I.M.A.S.A.", organizat de 
asociația sportivă cu același nu
me din Sf Gheorghe pe pista

rea. Firește, C. S. Școlar este 
în anii din urmă principalul 
laborator al performanței că
ruia, spune D. Jitaru, organele 
de partid îi acordă o atenție 
și un sprijin remarcabile.

Cu ce se mîndrește C.S.Ș. 
Lugoj, în cei 17 ani de exis
tență ? Cu 36 de titluri de cam
pioni ai țării la juniori, cu 
unul de campion (Oct. Ionașiu, 
la gimnastică) și două de vice- 
campioni (Tiberiu Buclu la 
atletism și Radu Strubert la 
lupte greco-romane) balcanici, 
cu cîteva „nume" în sportul

Aurelian BREBEANU 

(Continuare in pag 2—3)

naturală din Miercurea Cluc. Ia
tă autorii celor mai bune rezul

tate: Ramona Grigoraș (C.S.M.
Cluj-Napoca) 1:39,0 — la 1000 m 
senioare, Liliana Coman (Petro
lul Ploiești) 2:28,7 — la 1500 m 
senioare. Aurelia Velțian (Voin
ța Sibiu) 5:26.0 — la 3000 m se
nioare, Eniko Balasz (S.C. 
Miercurea Ciuc) 46,1 —' la 500 m 
senioare, Dezideriu Jenei 
(I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) 41,0 — 
la 500 m seniori, Ion Opincariu 
(Petrolul Ploiești) 4:35,5 — la 
3000 m seniori, Emeșe Antal 
(Mureșul Tg. Mureș) 46,1 și 
2:30,0 — la 500 și 1500 m juni

Se lucrează intens 
la bacul de la „23 
August". Se vlsleș- 
te cu spor, cu am
biția de a lua un 
start bun in sezo
nul nautic 1986. In 
imaginea surprinsă 
de fotoreporterul 
nostru Aurel D. 
Neagu, canoiștii 
din lotul de tineret 
— in prim plan, 
Mircea Cale, vice- 
campion mondial 
anul trecut, împre
ună cu reputatul 
antrenor Igor Li- 

palit.

oare, Mirel Galoș (Viitorul Cluj- 
Napoca) 43,2 — la 500 m ju
niori. Dezso Horvath (S.C. Mier
curea Ciuc) 2:20.0 șl 4:51,0 — La 
1500 m și 3000 m juniori.

„VITEZLȘTII- ROMANI — LA 
„CUPA PRIETENIA". După mai 
multe „teste" susținute In țară 
șl peste hotare, tinerii „viteziști** 
Mihaela Dasc&lu, Cerasela Hor- 
dobețiu, Ileana Cleteșteanu șt 
Csaba Madarasz, Însoțiți de an
trenorul Adrian Ciobanu, vor 
lua parte la Întrecerile „Cupei 
Prietenia" (14—16 februarie, la 
Moscova).



PRIETENII ANONIMI

PARTICIPARE RECORD LA CONCURSUL 
ATLETIC DE SALĂ DIN CAPITALĂ

Dc vineri pinâ duminica, in

sălile Rapid și Pantclimon

Al SPORTULUI GALAȚEAN
[ Există în mișcarea spor-
■ tlvă gălățeană — dar nu 
i numai aici — o categorie 
; de oameni despre care se
■ vorbește și se scrie foarte 
J puțin, dar fără de cane ac- 
' tivitatea sportivă nu s-ar 
i putea desfășura la nivelul 
[ cerințelor actuale.
1 Este vorba de activiștii 
! voluntari, oameni care, in 
; ciuda faptului că timpul lor 
! este — datorită activității 
) productive cotidiene, iar în 
i unele cazuri și funcțiilor de 
| mare răspundere pe care le 
| ocupă — extrem de limitat 
| și prețios, găsesc, totuși 
1 răgazul de a sprijini miș- 
1 carea sportivă, prin ge- 
; neroase eforturi în timpul 
| liber. Toți, dar absolut toți, 
I o fac nu din vreo obliga- 
; ție, ci animați de cea mai 
[ ferventă pasiune pentru 
i sport. Tată-1, de pildă, pe 
i ing. Mihai Țimpău — di- 
; rector la S.U.C.T. Galați : 
! cu doar 2—3 ani în urmă 
’ nu manifesta nici o afini- 
i tate fată de sport, pentru 
I ca. acum, datorită unui 
; complex fericit de împre- 
; jurări. să fie cel mai lnfo-
■ cat susținător al secțiilor de 
i haltere ; sau pe ing. Aîe- 
I xandru Vătafu — directorul 
| Liceului industrial nr. 2 
[ „Al. I. Cuza“, care, nici mai 
i mult nici mai puțin, a reu-

$it să formeze in scoală o 
adevărată pepinieră pentru 
sportul luptelor; sau, tn 
fine, pe ing. Eugen Durbacă 
— directorul întreprinderii 
de utilaj greu Galati, un 
recunoscut și apreciat ani
mator 
țean.

La 
vorbi . . .
dat sportului gălățean de 
către alți pasionați cum 
sînt : electricianul A. Gla- 
vanschi, fost sportiv de 
performantă, și muncitorul 
E. Leca (ambii ]a Șantierul 
naval), funcționarul E. Hur- 
muzis (la I.A.C.M.R.S.). 
merceologul Fîorica Preda 
(la I.T.A.), profesorul de 
limba și literatura română 
C. Ghcțu, asistentul sanitar 
C. Andone, pensionarii P. 
Lungu și Al. Săccanu, alți 
iubitori de sport, oameni cu 
munci de răspundere : Teo
dor Oprică, Octavian Cris- 
tea. Ștefan Munteanu, Flo
rin Sipoș, Ionel Porumb, 
Vasile Constantin. Ion Tre- 
fenciuc și incă mulți alții 
din cadrul Combinatului si
derurgic, de la I.M.N., Șan
tierul naval etc., al căror 
aport la dezvoltarea sportu
lui gălățean este demn de 
laudă.

al sportului

superlativ se 
și de sprijinul

găiă-

poate
acor-

Telemac SIRIOPOL, coresp.

La sfirșitul săptămînii tre
cute. sala de atletism din par-- 
cui sportiv „23 August** din 
Capitală a găzduit Campiona
tul municipal al juniorilor de 
categoria a Ii-a, competiție ce 
s-a bucurat de un real suc
ces în rîndurile ținerilor spor
tivi, care s-au prezentat în nu
măr foarte mare (10 serii la 50 
m băieți. 9 serii în proba si
milară a fetelor, iar la sări
tura în lungime băieți au fost 
necesare... trei foi de concurs 
pentru înscrierea participanți- 
lor — peste 50 la număr!!). 
Evidențieri : Lucian Balica
(antrenor D. Gârleanu), cu ca
lități polivalente, alergătoarea 
peste garduri Eugenia Vlad 
(antrenor Nic. Păcuraru) — 
cîștigătoare detașată la 50 mg, 
Dana Potlog (pregătită de E- 
caterina Nourescu) cu o evolu
ție promițătoare la lungime, ca 
și elevii antrenorului C. Roma- 
niuc, Alexandru Drăgulcscu și 
Emil Ștefănescu (ultimul ju
nior III), care au realizat a- 
runcări bune cu greutatea de 
6 kg. Din păcate trebuie să 
semnalăm și un fapt mai puțin 
îmbucurător : rezultatele foarte 
modeste ale săritorilor în înăl
țime, care au obținut perfor
mante la îndemîna... fetelor de 
aceeași categorie.

