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In citeva orașe din Indonezia

Campionatele naționale de sântei

SPORTIVE DE FRUNTE ALE ȚĂRII NOASTRE 
AU DEMONSTRAT NIVELUL RIDICAT 

AL ȘCOLII ROMÂNEȘTI
Dialog cu prot. Vasile (liiorcanu despre acest

Lotul de gimnastici ritmica 
al țării noastre, precum și 
cinci gimnaste de la „sportivă", 
performere de frunte ale e- 
chipei reprezentative, au efec
tuat — la sfîrșitul lunii ianua
rie și începutul lui februarie — 
un turneu în Indonezia. Am 
solicitat lui VASILE CHIO- 
KEANU, secretar responsabil ad- 
adjunct al federației române 
de specialitate, să ne ofere cîte- 
va amănunte despre acest in
teresant si inedit turneu.

— Vă rugăm să ne spuneți* 
mai iutii, care au fost obiec
tivele urmărite de această 
lungă deplasare și cum se ex
plică alcătuirea unei delegații 
„mixte", atit din sportive de 
la „ritmică", cit și de la „spor
tivă"?

— Să fac de la început pre
cizarea că a fost vorba de un

După „Cupa

mai multa Încredere
Concursul de patinaj artistic 

dotat cu „Cupa României", în
cheiat la sfirșitul săptăminii 
trecute, s-a caracterizat, in ge
neral, cum am mai scris, prin- 
tr-un nivel tehnic ridicat, re
zultat al unei munci responsa
bile, al preocupării antrenorilor 
pentru creșterea valorii exerci- 
țiilor elevilor lor în vederea 
participării cu succes la viitoa
rele competiții internaționale.

Pe lingă multe alte aspecte, 
competiția a relevat două pro
bleme foarte importante — 
după părerea noastră —, am
bele legate de exigență. în pri
mul rând, este meritoriu faptul 
că antrenorii au acordat mai 
multă încredere decît au fă- 
cut-o pînă acum elementelor 
tinere, de perspectivă, renun- 
țînd, în același timp (este greu, 
o știm prea bine 1), la patina
torii care nu mai au nici o 
șansă de progres și care, depă
șind vîrsta junioratului, nu au 
obținut rezultate deosebite nici 
măcar pe plan intern. Renun
țarea nu a fost totală, din pă
cate. Senioarele, cu două ex
cepții — Anca Cristescu și 
Csilla Sandor —, s-au prezen
tat cu exerciții slabe din punct 
de vedere tehnic, arătînd (ca 
gabarit !) de parcă ar fi pati
natoare de... agrement. Este, 
desigur, de înțeles dorința 

Jn frumos spectuco-l sportiv au oferit, in Sala sporturilor din Bra- 
șov, echipele participante la prima etapă a Campionatului Diviziei 
” t tenis de masă, majoritatea confruntărilor oferind evoluții 
aplaudate. In prim-plan, o „secvență" surprinsă de fotoreporterul 
nostru Aurel D. NEAGU la meciul otilia Bădescu ‘(dreapta) — Anca 
cneler, tn care campioana europeană a cadetelor a obținut o me
ritata victorie în fața „juventistei".

(în pag. 2 3, clasamentele după desfășurarea primei etape)

turneu de pregătire și de con
cursuri demonstrative, care 
s-a desfășurat în permanență 
sub semnul unui deosebit in
teres față de prezenta gimnas
telor române In acest colț în
depărtat al planetei. Delegația 
noastră a cuprins pe campioa
nele mondiale Ecaterina Szabo 
și Daniela Silivaș, pe Laura 
Cutina, Dana Dumitru și Le- 
nuta Rus (din lotul care a 
făcut anul trecut deplasarea la 
campionatele mondiale din Ca
nada), iar de la „ritmică" pe 
cele mai bune sportive ale țâ
rii : Doina Stăiculescu, Alina 
Drăgan. Florentina Butaru, A- 
driana Stoenescu, Francisca 
Dumitrescu, Petruța Dumitrescu 
și Mirela Drăgulici. Concomitent 
cu acomodarea cu elementele 
tehnice din cadrul noilor exer
ciții liber alese (după perioa

României" la patinaj artistic

ELEMENTELOR TINERE, DE CERTĂ PERSPECTIVĂ
conducătorilor de cluburi și a- 
sociații ca reprezentanții lor 
să „ocupe" treptele podiumu
rilor in competițiile Interne. 
Dar aceștia nu trebuie sâ sca
pe din vedere faptul, deosebit 
de important, al OBLIGATI
VITĂȚII de a „aproviziona" 
loturile reprezentative cu ele
mente competitive in arena in
ternațională. în acest sens se 
cer formulate, după opinia 
noastră, pretențiile față de an
trenori.

O altă problemă de mare 
stringență este aceea a arbi-

ECHIPE VALOROASE LA „CUPA F.R. HOCHEI"
Patinoarul artificial „23 Au

gust" din Capitală va îmbrăca 
din nou haine de sărbătoare : 
vineri va începe cea de-a 27-a 
ediție a „Cupei F.R. Hochei", 
o competiție de tradiție în 
sportul nostru și care, an de 
an, a adus in fața publicului 
iubitor de hochei și a specia
liștilor echipe valoroase. Și 
ținînd seama de programarea 
ei în această perioadă, între
cerea prezintă utilitate și 
în perspectiva importan
telor competiții internaționale 
oficiale la care sînt chemate

DE GIMNASTICĂ
turneu da de pregătire la munte), cu 

accelerarea ritmului de lucru 
intens la exercițiile pregătite 
centru calendarul internațional 
din acest an, cu exersarea ca
pacității de adaptare a sporti
velor noastre la săli și apara
te de diferite calități. într-o 
climă mult schimbată și in 
condiții organizatorice îngreu
nate de deplasări, gimnastele 
române au susținut șapte de
monstrații — la Jakarta, capi
tala Indoneziei, precum și în 
orașele Bandung și Surabaya, 
tn plus, la solicitarea gazdelor 
noastre, antrenorii Maria Gâr- 
bă și Octavian Belu au efec
tuat un antrenament deschis 
Dentru toți antrenorii și spor
tivii fruntași din capitala In
doneziei, prilej de multe în-

Constantîn MACOVE!

(Continuare tn pag. 2—3)

trajului. Nu vrem să negăm 
valoareâ campionului nostru 
Adrian Vasile, eleganța, sigu
ranța, dezinvoltura cu care a- 
cesta evoluează pe gheață. Toa
te dovedesc o preocupare se
rioasă a patinatorului pentru 
sportul îndrăgit Și nici să se 
înțeleagă că notele din ultimul 
concurs au influențat, în vreun 
fel, clasamentul final. Vasile a 
meritat din plin victoria. Dar

Doina STĂNESCU

(Centinuare tn pag. 2—3)

să participe selecționatele noas
tre. Este vorba de reprezenta
tiva de seniori, precum și de 
cea de tineret.

Anul acesta, la „Cupa F.R. 
Hochei" au fost invitate for
mații binecunoscute, ca Avto- 
mobilist Sverdlovsk, care și în 
anii trecuți ne-a mai vizitat, 
cîștigînd trofeul pus în joc. 
Cea de-a doua echipă deosebit 
de puternică (cu mare interes 
este așteptat meciul său cu a- 
mintita reprezentantă a ho-

CLUBUL SPORTIV STEAUA ÎN FATA
UNOR NOI ȘI SPORITE

Clubul sportiv al armatei. 
Steaua, este — fapt recunoscut 
și atestat de ansamblul reali
zărilor sale — o unitate de 
bază, pilon puternic al mișcări’ 
noastre sportive. Calitatea i-o 
conferă structura sa organiza
torică puternică (23 de secții 
pe ramură de sport, cabinete 
pe specialități etc.), numărul și 
calitatea cadrelor de sportivi 
și tehnicieni, baza sa materia
lă mereu mai bogată. Tocmai 
la aceste repere s-a raportat 
analiza din recenta plenară, 
darea de seamă prezentată d« 

. președintele clubului, colonelul 
Nicolae Gavrilă, și numeroasele 
luări de cuvînt, care au avut 
în vedere înalta exigență iz
vorâtă din locul și rolul clu
bului Steaua în ansamblul per
formanței românești.

Anul 1985, primul din ac
tualul ciclu olimpic, a fost bo
gat în succese de seamă, pal
maresul clubului militar îm-

REPREZENTANȚII

Învingători la
SINAIA, 18 (prin telefon). 

Pe pirtia din localitate s-au 
încheiat campionatele națio
nale de sanie. In ultima zi de 
concurs, dnd s-au desfășurat 
manșele finale la simplu și 
dublu, soarele strălucitor, al
bul Imaculat al zăpezii și tem
peratura de.„ plus 12 grade 
au fost elementele de decor 
care au însoțit coborârile, tn 
disputa seniorilor, am consem
nat o întrecere deosebit de 
strînsă pentru ocuparea locului 
I. După manșa I, conducea I. 
Apostol cu 49,17 sec., urmat de 
D. Comșa cu 49,47 sec. în man
șa a doua, Comșa (50,03 sec.) 
l-a devansat pe Apostol (50,55). 
In ultima manșă, Apostol a 
avut o coborâre foarte bună — 
48,55 —, cea mai rapidă din 
concurs (față de 49,22 realiza
tă de liderul de pină atunci) 
și a cîștigat titlul de campion 
De menționat că fără răstur
narea din prima manșă (rând 
a obținut 53,61), L. Bălănoiu,