Rezultate tehnice : BĂIEȚI :
50 m : Sorin Iordan (C.s.ș.
Triumf) 6.1, G. Rotariu (C.S.Ș. 
190) 6,1, C. Gheorghe (C.S.Ș. 190) 
6,2 ; 50 mg : Cristian Gheorgne 
(C.S.Ș. 190) 7,3, B. Anlcăl (Viito
rul) 7,4, M. Mateescu (C.S.Ș. 4) 
7,5 ; lungime : Lucian Balica 
(C.S.Ș. 5) 6,59 m, D. Eftene
(C.S.Ș. 3 Steaua) 6,58 m, B. Tu
dor (C.S.Ș. 5) 6,48 m ; tripiu-
salt : Bogdan Riți (C.S.Ș. 3

Steaua) 13,97 m, M. Ionlță (C.S.Ș. 
1 Steaua) 13,79 m, D. Ioniță (Pe
trolul Ploiești) 13,25 m ; înălți
me : V. Iblngeanu (C.S.Ș. 4) 1,80 
m, D. Rozaliu (C.S.Ș. 4) 1,75 m, 
L. Volcu (C.S.Ș. Lie. 37) și L. 
Balica 1,75 m ; prăjină : L. Ba- 
liea 4,10 m, M. Dincă (C.S.Ș. 5) 
3,80 m, A. Popovlcl (C.S.Ș. 5) 
3,70 m ; greutate : Alexandru 
Drăgulescu (C.S.Ș. 190) 14,94 m,
E. Ștefănescu (C.S.Ș. 190) 13,00
m, M. Căldărescu (C.S.Ș. 4) 12,74 
m. FETE : 50 m : Carmen Marin 
(C.S.Ș. 7 Dinamo) 6,6, Isabela 
lonașcu (C.S.Ș. 5) 6,7, Daniela
Tincă (C.S.Ș. Lie. 37) 6,8 ; 50
mg : Eugenia Vlad (Viitorul) 7,5, 
Rodica Petrescu (C.S.Ș. 4) 8,1,
Emilia Petry (C.S.Ș. 190) 8,1 ;
lungime : Dana Potlog (C.S.Ș. 5) 
5,57 m, Ionela Gogoașe (C.S.Ș. 4) 
5,30 m. Daniela Barbu (Petrolul 
Ploiești) 5.28 m ; Înălțime: T. Go
goașe 1,65 m, Ștefania Chirlac 
(C.s.ș. 5) 1,60 m, lonașcu 1,60
m ; greutate : Elena Bîrsan 
(C.S.Ș. 3 Steaua) 12,24 m. Mihae- 
la Matei (C.S.Ș. 7 Dinamo) 12,00 
m, Elena Vlădescu (C.S.Ș. 3
Steaua) 10,26 m. (A. Vil.).

DUPĂ rURNEUL Dl IA
tUrmare din nag I)

6 și, implicit, promovarea în 
prima grupă valorică.

Dintre rezultatele înregistra
te, două atrag în mod deose
bit atenția : mai întii, surprin
zătoarea înfrîngere a echipei 
Politehnica București în fața 
Chimistului Rm. Vîlcea, care a 
coborit formația bucureșteană 
de pe teoreticul loc doi pe po
ziția a patra ; apoi, proporția

GIMNASTICA LA LOCUL
fUrmare din pag. I) 

organizațiilor de partid și cu 
sprijinul sindicatelor, organi
zațiilor U.T.C., conducerilor u- 
nităților socialiste, al medici
lor din întreprinderi, asocia
țiile sportive sînt chemate să-și 
intensifice eforturile ta vede
rea generalizării în anul 1986 
a practicării gimnasticii la 
locurile de muncă, cu colec
tivitățile tuturor întreprinderi
lor și instituțiilor unde condi
țiile permit și se consideră 
utilă folosirea acesteia pentru 
diminuarea oboselii organismu
lui, mărirea capacității de 
muncă a personalului munci
tor și a randamentului lui.

întrucît la unele persoane se 
mai semnalează o atitudine 
pasivă și indiferentă față de

practicarea gimnasticii la locu
rile de muncă, situație avînd 
la origine o insuficientă in
formare asupra importanței a- 
cestei forme a educației fizice 
ta viața activă a omului, con
siderăm util să ne referim la 
unele probleme care prezintă 
interes.

Așa cum relevă o serie de 
oercetări și studii din nu
meroase țări, în majoritatea 
ramurilor de producție s-a 
constatat că randamentul per
sonalului este scăzut în pri
mele ore de muncă din cauza 
unei Inerții In procesele fizic- 
logioe de adaptare a organis
mului la cerințele procesului 
de producție. Dacă muncitorul 
încearcă să forțeze de la 
început ritmul de muncă, simte 
o oboseală și o indispoziție

PRODUCTIVITATEA CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE
(Urmare din pag. t)

românesc, ca : Alina Goreac, 
Adrian Goreac, Valentin Pîn- 
tea, Octavian Ionașiu, Vasile 
Coșariu etc. Dar, totodată, cu 
perspectiva, garantată de o 
bază materială în vremea din 
urmă modernizată și extinsă, 
de pasiunea dovedită de mai 
toți tehnicienii (16) care lu
crează la cele 7 catedre, rite 
are acum clubul : lupte, gim
nastică băieți, atletism, fotbal, 
handbal, volei și tenis de masă, 
unde se pregătesc, In 38 de 
grupe, peste 500 de posibili 
performeri. r

„Cea mai prolifică dintre ele 
este catedra de lupte, care are 
în palmares 16 titluri de cam
pioni ai tării (2 Ia copii, 9 la 
cădeți și 5 la juniori), 5 spor
tivi chemați în Iotul de Ju
niori : „speranța olimpică** Ra
du Strubert, de curînd trans
ferat la Dinamo București, Dan 
Ciucu, transferat Ia Steaua, 
Gheorghe Nagy, Adrian Buli- 
gă și David Strezariu. Compe
tența și pasiunea cu care lu
crează prof. Aurel Ciosa, se
cundat de prof. Mircea Civig 
au fost încununate cu locul I 
între C.S.Ș.-uri Ia finalele pe 
țară din iunie 1985. Și nu fără 
motiv se pune problema înfiin
țării unui centru olimpic de 
lupte la Lugoj...**, subliniază 
interlocutorul nostru. La rîndul 
său, gimnastica (prof. Tatiana 
și Titus Isar, Francisc Bclcsak 
și Aurei Munteanu) pregătește 
o nouă generație valoroasă; în 
rîndul căreia se detașează Gia
nt Murarîu ) și, între cei mai 
mititei, Adrian Ianculescu,; 
atletismul (prof. Dafin Danciuj 
vizează să lanseze câțiva spor

tivi de nivel național, între 
care de pe acum se remarcă 
Sorin Urioc, campion național 
de marș la juniori II și suli- 
țașul Dorinei Andreescu, locul 
III la campionatele de juniori 
II ; fotbalul (prof. Ion Petria 
și Constantin Bădoiu) a dat lo
tului U.E.F.A. pe Mihai lane, 
după ce a mai lansat, înce- 
pind de acum 4 ani, pe Neam- 
țu, Mitar, Babet și Covaci la e- 
chipe de „A“, „B“ și „C“, primii 
doi trerind și prin lotul națio
nal de juniori ; tenisul de ma
să (antrenor Ștefan Ioschici) a 
promovat echipa de băieți în 
divizia de juniori, iar unul din
tre băieții crescuți în secție, 
Cristian Ignat, a devenit com
ponent al unei echipe de „A“ 
valoroase, Universitatea A.S.A. 
Craiova, și al lotului național 
de juniori ; în fine, voleiul a 
promovat în acest an o echipă 
în divizia națională de junioa
re și deja oferă lotului de ju
nioare mici pe Mihaela Covă- 
cescu și pe Delia Chiran, spor
tive cu frumoase perspective. 
Dar, cum ne asigura directorul 
C.S.Ș., specialist în această dis
ciplină (și care lucrează la ca
tedră cu prof. Flavia Danciu 
și Maria Biriș), vor mai apare 
curînd și alte talente. „Terenul 
este fertil aici, Ia Lugoj și in 
jur, pasiunea și priceperea ca
drelor sînt remarcabile, spriji
nul organelor locale este con
sistent, iar lugojenii, cu toții, 
doresc ca tinerii sportivi să 
facă cinste orașului lor, prin 
frumoase performanțe naționa
le și chiar internaționale**.

Vom scrie, desigur, cu bucu
rie despre talentele răsărite pe 
malurile Timișului, în ținutul 
lugojean...

DE MUNCĂ
care se răsfrîng nefavorabil 
asupra randamentului său din 
ziua întreagă. Dacă muncito
rul execută, însă, la începutul 
programului de lucru, o scurtă 
pregătire fizică de circa 3—4 
minute, sub formă de gimnas
tică individuală (constînd din 
exerciții cu caracter de pre
gătire fizică generală și de în
viorare, cu scopul de a an
trena principalele grupe mari 
de mușchi ale corpului și de 
a stimula marile funcțiuni or
ganice : circulația, respirația, 
schimburile nutritive), precum 
și exerciții care se aseamănă 
mai mult cu mișcările pe care 
acesta le execută în muncă, 
s-a constatat că randamentul 
său este ridicat din primele 
momente și poate fi menținut 
pe întreg parcursul lucrului.