Divizia „A“ de baschet

FORMULA ETAPELOR SĂPTÂMÎNALE
SĂ NU COBOARE ȘTACHETA PREGĂTIRII

Cele 22 participante la cam
pionatele naționale de baschet 
— masculin și feminin — 
s-au angrenat, de simbătă. în 
întrecerile oelui de al treilea 
tur. care se dispută (ca și al 
patrulea, ultimul dinaintea tur
neelor finale) în etape săptă- 
mînale. cu jocuri duble. Din
tre cele 20 de rezultate înre
gistrate pe parcursul a două 
zile, singurele care au deter
minat o modificare importan
tă într-unul din clasamente au 
fost victoriile echipei Politeh
nica Sportul studențesc Bucu
rești asupra formației Olimpia 
București, datorită cărora stu
dentele se află la numai un 
punct diferență de a doua cla
sată, Voința București. în rest, 
la fete, Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca se men
ține cu autoritate în fruntea 
clasamentului, în timp ce in 
grupa 7—11 se anunță o luptă 
aprigă pentru evitarea ultimu
lui loc (care aduce retrograda
rea). La băieți. Steaua și Di
namo București parcurg cu 
ușurință un traseu care va de
veni dificil doar cu prilejul 
meciurilor directe, iar Rapid 
si-a întărit onoranta poziție a 
treia, a cărei țintă finală îi 

sheiului sovietic) este formația 
de tineret a Cehoslovaciei, re
cent clasată pe locul IV la 
campionatul mondial al aces
tei categorii de virstă. In sfîrșit, 
reprezentativa Bulgariei, pre
zentă în aceeași grupă valori
că, „C“, cu formația României, 
care încheie acest „careu" al 
formațiflar participante.

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag 2—3) 

bogățindu-se eu performanțe 
care i-au consolidat locul I in 
ierarhia sportului nostru : 21 
de medalii Ia campionatele 
mondiale, 2 la Jocurile Mon
diale Universitare, 23 la cam
pionatele europene, 97 la bal
caniade și 205 titluri naționa
le, ia care se cuvine adăugată 
calificarea echipelor de fotbal 
handbal și volei în fazele su
perioare ale competițiilor eu
ropene. Au fost citate numele 
unor sportivi șl antrenori cu- 
noscuți, autorii acestor perfor
manțe, între care Ștefan Ne- 
grișan, Nicu Vlad. Ion Cor- 
neliu. Silvia Kaposztai, Vasile 
Stingă. Elena Florea. Tudorel 
Stoica, Ladislau Boloni, Danie
la Moise ș.a., respectiv Ștefan 
Achim. Emeric Jenei. Teodor 
Col dea, Gheorghe Șuteu, Ra
du Voina, Dumitru Viziru.

Așa cum s-a subliniat în lu
crările plenarei, o atenție deo
sebită s-a acordat ridicării oa- 

A. S. A. BRAȘOV, 

SIMPLU Șl DUBLU 
cu celelalte coborâri reușite, 
s-ar fi clasat pe unul din pri
mele trei locuri.

Clasament : 1. I. Apostol
(A.S.A. Brașov) 2:28,26 ; 2. D. 
Comșa (Tractorul Brașov) 
2:28,72 ; 3. Al. Comșa (Tracto
rul) 2:31,68 ; 4. A. Kozak
(C.S.O. Sinaia) 2:34,77 ; 5. L 
Bălănoiu (A.S.A.) 2:37,47 ; 6. C, 
Ungureanu (A.S.A.) 2:37,85.

în proba de dublu, proble
ma învingătorilor a fost tran
șată foarte clar. Cu coborâri 
sigure și cu cele mai bune re
zultate în fiecare manșă (46,06 
și 46,02), cuplul I. Apostol — 
L. Bălănoiu și-a adjudecat lo
cul L

Clasament : 1. L Apostol — 
L. Bălănoiu (A.S.A. Brașov) 
1.32,98 ; 2. Cr. Sudu — L. Ce- 
poi (C.S.Ș. Vatra Dornei —

Horațiu SIMA

(Continuare tn pag 2—3)

O splendidă săritură realizată de 
un grup de jucători care încearcă 
să intre tn posesia mingii. O 
imagine (realizată tn cursul me
ciului Steaua — Dinamo) care 
ilustrează dinamismul si specta

culozitatea baschetului.
Foto : Iorgu BĂNICĂ

este în actualul campionat, dar 
la care râvnesc și celelalte e- 
chipe din grupa 1—6.

în legătură cu desfășurarea 
campionatului sub formă de 
etape săptăminale (conform 
regulamentului Diviziei „A"), 
este necesar să atragem aten
ția că această formulă nu tre
buie să ducă la diminuarea 
exigenței antrenorilor și jucă
torilor asupra pregătirii pe 
„motivul" că nu mai sînt tur
nee șl nu mai trebuie să sus
țină cîte cinci partide în tot 
atîtea zile (ceea' ce solicită un 
efort destul de mare si. deci, 
cantitate și calitate adecvate

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare tn pag 2—®)

EXIGENȚE 
lificării calitative a procesului 
instructiv-educativ, așezat pe 
principii științifice, creșterii 
gradului de conștiință și res
ponsabilitate al întregului per
sonal, depistării, selecției șl 
pregătirii tinerilor talentați, ca 
și îmbunătățirii colaborării cu 
alte cluburi și asociații spor
tive.

Apreciindu-se cum se cuvine 
realizările obținute în perioada 
analizată, nu au fost trecute 
cu vederea neajunsurile și ne- 
împlinirile existente încă in 
activitatea clubului, unele — 
cum e firesc — reflectate tn 
nerealizările pe ansamblul miș
cării noastre sportive. In da
rea de seamă. în cuvîntul par- 
ticipanților. dar îndeosebi în 
concluzii, s-a arătat răspicat 
că rezultatele nu au fbst tot-

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)



LA PORȚILE
Un „laborator41 cu
Tonova, Dragan. Plocon, Pa- 

vel Ardclea... sînt nume care 
ți azi, după mulți ani. persistă 
în memoria iubitorilor voleiu
lui.

A fost prima echipă cfe club 
de la noi care a triumfat în 
competiția europeană supremă, 
„Cupa campionilor".

Anii au trecut, și peste ge
nerația miraculoasă a Giuleș- 
tiului, acoperită de titluri și 
glorie, s-a așternut timpul. O 
dată cu retragerea „magnifici
lor", pentru clubul de lingă 
podul Grant a început insă re
gresul, lent și... implacabil. E- 
chipei. ajunsă pe undeva prin 
zona de mijloc a Diviziei „B“, 
1 se prevedea un viitor și mai 
greu.

Totul trebuia reînceput, de 
la copii și juniori. Și astfel se 
ajunge, prin 1979. la nou în
ființatul C.S.Ș. Liceul 12 C.F.R., 
unde lucrează profesorul Ion 
Șoacă, un neobosit căutător și 
șlefuitor de talente.

Au urmat ani de muncă asi
duă. Profesorului Șoacă i se 
alătură, cu timpul, mai tinerii 
colegi Ștefan Wassilko și Da
niel Droc. Și împreună reușesc 
să creeze un adevărat „sistem 
feroviar de volei", capabil să 

alimenteze, cu elemente valo
roase, an de an, echipa de se
niori a Rapidului.

După numai șase ani de la 
Înființarea „laboratorului" giu- 
leștean, rezultatele încep să se 
vadă. Exemplificînd, putem

DIVIZIEI „A“
rezultate notabile
spune că juniorii din Divizia 
școlară (prof. S. Wassilko) 
conduc detașat în seria lor, 
lăsind să se întrevadă o nouă 
generație de excepție, după cea 
care, în urmă cu dțiva ani. 
l-a dat voleiului de performan
tă pe M. Constantin, că o altă 
echipă a clubului bate si ea 
la porțile promovării în Divi
zia școlară și că echipele de 
juniori III conduc detașat în 
campionatele în care joacă, 
sugerînd succesiunea valorilor.

Ca un corolar, am vrea să 
subliniem că echipa de seniori 
a Rapidului (pregătită de a- 
oelași I. Șoacă), cea care în 
urmă cu un an-doi naviga în 
derivă prin apele Diviziei „B“, 
este acum în fruntea seriei sa
le. cu mari șanse de revenire 
în primul eșalon, și că mulți 
dintre componenții ei sînt tre- 
cuți prin filiera sistemului giu- 
leștean.

Cei trei, la care l-am pu
tea adăuga și pe devotatul pre
ședinte (voluntar) al clubului 
școlar feroviar. Dragoș Vețc- 
leanu, și mult doritul lor „sis
tem feroviar de volei" sînt abia 
la început, dar ei sînt con
știent! că numai pasiunea și 
munca fără preget, ca si pînă 
acum, vor asigura viabilitatea 
ideii lor și vor menține aprinsă 
flacăra voleiului din Giulești, 
care, în urmă cu numai cîteva 
sezoane, abia mal... pîlpîia.

Gheorghe LAZAR-coresp-

SĂNĂTĂȚII ’86"
Cea mai amplă alergare pe 

schiuri din țară, la nivelul 
sportului de masă, este „Ma
ratonul Sănătății", organizat, po
trivit tradiției. în ultima par
te a lunii februarie, în jude
țul Harghita, la Miercurea Ciuc. 
In acest an, „Maratonul Sănă
tății ’86“ va avea loc în ziua 
de 23 februarie (ora 9,30 dimi
neața), în organizarea redac
țiilor ziarelor județene „Infor
mația Harghitei" și „Harghita", 
în colaborare cu C.J.E.F.S, Har
ghita — locul de desfășurare 
fiind un traseu de 20 km, si
tuat între Băile Miercurea Ciuc 
și platoul de la Jigodin.

Competiția este deschisă tu
turor iubitorilor schiului, in
diferent de virstă. Mulți dintre 
concurenții edițiilor trecute știu 
că, de pildă, Ana Dedaradics 
— participantă la toate între

PE SCHIURI UN
pînă 
dată

acum, ocupînd 
un loc în pri- 
a clasamen- 

73 de 
la star-

acum...

cerile de 
de fiecare 
ma jumătate 
tului — are 
ani. De obicei,
tul acestei întreceri se prezintă 
mii de participant! din întrea
ga țară, mulți dintre ei pri
mind diplome și premii (între 
care pentru „Cel mai tînăr con
curent", „Participantul sosit din 
cel mai îndepărtat colț de țară1' 
ș.a.). Spectatorii aflați 
seu vor putea urmări 
de schi, probe alpine.