După cum se știe, în condi
țiile progresului tehnico-știin- 
țific, aparatul locomotor al o- 
mului este tot mai puțin soli
citat, în schimb sînt mari so
licitările' psihice. Este firesc 
ca, în urma eforturilor depuse 
în procesul muncii, să se acu
muleze o anumită oboseală, 
iar oamenii să simtă nevoia 
de a se odihni din cînd In 
rind. Activitatea susținută des
fășurată de mulți ani pe a- 
oest tărîm a confirmat evident 
că, prin executarea zilnică și 
corectă a unor exerciții fizice 
bine selecționate, prin care să 
se acționeze compensator asu
pra diferitelor părți ale cor
pului, se elimină senzația de 
oboseală, sînt stimulate sec
toarele vitale mai puțin soli
citate în activitatea de pro
ducție, se contracarează efec
tele unor eventuale poziții 
statice sau vicioase, se favo
rizează o stare de bună dis
poziție și prospețime, infir-

mîndu-se ca eronată afirmația 
că desfășurarea unei astfel de 
activități ar prejudicia timpul 
prevăzut pentru muncă. Dim
potrivă, rezultatele obținute 
demonstrează utilitatea și in
fluența pozitivă a practicării 
gimnasticii la locul de muncă 
asupra activității organismului 
celor ce muncesc prin îmbu
nătățirea sănătății, mărirea 
capacității de muncă, di
minuarea cazurilor de îm
bolnăviri, a accidentelor. Se 
constată, astfel, influențe fa
vorabile asupra creșterii pro
ductivității muncii în cele mai 
variate ramuri de producție. 
Efectele se resimt mai evident 
la personalul din profesiile 
caracterizate prin activitate 
sedentară, solicitări monotone, 
uniforme și necompensate, care 
predispun la o serie de tul
burări în starea de sănătate 
și duc la scăderea capacității 
de muncă dacă nu se acțio
nează împotriva lor.

Iată de oe considerăm că 
nu greșim afirmînd că gim
nastica la locul de muncă este 
o verigă importantă în educa
ția oamenilor muncii, căreia 
trebuie să i se acorde întreaga 
atenție in sistemul organizării 
științifice a muncii și care 
trebuie extinsă pe scară națio
nală în toate întreprinderile și 
instituțiile unde condițiile per
mit și se pot aplica programe 
fundamentate pe baze științi
fice și axate pe nevoia dife
ritelor colectivități.

în eforturile care se fac pe 
plan central pentru promova
rea gimnasticii la locurile de 
muncă, toți cei care doresc să 
contribuie, cu observații, su
gestii și propuneri, la perfec
ționarea actualelor programe 
și metode de desfășurare a a- 
cestei forme a educației fizice 
sînt invitați să se adreseze 
C.N.E.F.S., Secția sport de 
masă și economică.
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CURSURI DE SCHI LA PREDEAL
In lunile februarie și martie 1986, Agenția de turism din bd. 

Republicii nr. 68 continuă organizarea cursurilor de schi la 
Predeal, în serii de cite 6 zile.

Programul include transportul pe C.F.R. (opționali, cazarea, 
masa și cite două ore/zi de cursuri practice de schi, sub 
Îndrumarea unor monitori experimentați, în grupe de 10 cursanțl.

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

Persoanelor care nu posedă echipament sportiv li se 
clăpari și schiuri pe măsură.

La terminarea cursului se organizează un concurs șl 
festivă. Cu această ocazie, se acordă „absolvenților** 
șl diplome.

Școala dispune de o garderobă, special rezervată, 
buceț-Sosire. . , .

Plecări tn lunile februarie și martie: 16 februarie (stu-
dențl), iar dtn 22, 26 februarie și 6, 18, 24 martie t- pentru 
toate persoanele dornice să învețe schiul.

Informații suplimentare de specialitate, se pot obține zilnic 
între orele 8—10 de la Agenția de turism din bd. Republicii 
nr. 68, telefon 14.08.00.

asigură
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„CUPA C.S.Ș. 2 - MECANICĂ 
FINA" BUCUREȘTI

LA HANDBAL (juniori și junioare)
Ajunsă la a IX-a ediție, com

petiția internațională de hand
bal pentru juniori șl junioare 
„Cupa C.S.Ș. 2 — Mecanică fină 
București**, este programată, in 
acest an, in perioada 14—16 fe
bruarie. Vor fi prezente ASZ 
Wroclaw (Polonia). EDT Berlin 
(R.D. Germană), precum șl: Se
lecționata divizionară, reprezen
tativele cluburilor sportive șco
lare Caracal, Constanța (nr. 1), 
București (nr. 2). Rapid Bucu
rești, Dinamo Brașov, Piatra 
Neamț, Rovine Craiova. Mecani
că fină (cu două echipe) — la 
feminin: Dinamo Berlin, selec
ționata divizionară de școlari și 
juniori, Selecționata municipiu
lui București șl C.S.Ș. 2 Bucu
rești — la masculin.

întrecerea este programată In 
sălile Rapid și Pantelimon, de 
la ora 7,38 șl. respectiv, 14.

DUNĂREA 
VALOR
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Iată re 
Gheorgheni 
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— Metalu 
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(4—1, 0—1 
Metalul 5- 
Dunărea - 
0-1, 0—0).

întreceri) 
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că, față de

ORADEA Al DIVIZIEI „A“ DE
scorului din meciul Universita
tea Cluj-Napoca — Rapid Bucu
rești, în care s-a consemnat 
cea mai mare diferență din 
întreg turneul (81—41), ceea ce 
sugerează cit se poate de e- 
locvent marea elasticitate va
lorică de pe scara clasamen
tului, față în față fiind lidera 
și, respectiv, „lanterna**. Refe
ritor la lidera actuală, formația 
clujeană a întărit constatarea, 
prin maniera de abordare a 
fiecărui joc, că este în pre
zent cea mai bună echipă, iar 
distanțarea la trei puncte este 
o consecință logică. Această 
spectaculoasă desprindere a 
formației pregătite de antre
norul Nicolae Martin confir
mă frumoasele evoluții din ca
drul grupei preliminare semi
finale a „C.C.E." unde „U“ a 
avut, în final, același punctaj 
cu echipele Primigi Vicenza 
(cîștigătoarea trofeului în 1985) 
și Levskj Spartak Sofia (în
vingătoare în ediția 1984), pier- 
zînd la coșaveraj calificarea în 
semifinale.

Turneul orădean a atins o 
mare cotă de interes și dato
rită celor două partide derby 
Pe care le-a avut în program, 
întîlnirile Universitatea Cluj- 
Napoca — Olimpia și Voința — 
Olimpia. Elocvente apar înre
gistrările statistice care suge
rează nivelul tehnico-tactic al 
celor două partide. în meciul 
„U“ — Olimpia, studentele au 
realizat un remarcabil procen
taj la aruncările libere : 95 la 
sută, pe aceeași linie situîn- 
du-se și cel individual al Mag- 
daienei Jerebie : 100 la 100 !, 
în timp ce Olimpia a realizat 
77 la sută. La aruncările din 
acțiune, avantajul a fost de 
partea Olimpiei : 41,5 față de 
40,3 la sută. însă hotărâtor în 
stabilirea învingătoarei s-a do
vedit raportul mingilor recu
perate : 44—32 în favoarea clu-

jencelor. N 
ță, a decis 
jencei Virg 
cările din 
în partida 
prima echi] 
runcările d 
de 43 la s 
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o mai mar 
melor. opoi 
bancă de 
Strugaru 
în teren.

Care est, 
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discuție uit 
lăsată de ti 
el poate fi 
blu ca bv 
dreptul rit 
nu o dată 
cotă compi 
lă, au ion 
minute fă," 
credibile d< 
șeii de teh 
în folosirea 
în detrimei 
sive", care 
rară. La c 
mai notăm 
mă compe' 
toare înalt, 
Melanir 
Filip, ). ,,
contestabil 
Petre. Și, 
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proteste la 
echipele pi 
și numai c 
brica „faul 
imaculată, 
mala, cart 
menținută

PE PLAIURILE MARAI\
'Urmare dtn vag l)

foarte vitregă și pîrtia nu a 
putut fi folosită imediat ce a 
venit zăpada (era foarte mare) 
s-a inițiat, tot pentru schi și 
săniuș, o excursie la Borșa. 
Unde s-a și organizat o com
petiție dotată cu „Cupa Unirii". 
Clasamentul final al întrecerii — 
la care au fost invitați oameni 
ai muncii și din alte întreprin
deri și instituții — a fost : 1. 
A. S. Sănătatea, 2. „Simared", 
3. Centrul teritorial de calcul 
electronic — toate din Baia 
Mare. în total, circa 600 de 
concurenți • „SĂNIUȚA DE 
ARGINT" a fost un alt con

curs pentr 
Baia Mare 
ziu. Nume 
tori : Ange 
Mare) și 
Baia Mare)

.„Acestea 
din comp, 
prima luni 
dă. Tot 
însă au f< 
mures mi 
interesante 
pildă : „Ci 
pentru pr 
(primele c 
ghet. 2. 
cup,, ia i 
concurenți 
„Clubul ti

ANUNȚ
Centrul republican de pre

gătire a loturilor naționale 
anunță organizarea unui 
concurs pentru ocuparea 
postului de pianist corepe
titor la lotul olimpic de 
gimnastică ritmică.