Vă așteptăm, deci, la Miercu
rea Ciuc, în ziua de 23 februa
rie, pentru a lua startul la cea 
de a VI-a ediție a „Maratonu
lui" nostru. Informații la tele
foanele : 13019 și 11861 (prefix 
958).

l- 
pe tra- 

intreceri 
săniuțe.

Radu POP
Redacția „Informația Harghitei"

ÎN FAȚA UNOR NOI Șl SPORITE EXIGENȚE
(Urmare din pag I)

deauna la nivelul condițiilor 
asigurate clubului, nu au re
flectat potențialul său real atît 
pe ansamblu, cit și pe fiecare 
secție, sportiv și antrenor în 
parte. Nu toți au Înțeles exact 
ce loc și ce rol important o- 
cupă clubul în mișcarea noas
tră sportivă. Așa s-a făcut că 
secții cum sînt cele de penta
tlon modern, călărie, caiac-ca- 
noe, box să nu obțină rezulta
tele așteptate, datorită insufi
ciențelor în instruire, între ca
re lipsa de intensitate, nefolo- 
sirea integrală a timpului a- 
fectat pregătirii ș a. Alte sec
ții, ca atletismul, scrima sau 
tenisul, au avut rezultate osci
latorii. Observații critice s-au 
făcut și cu privire la selecție,

in sensul că nu toți sportivii 
încadrați în secții reprezintă 
valori autentice. S-a cerut con
siliului clubului să nu se măr
ginească la analiza din plena
ră, d să o continue, pe fie
care compartiment, pe fiecare 
secție, antrenor si sportiv, hi- 
tndu-se măsurile care se im
pun, etalonul de apreciere fiind 
rezultatele de competitivitate 
internațională. Este necesară — 
s-a mai spus în concluzii — 
reconsiderarea atitudinii față 
de calificarea antrenorilor, du
pă cum trebuie Instaurat, la 
toate nivelele clubului, clima
tul de ordine, disciplină, res
ponsabilitate, de dăruire în 
muncă și emulație sportivă, 
oare trebuie să caracterizeze 
dubul sportiv reprezentativ al 
armatei. în perioada 1986—1990 
vor trebui obținute performan-

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A" LA TENIS DE MASĂ
• In urma desfășurării primei 

eCape a Campionatului Diviziei 
„A“ la tenis de masă, configu-

1.
i-

rația clasamentelor este urmă* 3. CJSJtf. Cluj-Napoca 3 2 1 12-10 5
toarea : 4. Constructorul Cv. 3 0 3 5-15 3

FEMININ MASCULIN
GRUPA I GRUPA I

1. Spartac C.S.S. 1 3 3 0 15-10 8 1. Universitatea I Cv. 3 3 0 27- 8 8
3. Juventus MILMC 3 2 1 12- 8 5 î. Universitatea n Cv. 3 2 1 21-15 5
3. Metalul Rm. V. 3 1 2 12-12 4 3. Progresul HRUC 3 1 2 15-23 4
4. C.S. Arad 3 0 3 9-15 3 4. Mecanică fină 2 0 3 8-27 3

GRUPA A n-> GRUPA A H-a
Seria I Seria I

1. Tractorul Bv. 3 3 0 15- 8 6 1. Costr. I Tg. M. 3 3 0 27- 9 €
2. Faimar B. M. 3 2 1 13-13 5 2. Știința C-ța 3 2 1 21-21 5
3. CJS.SJ.P.C. SI. 3 1 2 12-12 4 3. Sfida C.S.S. B-ța 3 12 19-22 4
4. Constr. n Tg. M. 3 0 3 8-16 3 4. Voința S.M. 3 0 3 12-27 3

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

a antrenamentelor). Dimpotri
vă. apreciem că trebuie să 
crească în primul rînd volu
mul si intensitatea pregătirilor, 
deoarece răgazul dintre două 
etape permite o mai variată și 
bogată sistematizare a antre
namentelor, a căror concreti
zare trebuie să se facă simți
tă în creșterea nivelului tehnic 
Si spectacular al meciurilor.

Ar fi îmbucurător și dacă nu 
s-ar mai folosi „remizele de 
salon", adică rezultatele de 
„1—1“ anticipate prin... înțe
legeri între antrenori și între 
jucători, așa cum s-a petrecut 
uneori la edițiile precedente 
ale campionatului. Afirmația 
nu este gratuită, iar unele re
zultate aparent bizare (stmbătă 
eîstiga o echipă la scor, iar 
duminică învingea cealaltă, tot 
la diferență mare) se datorau 
tocmai faptului că formațiile 
respective își „împărțeau" vic
toriile. în scopul obținerii unui 
punctaj mai bun în clasament, 
bineînțeles în defavoarea altor 
echipe, care luptau corect.

Este de dorit ca întrecerile

să fie lipsite de defecțiunile ca
re nu o dată și-au pus am
prentă nefavorabilă asupra va
lorii campionatului, cu urmări 
negative în ceea ce privește 
spectacolul sportiv propriu- 
zis și interesul publicului.