înscrierile candidațîlor se 
vor face la Federația

Română 
pînă la i 
1986.

Informa 
pot fi obt 
Română c 
Apfon 11.1 
interior 1
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MNATULUI DE HOCHEI ACUM E RINDUL JUCĂTORILORI
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a 
în schimb 
de joc au lăsat, în continuare, 
de dorit. Cu prilejul acestui 
turneu s-a înregistrat și unul 
din recordurile nedorite ale 
campionatului : în meciul Vii
torul — IMASA s-au dictat nu 
mai puțin de 91 de minute de 
penalizare, „scorul" fiind favo
rabil formației din Sf. Gheor
ghe : 59—32 ! Cu prilejul a- 
cestui joc, trei hocheiști (Șa- 
povalov, Dumitrache, Vișan. 
toți de la IMASA) au primit 
pedepse de rea conduită, iar 
alți doi (Andreescu — IMASA 
și A. Becze — Viitorul) au 
fost sancționați cu pedeapsă de 
meci. Ceea ce demonstrează că 
în cele două cluburi munca 
de educație cu sportivii este 
ca și inexistentă.

Dunărea Galați (antrenori. S. 
Ciubotaru și I. Tiron) a f 
sit, de-a lungul campionatului, 
următorii jucători : G, " 
liță, AI. 1------
lescu, M. Giucas, G. Stroe — 
portari ; D. Dima, N. Ciobanu,
I. Dimache, C. f 
Fulga, M. Chirvasiu, ______
— fundași ; T. Marcu, V. Ju
mătate, L, Bujoreanu, I. Dinu, 
T. Mocanu, E. P 
ria. I. Bcrdilă, Șt. Zaharia — 
ata cânți.

în clasamentul golgeterilor :
1. L. Gergely (Viitorul) 34
(27+7), 2. I. Bcrdilă (Dunărea) 
27 (19+8), 3. E. Csata (Viito
rul) 26 (18 + 8), 4. T. Marcu
(Dunărea) 23 (13+10), 5. C. Ha- 
ius (Metalul) 20 (15+5).

Pe primul loc, în clasamen
tul final, Dunărea Galați 30 p,
2. Viitorul 26 p, 3. IMASA 19 
p. 4. Metalul 3 p.
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jucători : G. Necu- _ 
Răduiescu, FI. Nicu- I 
Giucas. G. Stroe — •
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siu, N. Dima |

>reanu, I. Dinu, I 
Radu, I. Zaha- |
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„CUPA BUCUREȘTI" LA POLO
(Urmare din vag. 1)

Dingu 2, Neagoe 2, Bărbules- 
cu și Crețu. Corect arbitrajul 
prestat de cuplul V. Goian — 
V. Medianu.

DINAMO — C.S.U.
STRUCȚII—T.M.U.C.B.
(1—2, 2—0, 2—3, 4—1).

CON- 
9—6 
Po- 

loiștii de la C.S.U. n-au mai 
reușit să reediteze evoluțiile 
frumoase din zilele preceden
te, experiența internaționa
lilor S. Popescu, Răduoanu, 
Ungureanu spunîndu-și cu- 
vîntul. Marcatori : Răducanu 5,
S. Popescu 2, Ungureanu și V. 
Ioncscu (D), respectiv Ștefă- 
nescu 2, Necula, Diaconescu, 
Olaru și A. Ion (C.S.U.) Au 
arbitrat bine Gh. Nistor — Gh. 
Chirculete.

LOTUL DE JUNIORI MICI 
- STEAUA 5—6 (3—2, 2—1,
0—1, 0—2). Tinerii poloiști din 
Lotul de juniori au fost a- 
proape de o mare surpriză, 
lipsa de experiență privîndu-i 
de un rezultat bun. Steliștii au 
avut o zi slabă, cu joc confuz 
și multe ratări. Au înscris : 
Fruth, Vamoș cîte 2, Staciuc 
și Bomchis (S), Toth 2, Gă- 
vruș, Totolici și Georgescu 
(Lot). Arbitraj corect : 
Băjenaru — FI. Nacu.

Azi, de la 15,30 : Lotul 
Juniori — Steaua, Progresul 
Dinamo, Steaua — Rapid.
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ție de șah și tenis de masă 
pentru adulti la Vișeul de Sus 
(cîștigători : F. Grad, de la 
A. S. Bradul — șah, V. Kiss, 
de la A. S. Fulgerul — tenis 
de masă) ; „Cupa Unirii" la 
volei masculin, în Sighetul 
Marmației, desfășurată în sala 
Liceului Pedagogic (clasamen
tul competiției : 1. C.I.L. Si-
gliet, 2. Dinamo, 3. Grăniceri,
4. C.S.S. Sighet) ș.a.
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA SPECIALA 
PRONOEXPERS DIN 
12 FEBRUARIE 1986 

FAZA I
Extragerea I : 16 2 9 18 33 10 
Extragerea a Il-a : 43 3 34 13 

32 38
FAZA a Il-a

Extragerea a IlI-a : 8 22 26
13 18

Extragerea a IV-a : 36 28 32 
16 10

FAZA a IlI-a
Extragerea a V-a : 26 30 18 15 

21 25 19 12
Extragerea a Vl-a : 11 44 8 1

14 4 32 41
FOND TOTAL DE CÎȘTI-

LA 31 AUGUST 
START ÎN PRELIMINARIILE OiIMPICE
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Europa + America 
in turneul final ;

La Federația română de 
fotbal a sosit Circulara cu 
nr. 364 a F.I.F.A., care aduce 
precizări în legătură cu tur
neul olimpic 1988.

Termen de înscriere : 30 a- 
prilie 1986.

Formarea grupelor prelimi
narii : Ciudad de Mexico, iu
nie 1986.

Preliminariile se vor desfă
șura intre 31 august 1986 și 
31 mai 1988. Meciurile de ba
raj — pină la 15 iunie 1988. 
(Echipele aflate la egalitate în 
grupă, la toate capitolele — 
punctaj, golaveraj, număr de 
goluri — vor susține aceste 
meciuri de baraj.)

Turneul final 1988 va cu
prinde 16 echipe. (Coreea de 
Sud este calificată direct, ca 
țară gazdă.)

Repartiția echipelor din tur
neul final, pe zone geografice, 
este următoarea :

Asia — 3 echipe. Africa — 
3, Europa — 5, America de 
Sud — 2, America de Nord, 
Centrală și Caraibe — 2, O- 
ceania/Israel — 1.

Echipele din Europa și A- 
merica de Nord nu-i vor pu
tea folosi pe jucătorii care au 
participat la Campionatul mon
dial, fie și parțial. Echipele 
din celelalte zone nu au a- 
ceastă restricție.

N.R. Ultima precizare stîr- 
nește de pe acum discuții. O- 
pozanții se referă în special 
la faptul că generozitatea 
F.I.F.A. față de zonele mai 
puțin dense ale fotbalului — 
justificată intr-o mare mă-

Pe agenda selecționatelor de juniori

21 INTÎLNIRI INTERȚĂRI Șl DOUĂ TURNEE TRADIȚIONALE
Continuînd, și in acest an, 

ca și în sezoanele precedente, 
pe linia unei preocupări con
stante pentru a asigura lotu
rilor noastre reprezentative de 
juniori un contact permanent 
cu adversari cu frumoase 
„cărți de vizită" la sectorul ju
venil, federația de specialitate 
a alcătuit un bogat calendar 
internațional. Dintre cele pa
tru selecționate, numai două 
vor evolua, însă, in această 
primăvară, în partide oficiale, 
în preliminariile campionatului 
european.

Pentru cei mai mari „trico
lori", selecționata U.E.F.A. *86, 
startul preparatlvelor s-a dat 
încă din luna ianuarie, cînd 
lotul s-a reunit pentru un sta
giu de pregătire centralizată, 
în luna martie (19—22), elevii 
antrenorilor Gheorghe Staicu 
și Constantin Frățilă vor efec
tua un turneu în Franța, unde 
vor întîlni, în două partide cu 
caracter de verificare, selecțio
nata similară a „cocoșului ga
lic". După această dublă con
fruntare cu urmașii lui Platini 
și Tresor. vor urma, la 8 și 
10 aprilie, primele apariții în 
fața propriilor suporteri, în 
compania reprezentativei R. D. 
Germane. La 25 aprilie este 
programat marele examen din 
preliminariile Campionatului 
european „A" : jocul decisiv cu

GURI : 2.443.283 lei din care 
32.338 lei report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
MULTIPLE LOTO DIN 

2 FEBRUARIE 1986
FAZA I : Cat. 2 : 8 variante 

25% a 8.394 lei ; cat. 3 : 14,25 a 
4.712 lei ; cat. 4 : 21 a 3.198 lei ; 
cat. 5 : 96,75 a 694 lei ; cat. 6 : 
182,50 a 368 lei ; cat. X : 1.082 
a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
463.853 lei.

FAZA a Il-a : Categoria A : 
6 variante 25% a 40.140 lei ; 
cat. B : 6 variante 100% a 
15.538 lei din care o excursie de 
2 locuri în R.P. Ungară și di

de Sud = 7 echipe 
celelalte zone —9 !

sură — oferă un exemplu care 
nu poate fi... justificat. Este 
vorba, de pildă, de faptul că 
Algeria, echipa națională care 
a învins R. F. Germania la 
ultimul Campionat mondial și 
care a pierdut calificarea In 
semifinale (după oe învinsese 
și pe Chile) în urma meciului 
„trucat" R. F. Germania — 
Austria, poate alinia o echipă 
cu numeroșii săi mundialiști, 
ceea ce pune sub semnul între
bării echitatea regulamentu
lui. Am putea spune că și 
Marocul, de două ori partici
pant la turneul final al C.M., 
este în aceeași situație.

★
Făcînd abstracție de acest a- 

mănunt. trebuie să reținem că 
Europa nu mai are șase echipe, 
ci NUMAI CINCI, ceea ce 
înăsprește întrecerea. Este bine 
ca „olimpicii" noștri să țină 
seama de aoest amănunt. Și 
nu numai olimpicii, adică ju
cătorii. Față de amploarea 
competiției — în care PRELI
MINARIILE sînt piatra de în
cercare, turneul final fiind, 
parcă, mai puțin dificil decît 
calificările, judecind după ta
belul de zone admise la tur
neul final — este momentul ca 
F.R.f. să analizeze posibilita
tea alinierii unei formații de 
prim-plan dintre ne-mundia- 
liști, mergîndu-se pînă Ia „sto
carea" unora dintre jucători, 
bineînțeles fără prejudicierea 
simțitoare a echipei naționale.

Preliminariile olimpice nu 
mai sînt atît de departe. Star
tul se va da la 31 august 
1986.

„unsprezecele" U.R.S.S. (în de
plasare). Această formație va 
mai susține două duble jocuri- 
test cu reprezentativa Bulga
riei, la 13 și 15 mai (acasă) 
și la 10 și 12 iunie (deplasare).

De pe agenda selecționatei 
U.E.F.A. ’87, de pregătirea că
reia se ocupă cuplul de tehni
cieni Petre Gavrilă și Teodor 
Anghelini, desprindem urmă
toarele partide amicale : la 19 
și 21 martie, cu R.D. Germană 
(acasă), la 23 și 25 mai, cu 
U.R.S.S. (deplasare), la 3 și 5 
iunie, cu Cehoslovacia (depla
sare). între 7 și 17 iulie, selec
ționata va participa la Turneul 
„Prietenia", ediție găzduită de 
R.P.D. Coreeană.

Pentru selecționata U.E.F.A. 
"88, primul joc internațional al 
acestui an va coincide și cu 
debutul în preliminariile Cam
pionatului european „B“. la 12 
martie (acasă) și 19 martie (de
plasare) cu reprezentativa Tur
ciei. în continuare, elevii antre
norilor Constantin Tîivescu și 
Viorel Cojocaru vor mai sus
ține un dublu joc cu Polonia, 
în deplasare, iar între 21 și 28 
iulie vor participa la Cupa To
kay, în Ungaria.

în ceea ce privește selecțio
nata U.E.F.A. ’89, de pregăti
rea căreia se vor ocupa Cor
nel Jurcă și Cornel Vlad, pri- 

ferența în numerar și 38 va
riante 25% a 3.885 lei ; cat. C : 
42,75 a 5.634 lei ; cat. D : 75,25 
a 3.201 lei ; cat. E : 272 a 885 
lei ; cat. F : 606,75 a 397 lei ; 
cat. G : 3.158,25 a 100 Iei.

O Informăm participanții că, 
ASTĂZI, JOI, este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de 
mîine, vineri, 14 februarie. Pro- 
curați-vă din timp biletele !

Sezonul competițional se a- 
propie. Perioada de pregătire 
centralizată, în majoritatea ca
zurilor, s-a Încheiat. Echipele 
s-au intors acasă și sînt in 
toiul meciurilor de pregătire 
și VERIFICARE. Un adevăr 
ne spune. însă, că perioada 
de pregătire nu se Încheie 
niciodată, că ea continuă — 
sigur, sub alte forme și cu 
alt conținut — tot timpul a- 
nului.

Dar de acumulările făcute la 
munte, pe pantele înzăpezite, 
depind, in mare măsură, re
zultatele viitoare și, ca atare, 
aceste acumulări se cer a fi 
PASTRATE.

Acum, la revenirea la clu
buri. adică lingă casă, s-a in
trat în programul de lucru o- 
bișnuit, cu antrenamente și 
meciuri amicale, cu pauzele 
de odihnă, cu programul liber 
al jucătorului, din care nu 
lipsesc activitatea școlară sau 
profesională, familia.

Toată lumea e de acord că 
în perioada „de munte" s-a 
lucrat bine, antrenorii și-au 
bifat ca „realizate" planurile 
de pregătire, medicii de e- 
chipe au confirmat prin date 
precise nivelul atins de jucă
tori.

Și, în fiecare an, constatările 
au fost la fel de mulțumitoare. 
Și, tot în fiecare an, antre
norii și medicii (cum s-a re
afirmat și la cursul de per
fecționare care a avut loc Ia 
începutul lui ianuarie) s-au 
plins că, pe anumite... canale, 
mulți jucători au pierdut din 
acumulările făcute cu prețul 
atitor eforturi și transpirație.

Se spune că de pregătirea 
fizică generală făcută acum 
jucătorii trebuie să benefi
cieze tot anul, adică nu nu
mai in returul care se apro
pie, dar și în sezonul de 
toamnă. Oare toți fotbaliștii 
noștri fruntași (cei de la Di
vizia ,,A“) știu acest lucru ? 
Sînt ei conștienți că randa
mentul lor va depinde de ce 

mele acțiuni de selecție au a- 
vut loc în toamna trecută. 
Pentru cel mai tînăr „unspre
zece" reprezentativ, debutul în 
confruntările internaționale se 
va produce în compania echi
pei Ungariei (15 și 17 aprilie).

Mihai CIUCA

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR
C.S. BOTOȘANI

• Antrenor: Nicolae Dobrin • 
NouUți in lot: Cucu, Rusu, Bu- 
țercni, Herțug șl Corolea (toți 
promovați de la echipa de Ju
niori) « Nu a plecat nici un 
jucător • Echipa se află la —1 
în „clasamentul adevărului** • 
Pregătirile au tnceput la 15 ia
nuarie la Botoșani. Pregătirea 
centralizată are loo in perioada 
12 februarie — 28 februarie la 
Vatra Dornel • A susținut me
ciuri amicale cu oțelul Galați 
0—1. Politehnica Timișoara 0—2, 
Politehnica Iași 0—1, C.S. Tîrgo- 
vlște 2—1. Va participa la „Cu
pa 1 Martie", care va avea loo 
la Botoșani, la care vor lua 
parte divizionare „C" din județ
• Ștefan Bcrcilă, președintele 
clubului: „tn această primăvară 
ne-am propus rodarea tinerilor 
localnici promovați din propria 
pepinieră șl, deci, formarea li
nei echipe tinere. Dorim ca la 
sfirșitul campionatului să ne cla
săm In primele zece locuri" • 
Cel mai buni jucători In turul 
campionatului: Abălașei. Rotă- 
rescu. Ciobanu e Golgeterul e- 
chlpei: Ene, cu 5 goluri.