MASCULIN
L Steaua* 22 21 1 2208:1556 42
2. Din. Buc. 22 20 2 2239:1517 42
X. Rapid 22 14 8 1627:1852 36
4. Din. Ord. 22 11 11 1760:1819 33
5. I.C.E.D. 22 11 11 1878:1873 33
8. Farul 22 10 12 1711:1907 32
7. Acad. Mii. 22 9 13 1887:1952 31
». Polit. Iași 22 9 13 1573 :1769 31
». CSU Sibiu 20 9 11 1671:1692 29

10. ,U“ Cj.-N.* 22 5 17 1661:1843 26
H. CSU Gal. 22 1 21 1507:2142 23

FEMININ
I. „U" Cj-N. 22 20 2 1794:1395 42
2. Voința 22 17 5 1565:1315 39
3. Polit. Buc 22 16 6 1487:1379 38
4. Olimp. Buc 22 15 7 1522:1348 37
5. Prog. Buc 22 10 12 1486:1610 32
6. „Poli" Tmg 22 9 13 1488:1599 31
7. Com. Tg. M 22 8 14 1466:1528 30
8. Mob. S. M. 22 6 16 1481:1704 20
9. Crișul Ord 22 6 16 1472:1648 28

10. Chimistul 20 8 12 1327:1343 28
11. Rapid Buc. 22 5 17 1291:1510 27

* Echipe penalizate
Etapa a 22-a va avea loc săp- 

tămîna aceasta, stmbătă șl du
minică.

DIN NOU
Multiplul

un

SINGUR GiND:
PE POZIȚIA FRUN
medaliat Mihai (

exemplu de urmai
Una dintre primele secții dc 

judo care s-au impus pe plan 
intern și, prin reprezentanții 
săi, chiar în întreoerl interna
ționale este cea a clubului 
Dinamo Brașov. înființată 
anul .1971, această secție a 
șit ca, după numai trei 
de activitate, să-șl Înscrie
mele pe lista echipelor cam
pioane ale țării. Iacob Codrea, 
loan Petrof, Alexandru Filip, 
Viorel Roșu, Simion Toplicean, 
Constantin Gotcă, Mircea No-

»\\\\\\\\\\\\\\\v;

in 
reu- 
ani 
nu-

Antrenorul 
Vasile urm 
atenție eo 
execuției In 

trenam.
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(Urmare din pag. I)

vătăminte și de efectuare a 
unui util schimb de experien
ță. După cum intuiam, școala 
românească de gimnastică se 
bucură de frumoase aprecieri 
și în Indonezia, succesele 
purtate in ultimii ani, atît 
Jocurile Olimpice de la
Angeles, cît și la campionate-

re
ia 

Los

te de nivel european și mon
dial. o pregătire deosebită asi- 
gurindu-se în vederea Jocuri
lor Olimpice din anul 1988.

în încheierea plenarei, în nu
mele întregului personal al 
clubului, s-a exprimat angaja
mentul că, în frunte cu comu
niștii, sportivii, antrenorii, teh
nicienii și toti oei ce muncesc 
aici vor ridica simțitor calita
tea întregii activități, vor fo
losi cu maximum de eficiență 
mijloacele umane și materiale 
asigurate clubului, vor pune un 
accent deosebit pe ramurile de 
sport olimpice, vor face totul 
pentru traducerea In viață a 
sarcinilor reieșite din documen
tele Congresului al XITI-lea al 
partidului, din orientările și 
indicațiile de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică ale 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral ai partidului, președintele 
României, pentru gloria soorti- 
vă • scumpei noastre patrii.

Seria a n-a
Constr. I Tg. M. 3 11 14- 8 9
Metalurgistul Cg. 3 2 1 itt-10 5

Seria a U-a
1. S ti rom CJS.S. 2 330 27-14 6
2. A.S.A. C.S.M. Bz. 312 22-22 4
3. C.S.M. CJ.-N. 312 24-26 4
4. Constr. n Tg. M. 3 1 2 14-25 4
• Următoarea etapă a campio-’

natului va avea loc pe 1 ?i 2
mările la Craiova (grupa I mas
culin) Tg. Mureș (grupa a n-a 
masculin), București (grupa I 
feminin), Slatina (grupa a n-a, 
seria I feminin), Tg. Mureș (gru
pa a H-a, seria a H-a feminin).

„CUPA F. R. HOCHEI"

(Urmare din vag 1)

Din reprezentativa noastră 
pentru „Cupa F.R. Hochei", 
pregătită de antrenorii Alexan
dru Kalamar și Ion Tiron (me
dic : Gh. Ionescu) fac parte ju
cătorii : Gh. Huțan, Netedu, 
Barta și Fekete — portari ; E. 
Antal, I. Antal, Bcdo, Daia, 
Herlea, Horvath, Miklos, Po
pescu, Keresztes — fundași, K. 
Antal, Cazacu, Chiri (ă, Gereb, 
Gerczuj, Gliga, Hăliucă, Ln- 
kacs, Solyom, Sofron, Turea- 
nu,« J. Bartalis, Baricz, Bejan 
— atacanți. Un lot valoros, în 
care experiența unora dintre 
jucători se împletește cu tine
rețea și dorința de afirmare a 
altora, cu — sperăm — reper
cusiuni dintre cele mai bune 
pentru „Cupa F.R. Hochei" și 
competițiile ce urmează.

• Zilele trecute, formația 
sovietică Avtomobilist Sverd
lovsk. ocupanta locului 1 în 
prima ligă a campionatului 
U.R.S.S., cu mari șanse de a 
promova în super-ligă, a evo
luat la Miercurea Ciuc. în pri
mul meri, hocheiștii oaspeți au 
învins selecționata Miercurea 
Ciuc cu 16—1 (5—0. 5—1. 6—0). 
iar în a doua zi au întrecut 
Selecționata de tineret cu 18—1 
(3—0, 8—0, 7—1), (V. PAȘCA
NII — coresp.)

le mondiale fiind larg comen
tate de presă și în cercurile 
de specialitate. Așa că alcătui
rea unei delegații „mixte" ș-a 
dovedit extrem de binevenită, 
noi puțind arăta specialiștilor 
si publicului lucruri interesan
te și la gimnastică sportivă, ți 
la „ritmică".

— In ce au constat, de fapt, 
demonstrațiile, cum s-au aco
modat fetele de la „sportivă" 
cu aparatura 
specifice 
primit publicul evoluțiile 
mai bune rimnaste ale 
noastre ?

— De comun acord cu 
trenorii și oficialii indonezieni, 
am stabilit ca fiecare specta
col al 
prindă 
nastică 
mică".
aparatele clasice de gimnastică 
feminină, precum și cu obiec
te. De fiecare dată, reuniunile 
debutau cu o suită de dan
suri populare românești, exe
cutate de gimnastele de la 
„ritmică", finalul primei părți 
a programului 
dans modern, 
demonstrației i 
fiecare dată, i 
zian. precum i 
nesc „Copiii 1 
care se bucurau de un 
succes la public. Trebuie 
fac precizarea că gimnastele 
noastre și-au onorat întru totul 
cartea de vizită, prezentînd la 
toate aparatele elemente din
tre cele mai grele și specta
culoase, precum sărituri nrin 
răsturnare, stînd pe mîini. cu 
Si fără întoarcere, sărituri 
Tsukahara cu 360 de grade, 
sărituri cu 360 de grade în

ți eu condițiile 
ale sălilor? Cum a 

celor 
tării

re- 
si 

La 
în

an-

fetelor noastre să cu- 
atit exerciții de giro- 
sportivă, cît șl de „rit- 
S-a lucrat alternativ la

i cuprindea un 
iar la încheierea 
era prezentat, de 
un dans indone- 
și cîntecul româ- 
lumii vot pace"?1 

mare 
să

„Cupa București” la polo

In bazinul Floreasca din Capi
tală au continuat, ieri după-a- 
miază, întrecerile „Cupei Bucu
rești" la polo, clnd au fost pro
gramate meciurile 
Iată rezultatele înregistrate 
cîteva amănunte de 
rundă cu un „cap 
(Steaua — Dinamo), 
un rezultat-surprlză, 
tulul de juniori în 
Rapid.

etapei a 3-a. 
’ s' 

la această 
de afiș" 

dar și cu 
victoria Lo- 

fata echipei

STEAUA — DINAMO 5—10 
U—1, 0—2, 2—3, 2—4). Nici de a- 
ceastă dată stellștil nu au putut 
valorifica șansa oferită de ab
sentele unor titulari din forma
ția dlnamovistă. După un înce
put echilibrat. experlmentatil 
pololștl conduși de V. Rus au 
reușit să se desprindă, obținînd 
o victorie fără dubli. Au mar

ale 
ale 

s-au

prima parte și 360 de grade în 
partea a doua și Tsukahara 
din rondă. în raport de calita
tea materialelor și aparatelor 
pe care s-a lucrat, s-au efectuat 
elemente și combinații dintre 
cele mai dificile și la celelal
te probe. Pe parcursul turneu
lui. programul nostru a fost 
îmbunătățit de Ia o reuniune 
la alta, iar fetele au învățat 
cîntece specifice fiecărei 
gluni vizitate, executate 
primite cu deosebit succes. 
Bandung, capacitatea sălii
care am evoluat a fost de 3 000 
de locuri, iar la Surabaya de 
8 000 de locuri, la fiecare de
monstrație ele fiind pline pînă 
la refuz. De asemenea, și la 
Jakarta programul gimnastelor 
noastre s-a desfășurat intr-o 
sală cu o capacitate de peste 
8 000 de locuri, fiind aplaudat 
la scenă deschisă. Ne-am bu
curat pretutindeni de o căldu
roasă Drimire. am avut discu
ții rodnice cu oficialități 
tării gazdă Pe probleme 
colaborării sportive, ni
asigurat cele mai bune condi
ții sore a folosi turneul si 
Dentru antrenamente de lucru, 
de pregătire a viitoarelor evo
luții în comnetifii’ oficiale a 
gimnnct^lor noastre.