GAZ METAN MEDIAȘ
• Antrenori : Filip Staudt

(principal) și Constantin Oltea- 
nu (secund) • Noutăți in lot: 
Bocăzan (promovat de la echi
pa de juniori), Balaji (revenit 
de la C.S.M. Caransebeș) • Nu 
a plecat nici un jucător • E- 
chipa se află la zero în „clasa
mentul adevărului" • Pregătirile 
au început la 7 ianuarie la Me
diaș. în perioada 21 ianuarie — 
3 februarie, antrenamentele au 
avut loo la Sovata • A susți
nut meciuri amicale cu Avîntul 
Reghin 0—1 Electromureș Tg. 
Mureș 0—1, Viitorul Gheorgheni 
1—1; în sală, la Odorhei: cu
Progresul Odorhei 2—0, Chimica 
Tîrnăvenl 0—2; va mai susține 
jocuri de verificare cu Ind. sîr- 
mei C. Turzil, Sticla Turda, Me
talul Sighișoara, Gloria Bistrița
• Hans Gheorghe Schuster, or- 

vor păstra din ce au „agoni
sit" acum șl ce vor face în 
lunile competiționale. la clu
buri ? Acum intervine factorul 
psihic, conștientizarea activită
ții, care nu poale fi separată 
cituși de puțin de munca de 
educație pe care antrenori* și 
conducerile cluburilor trebuie 
s-o facă. Iar dacă au făcvt-o 
bine, nu vor mai avea pro
bleme cu pierderile din pre
gătirea care s-a făcut la 
munte, pregătire completată 
prin atitea eforturi cu turnee 
peste hotare, de care au be
neficiat și în această iarnă 
destule divizionare „A".

Am avut atîția jucători mari. 
Ne vom rezuma la citeva e- 
xemple din ultimele două-ttei 
decenii : Apoizan, Voinereu
sau Costică Toma (doi din 
marii noștri portari), Pe4- 
schovschi, Nunweillcr III, 
Ene I, Constantin, Dridea I, 
Dumitrii: II, Lereter. Lucescu, 
Mocanu, Lupescu, Dembrovșeki. 
îspir, prin longevitatea lai’, 
dar toți aceștia nu ar fi putui 
obține performanțele pe car# 
le-au realizat numai prin ta
lent. Toți s-au evidențiat prin- 
tr-un marc volum de muncă. 
Prin permanenta dorință de 
autodepășire și printr-un com
portament corespunzător in a- 
fara terenului, care Ie-a per
mis mereu să fie în plenitu
dinea capacității fizice și a ce
lor tehnice și psihice. Adevă
ratul jucător este propriul lui 
antrenor și... medic, pentru că 
el știe cit este de antrenat și 
de cît timp de odihnă are ne
voie. sau cum trebuie să pro
cedeze să nu piardă din pre
gătirea făcută la munte, de 
pildă. în acest sens o să tnai 
dăm un exemplu : eram Ia 
Leeds, cu Rapid, cînd echipa 
engleză domina fotbalul euro
pean de cluburi. Au venit in
tr-o dimineață la club interna
ționalii Roh Clarke și Renney. 
Au intrat în cabinetul medical, 
s-au dezechipat, au dat drumul 
la aparatele de fizioterapie 
și și-au făcut ședința medicală 
pentru vindecarea unor rup
turi musculare. Și au făcut-o 
singuri, de nimeni suprave- 
gheați. Și miercuri au iueat 
cu Rapid în plenitudinea for
țelor. Ron Clarke și Renr.ey 
nu au vrut să scape meciul 
din „Cupa cupelor".

Iată, deci, rolul jucătorului 
în realizarea sa sportivă. An
trenamentele, perioada aceasta 
de pregătire îi asigură ..BAZA" 
dar, de acum, un mare roi îl 
au ei, jucătorii, chemați să ri
dice nivelul fotbalului, al cam
pionatului care bate la ușă.

Constantin ALEXE

„B"
ganizatorui secției de fotbal: 
„Echipa s-a pregătit intens de
oarece vrem ca să practice un 
fotbal de calitate. La terminarea 
campionatului sperăm să ocu
păm locul 6 sau 7“ • Cei mai 
buni jucători din turul campio
natului: Moș. Țiglariu, Biro • 
Golgeterli echipei: Țiglariu. O- 
logu și Ciofică, toți cu cite 4 
goluri.

METALUL BOCȘA
• Antrenori: Octavian Roșea 

(principal) și Stelian Anghel (se
cund) Noutăți în Iot: Titl
Nicolae (de la Politehnica Timi
șoara), Luca (de la Petrolul 
Scăieni). Avrămuț (de la Mine
rul Oravlța), Asandel (de la 
C.S.M. Reșița). Colcovan, Laioș, 
Ziroș șl Trifon (toți promovați 
de la echipa de juniori) • A 
plecat: Radu Gelu (la C.S.M. Re
șița) • Echipa se află la —1 in 
„Clasamentul adevărului" • An
trenamentele eu debutat la 6 ia
nuarie și au continuat în loca
litate pină la 16 ianuarie, după 
care lotul s-a deplasat la Băile 
Herculane e A susținut jocuri 
de verificare cu F.C. Argeș 0—1, 
cu Strungul Arad 2—0, eu 
C.S.M. Reșița 3—1 șl Progresul 
Timișoara, tur-retur 3—0 șl 
2—0. Mai are în program me
ciuri cu Gloria Reșița. Politeh
nica Timișoara. Vulturii Lugoj șl 
Unirea Tomnatic • Ion Roșea, 
președintele asociației, ne-a de
clarat: „Ne așteaptă un retur 
foarte dificil. Sîntem o echipă 
nou promovată care se află încă 
în... rodajul meciurilor de Di
vizia „B“. Cea mal dificilă con
fruntare este considerată întîlni- 
rea, de pe teren propriu, cu 
F.C. Maramureș, una dintre 
principalele pretendente la șefia 
seriei. Sperăm, însă, ca evoluția 
echinel să se situeze ia un nivel 
cît mai bun și să Încheiem ast
fel campionatul pe un loc Ia 
miîlocul clasamentului", 0 Cel 
mal buni jucători din turul cam
pionatului: Mărgineanțu, Roșea 
și Anghel • Golgeterul echipei» 
Mărglneanțu, cu 8 goluri.



NOLMI LUNG A DEPĂȘIT SUBSTANTIAL RECORDUL NATIONAL LA 400 m mixt
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DESCHIZĂTORII DE DRUMURI
de
?1

In bazinul de 50 m din ca
pitala R. D. Germane, sub pa
tronajul Comitetului Olimpic 
din R.D.G., se desfășoară, în 
aceste zile, un important con
curs internațional, cu prezența 
a numeroși înotători de va
loare din mai multe țări eu
ropene. Cum am arătat în e- 
diția de ieri a ziarului nostru, 
o frumoasă victorie a repurtat 
sportiva română Noemi Lung 
în proba de 400 m mixt. în 
care, cu timpul de 4:44,54, a 
Tealizat un nou record națio
nal, îmbunătățindu-1 copios pe 
cel anterior (4:50,46). Pe locu
rile următoare ale podiumului 
de premiere au luat loc. în 
afara sportivei noastre, Kath
leen Nord cu 4:45,50 și Kathrin 
Biihlcr (ambele din R.D. Ger
mană) cu 4:54,63.

După cum se subliniază în 
comentariul transmis de Agen
ția „France Presse", succesul 
înotătoarei române și cel al 
vest-germanului Rene Schaff- 
gans, la 100 m fluture, sînt 
singurele cane au întrerupt se
ria de victorii ale sportivilor 
din R. D. Germană. învingă
tori în toate probele din prima 
zi a competiției.

Dintre celelalte rezultate ale 
concursului, trebuie notat și 
cel de 25,80 s înregistrat de 
Kirstin Otto, ciștigătoarea pro
bei de 50 m. Această sportivă 
reintră în actualitate, după ce, 
anul trecut, ea a fost multă 
vreme suferindă.

Rezultate tehnice : FEMEI — 
100 m liber : Manuela Stell- 
mach (R.D.G.) 56,25, Heike
Friedrich (R.D.G.) 56,31 ; 800
m liber : Astrid Strauss 
(R.D.G.) 8:40,13, Heide Grein

(R.D.G.) 8:41,50 ; 200 m spate : 
Kathrin Zimmermann (R.D.G.) 
2:13,77, Marion Sperka (R.D.G.) 
2:15,08 ; BĂRBAȚI — — 
liber : Steffen Zesner 
1:51,19 ; 400 m liber
Lodziewski (R.D.G.)
1 500 m liber : Uwe
(R.D.G.) 15:25,27 ; 100 m spate : 
Frank Baltrusch (R.D.G.) 57,27 ; 
100 m bras : Enrico Miiller 
(R.D.G.) 1:05,52; 100 m flu
ture : Rene Schaffgans (R.F.G.) 
55,36 ; 200 m mixt : Raik Han- 
nemann (R.D.G.) 2:04,17.

200 m 
(R.D.G.) 
: Sven 
3:51,14 ; 
Dassler

se oferă
Descoperirea 

nu se £ao 
i tăcut nicio- 
imense eforturi, 

jertfe. Și în sport, 
de a transforma • 
în posibil a im-

Astăzi, In Sala sporturilor

din Brașov

ÎNCEP CAMPIONATELE
BALCANICE DE SCRIMĂ (juniori)
- în Sala sporturilor din Bra
șov vor începe astăzi întrece
rile Campionatelor tclcanicc 
de scrimă 
ganizatorii 
mine cu o 
sosirii cu 
delegații.

La competiție vor fi prezenți 
unii dintre cei mai talentați 
reprezentanți al tinerei gene
rații de scrimeri din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și 
România, existînd, din acest 
punct de vedere, toate premi
sele pentru întîlniri atractive 
și disputate.

balcanice 
pentru juniori, or- 
fiind obligați să a- 
zi startul din cauza 
întîrziere a unor

ACTUALITATEA LA TENIS
• NEW YORK, 12 (Ager- 

pres). In turneul internațional 
de la Boca Raton (Florida), 
campionul cehoslovac Ivan 
Lendl, favoritul nr. 1 al tur
neului, l-a eliminat cu 6—2, 
3—6, 7—6 pe americanul John 
Sadri. Alte rezultate : Scha
pers (Olanda) — Kriek (S.U.A.) 
7—6, 4—6, 7—5 ; Gomez (Ecua- 

(Spania) 6—7, 
Asne (Franța) 
(S.U.A.) 7—5,

Claudio Panatta 
Vajda (Cehoslovacia) 
; Gunnarsson (Sue- 

Saad (Argentina) 7—5,

dor) — Sanchez 
6—3, 6—4 ; Tui 
— Giammaiva 
4—6, 6—3 ;
(Italia) — 
6—1, 7—6 
dia) , _
6—3. în proba feminină, tî- 
năra jucătoare americană Kate 
Gompert a furnizat o mare sur
priză învingînd-o cu 6—3, 3—6, 
6—4 pe compatrioata sa Pam 
Shriver. Alte rezultate : Ga
briela Sabatini (Argentina) — 
Betsy Nagelsen (S.U.A.) 6—4,
6— 2 ; Janine Thompson (Aus
tralia) — Pilar Vazquez (Peru) 
8—1, 6—2 ; Katarina Maleeva 
(Bulgaria) — Molly Nostrand 
(S.U.A.) 6—0, 6—3.

0 RIO DE JANEIRO, 12 (A- 
gerpres). în primul tur al tur
neului i 
de la 
suedezul 
eliminat 
zilianul
Râul Viver (Ecuador) a dispus 
cu 6—4, 6—2 de Blaine Millem- 
borg (S.U.A.), iar Ramiro Be
navides (Bolivia) a cîștigat cu
7— 6, 6—2 partida cu Luis Nas- 
cimento (Brazilia).
• LYON. In prima zi a tur

neului contînd pentru circuitul

satelit francez s-au înregistrat 
următoarele rezultate mai im
portante : Lesage — Grenier 
7—6, 6—4 ; Miiller — Barlow 
3—6, 7—6, 6—4 ; Foxworth — 
Brichant 6—7, 6—4, 7—6.
• TELFORD. Principalele 

rezultate înregistrate în turul 
2 : Castle — Falk 4—6, 7—6, 
6—3 ; Connel — Engle 4—6, 
6—4, 6—2 ; Drysdale — Delai- 
tre 7—6, 4—6, 7—6 ; Venssom 
— Burke 7—6, 6—2 ; Lodder — 
Borfield 4—6, 6—2, 6—1.

Noul nu 
la sine, 
autodescoperirea 
șl nu s-au 
dată fără 
fără uriașe 
încercarea 
imposibilul 
pllcat, mereu, uriașe riscuri. 
Aviatori, piloți de curse, na
vigatori solitari dorind să re
facă istoria migrațiilor mari
ne ale Omenirii, parașutlști, 
speosportlvl și-au riscat via
ța — și, uneori, au pierdut I 
— pentru a face demonstra
ții de care avea nevoie în
săși cultura umană. Mulțl 
dintre el au testat tehnolo
gii care, ulterior, au intrat 
în obișnuitul diurn. Alții lup
tă pentru a Introduce la ni
vel de masă performanța, 
pină nu demult, unică, 
ghid montan de 68 de 
Claude Jacoux, încearcă 
multe decenii, riscînd el 
sușl în fața pericolelor 
telul, să ridice cit mal 
te expediții de oameni 
nuițl, normali, pină 
6000—7000 de metri : 
măresc aventura 
preț, 11 fae doar să trăiască 
altfel dectt pină acum !** Un 
medic, specialist în medici
nă sportivă, a traversat sin
gur Atlanticul, a făcut În
conjurul lumii !ntr-o ambar- 
cațle lungă de 12 metri, a 
mers pe jos pină în Patago
nia, va pleca In acest an.

Mîine, la

internațional de tenis 
Piracicaba (Brazilia), 

I Stefan Svensson l-a 
cu 6—2, 6—4 pe bra- 
Alexandre Hocevar,

In stațiunea cehosloavcă Smokovec, din munții Tatra, in cadrul 
„Cupei Mondiale", primele trei locuri ale cursei de slalom uriaș 
au fost ocupate d iugoslava Mateja Svet (in centrul imaginii), 
urmată de spaniola Blanca Fernandez Ochoa (in stingă) și vest- 
germana Traudl Hacher (in dreapta). Telefoto : CTK-AGERPRES

Debutul celui mal înalt jucător din N.B.A., 
sudanezul Mânute Bol (care măsoară 2,29 m 
la o greutate de numai 81 kg !) în campionatul 
profesionist de baschet al Statelor Unite, a fost 
așteptat — în urma publicității extraordinare 
făcute de managerii echipei sale — cu un e- 
norm interes. Dar uriașul Bol, care a evoluat, 
in prealabil, la echipa de amatori a Universi
tății din Bridgeport (Connecticut), a jucat în 
meciul de debut numai... trei minute pentru 
formația Washington fără a reuși să înscrie 
nici măcar un punct sau să facă vreo recu
perare în lupta de sub panouri. în sChlmb, 
Anthony Webb unul dintre conducătorii de 
joc ai echipei adverse. Atlanta, a marcat în 
această partidă 12 punct? și a oferit coechi
pierilor 12 pase decisive. La prima vedere, a- 
ceste „cifre" nu ies cu mult din „normalul" 
realizărilor unui meci de baschet. Ele cîștigă 
multă greutate, însă, dacă adăugăm „amănun
tul" că Webb are o înălțime de... 1,70 m, fiind 
de departe cel. mai scund jucător din liga pro
fesionistă de baschet a S U A. I După cum se

Un 
ani, 

de 
tn- 

mun- 
mul- 
oblș- 
spre 

„Nu ur- 
cu orice

tot singur, la Polul Nord : 
.Ceea ce fac Înseamnă cer
cetare medicală. Șl propria 
mea împlinire".

Riscul — în sport sau aiu
rea — presupune spectaculo
sul oare trece în prim-plan, 
Înăbușind adevărata esență a 
sportului. Și, din păcate, ade
sea, mediile de informare, în
trețin suspansul, măresc ten
siunea, sporesc emoția, șl cul
tivă aventura. Există astăzi, în 
lumea sportului, o mulțime de 
aventurieri ai performanței. 
Doi alplnlști se provoacă la 
o Întrecere pe un versant pe
riculos, dar nu-și încep as
censiunea pină nu încheie un 
avantajos contract bănesc 
pentru transmiterea în direct 
a încercării lor. Un calacist 
francez ișl găsește moartea 
dorind să parcurgă cursul ex
trem de periculos al 
Inga din Zair ! ? Un alt 
former" a dispărut pe < 
pornit de unul singur, 
tinderi nemărginite, pe 
gilă planșă cu velă...

Vieți pierdute fără

rîulul 
t „per- 
Ocean, 
pe tn- 
o fra-

rost. 
Vieți ce puteau £1 puse în sluj
ba sportului, a adevăratei per
formanțe.

Numele lor ar fi stat ast
fel, alături de cele ale unor 
mari campioni, ca Marita 
Koch, Matt Biondi, Nadia 
Comăneci, Serghel Bubka și 
atîția alțl.

Radu TIMOFTE

Frankfurt pe Main

TRAGEREA LA SORȚI A CELOR 7 GRUPE f'OTBAL
meridiane

ALE PRELIMINARIILOR C. E.
• Echipa României in urna secundă • Componența grupelor

valorice

La 14 februarie, la Frankfurt 
pe Main, va avea loc tragerea 
la sorți pentru alcătuirea gru
pelor preliminare ale noii ediții 
a campionatului european 
țări. Interesul 
nlment ane o 
sebită: 32 de 
juca In grupe 
este calificată 
neul final din 
ganizatoare), dintre care nu mai 
puțin de 12 selecționate sînt 
calificate pentru turneul final al 
C.M. din Mexic: Anglia, Dane
marca, Spania, Portugalia, Bel
gia, U.R.S.S., Irlanda de Nord, 
Ungaria, Bulgaria, Polonia, Sco
ția șl Italia.

Cum se va proceda la alcătui
rea grupelor ? (care, trebuie să 
recunoaștem, în faza pregătirilor 
nu a fost o treabă ușoară pentru 
JJ.E.F.A.). Se vor forma 7 grupe, 
patru cu cite cinci formații și 
trei cu patru selecționate, din
tre care numai prima clasată se 
va califica in turneul final (plus 
R.F. Germania); au fost alcătui
te cinci urne (pe grupe valorice) 
din care se vor extrage numele 
echipelor care 
pele. Criteriile 
nența urnelor 
rele: numărul 
determinat de 
realizat în preliminariile C.E. și 
C.M. la ultimele ediții (la coefi
cient egal, departajarea s-a fă
cut în funcție de rezultatele ob
ținute la ultimul turneu final al 
C.M.); echipele din urna a V-a 
(cea mal slabă valorică) vor fi 
repartizate în grupele cu cite 
elnci selecționate; Franța. ca 
tară organizatoare a C.E. în 1981, 
și Italia, campioană mondială în 
1982 (calificată direct la turneul 
final din Mexic), n-au partici
pat la preliminariile competiți
ilor respective, și deci, susiinînd 
mal puține jocuri, au acumulat 
șl puncte mal puține, avind un 
coeficient mai mic.

lnter- 
pentru acest eve- 
semnificațle deo- 
selecționate vor 

(R.F. Germania 
direct pentru tur- 

1988, oa țară or-

vor forma gru- 
pentru compo- 

au fost următoa- 
de ordine a fost 
coeficientul total

GABARITUL ADESEA INSUFICIENT

Andi VILARA

poate constata, chiar șl în baschet, nu numai 
talia jucătorilor reprezintă elementul decisiv in 
tranșarea unei dispute...

în același context — al contrastelor... gabari- 
tice — ne-a parvenit o știre din campionatul 
francez de rugby, care anunța evoluția — în 
meciul care a opus echipele Stade Toulousain 
și Racing Paris — celui mai „mic“ centru, linia 
a treia din lume Ivon Rousett (1,75 m, 78 kg). 
Echipa vizitatoare, Racing, â deplasat pentru 
întîlnirea de la Toulouse, numai două rezerve, 
un junior și pe Ivon Rousset — pentru an
samblul liniilor din spate. Antrenorul Robert 
Paparemborde (vechea noastră cunoștință) nu 
a ezitat să-1 trimită în joc pe Rousset, pe pos
tul cu numărul 8. deși acesta evolua de obicei 
ca aripă trei-sferturi. Și, profitînd de uluiala 
generală, jucătorul parizian a reușit chiar o... 
intercepție la o repunere din margine, unde 
a avut de înfruntat — în săritură — adevă- 
rati „coloși" de aproape 2 m și în jur de 
l(>0 kg !

11. Suedia (20; 1,250); 12. Unga
ria (17; 1,214); 13. Tara Galilor 
(14; 1,167); 14. Bulgaria (16;
1,143);

URNA A IlI-a: 15. Austria (16; 
1,143); 16. Iugoslavia (16; 1,143); 
17. Cehoslovacia (18;1,125);

Iată acum componența valorică 
a celor cinci urne (între paran
teze numărul de puncte acumu
late șl coeficientul realizat), din 
care se vor extrage numele ță
rilor participante în cele șapte 
grupe:

URNA I: L Anglia (24; 1,500); 
2. Danemarca (24; 1,500); 3. Spa
nia (21; 1,500); 4. Portugalia ‘ 
1,429); 5. Olanda (20; 1,429) 
Belgia (17; 1,417); 7. Franța 
1,375).

URNA A n-a: 8. U.R.S.S. 
1,357); 9. Irlanda de Nord 
1,313) ; 10. ROMANIA (21

_________ 18. 
R.D. Germană (15; 1,071); 19. Po
lonia (12; 1,000); 20. Elveția (14; 
1,000); 21. Irlanda (15; 0,936).

URNA A IV-a: 22. Scoția (11; 
0,917); 23. Grecia (12; 0,857); 24. 
Finlanda (9; 0,643); 25. Norvegia 
(9; 0,643); 26. Italia " ------
27. Turcia (8; 0,500); 
(6; 6,429).

URNA A V-a: 29. 
0,357); 30. Malta (3;
Cipru (2; 0,143); 32. 
(0; 0,000).

Preliminariile C.E. __ ____
loc între 1 august 1986 și 31 de- 
oembrie 1987, programul meciu
rilor din grupe urmînd să fie 
perfectat de către echipe, după 
tragerea la sorți de mîine.

(5; 0,625);
28. Albania

Islanda (3; 
0,188); 31.

Luxemburg

vor avea

Trei jucători care vot evolua in turneul final al C.M. din Meric : 
doi vest-germani K. H. Rummenigge (in stingă), H.P. Briegel (in 
mijloc) și italianul Fanna (nr. 7). Fază din meciul Verona — Inter 
(0—0), in cadrul campionatului italian Telefoto : A.P.-AGERPRES

< • F.I.F.A. a dat publicității lista celor 36 de arbitri care 
vor conduce meciurile din turneul final. Iată numele lor (pe 
continente). EUROPA (19): Brummeier (Austria). Ponnet (Bel-

) gia), Docev (Bulgaria), Christov (Cehoslovacia), Courtney (An- 
. glia), Quinion (Franța). Kirschen (R.D.G.), Roth (R.F.G.), 
1 Nemeth (Ungaria), Snoddy (Irlanda de Nord), Agnolin (Italia), 
i Keizer (Olanda), Igna (România), McGinlay (Scoția), Petro- 
( viei (Iugoslavia), Fredriksson (Suedia), Daina (Elveția), Bu
tt tenko (Suedia), Arminia (Spania): AMERICA DE SUD (6):
< Esposito (Argentina), Filho (Brazilia), Silva (Chile). Palacio 
tt (Columbia), Roa (Paraguay). Bazan (Uruguay); AMERICA DE 
( NORD, CENTRALA șl ZONA CARABILOR (4): Morera (Costa 
4 Rica), Molina (Guatemala), Ramirez (Mexic), Socha fS.U.A.); 
( AFRICA (3): Neceu (Tunisia). Ackong (Mauritania), Traore 
) (Mall); ASIA (3): Tkada (Japonia). Al-Shanar (Arabia Saudi- 
J tă), Al-Sharif (Siria); OCEANIA (1): Banbridge (Australia). 
’ • DUPĂ turneul clștigat la Miami, echipa Uruguayului va 
tt susține, in faza a doua a pregătirilor, următoarele meciuri: 
I 13 aprilie, la Los Angeles cu Maroc; 16 aprilie (Amsterdam) 
i cu Olanda; 19 aprilie (Oslo) cu Norvegia; 23 aprilie (Belfast) 
( cu Irlanda de Nord 0 ECHIPA Coreei de Sud va întreprinde 
> un turneu în Europa, 
( nlnd printre altele 
1 zentativa de tineret
1 RUL reprezentativei 
( sa are șanse să se 
ț o echipă fără mari 
( lectiv și printr-o apărare bună'

între 23 februarie și 18 martie, întîl- 
echipele Anderlecht Leverkusen, repre-

a R.F.G., pe F.C. Koln etc. e ANTRENO- \ 
Bulgariei, Ivan Vuțov, a declarat că echipa w 
califice pentru sferturile de finală. „Avem N 
vedete, dar ea se impune prin jocul co- tx 

a adăugat el p
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