— încercați. în finalul dia
logul"’ nostru, o cono’nzie?

— Da, de ce nu? Fetele s-au 
înapoiat la cluburile lor cu o 
mai bună dispoziție de lucru. 
Intr-o formă 
nă sănătate, 
și-au adus 
popularizarea 
nesti îintr-o tară atît de înde
părtată, unde — ni s-a spus 
— sînt așteptate întotdeauna 
cu același mare interes.

crescută. în depli- 
cu satisfacția că 

contribuția la 
gimnasticii româ-

topol, Ștefa 
Știrbu au i 
mo Brașov 
de campion
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LOTUL DE JUNIORI-
cat : Nuțu 2, Malecu, 
Fruth, respectiv Răducanu 
Găvruș 3, Chiru 3, V. Rus. 
bitraj bun : V. Golan — V. 
dlan.

Geantft,
S. 

Ar- 
Me-

RA-LOTUL DE JUNIORI
PID S—4 (3—0, 1—0, 1—3, S—1)1
Nu atît victoria în sine, cît mal 
ales maniera superioară de abor
dare a meciului de către juniori 
a constituit plăcuta surpriză a 
reuniunii, cele două echipe avind 
evoluții diametral opuse. Lotul a 
luat un start lansat șl la jumăta
tea partidei oonducea cu 4—0 I 
Feroviarii au încercat răsturnarea 
situației, dar el nu s-au văzut 
decît In al treilea „sfert", în
scriind primul lor eol abia în 
mln. 17 t, pe fondul celui mal 
s’s>b loc fin această competiție, 
cu mult sub posibilități evo-

luind ux 
riență. A 
R. Ungur 
fănescu, 
pectiv Fi 
nu, D. 1 
rect Gh.

CSU
— PROG
1—1, 3—î
două re] 
adus o v 
cat : Paol 
respectiv 
Petra. A 
jenaru ș

Azi, d< 
namo, S 
nlort, Pi

„CUPA ROMÂNIEI77 LA PATINAJ ARTISTIC
'Urmare din nag i bine in

succes a

S-A

acestea — 5,6 și 5,7 — au fost 
mult prea ridicate în raport 
cu exigentele internaționale și, 
în orice caz, nu au avut darul 
să-1 stimuleze in a munci mai

este de

ANUNȚ
Din cauza condițiilor me

teorologice nefavorabile, 
lecțiile de pregătire obli
gatorii pentru anil I șl n 
ai Cursului de calificare 
s antrenorilor cu durata 
de doi ani fără frecvență, 
planificate între 1—16 mar
tie 1985, se amină pentru 
oerfoada 18—30 aprilie 1988

vederea 
marilor

datoria 
sale, să

mult și mai 
abordării cu 
competiții.

Credem că 
federației, a colegiilor
analizeze toate problemele ca
re au apărut cu nrilejul „Cu
pei României" și să adopte ast
fel de măsuri incit patinajul 
artistic românesc să-și apropie 
în timp cît mai scurt ziua cînd 
va putea fi competitiv în a- 
rena internațională. Ca în toa
te disciplinele sportive, și in 
patinaj rezultatele muncii spor
tivilor și antrenorilor lor se 
măsoară cu un singur rintar : 
acela al capacității de a con
cura alături de cei mai buni 
snortivi ai continentului și ai 
lumii. Altfel, munca, talentul, 
banii se cheltuiesc în zadar.
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tisme 
perl*
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Omul de gol, eterna poveste

IMPORTANT E
ECHIPA"

Subiecte (mereu) actuale

ARGUMENTUL VICTORIEI
creează cu-

față,

Cămătaru, se 
ultima vreme

discu- 
despre

Și nu 
s-au 

eu

doua, 
cel

PROPRIA FORȚA DE JOC-

SĂ ÎNSCRIE
Rodion 

tă mult în 
omul de gol...

— E o temă arzătoare, 
numai Ia noi. Apărările 
restructurat, azi, la jocul 
două virfuri împotriva a patru- 
cinci fundași, e mult mai greu 
pentru cel din față să Înscrie, 
stnt și eu printre cel eare ius
tin că omul de gol trebuie cău
tat mai mult tn linia a 
Platini reprezintă exemplul 
mal bun.

— Și atunci, cel doi din 
vtrfurile?,..

— Rolul lor s-a schimbat, 
trebuie 
culoare

ze din timp adversarii direcțl. 
Tehnica moderna, videocaselele, 
11 permit acest lucru.

— Care-l vlrful care-țl place ?
— Elkjaer mi se pare lipul cel 

mal complet.
— A început si înscrie mal
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și Mircea Zaharia. Ultimul este 
component al lotului national 
de juniori și a ocupat locul 3 
La „Dinamoviada" din 1984. Alti 
copii și juniori au ocupat 
locuri fruntașe in campionatele 
naționale la categoriile lor de 
virstă : Gh. Iosif, O. Suciu, I. 
Cheța, P. Konte, V. Perdivară, 
S. Albert (elevi al lui M. No- 
topol), N. Ghiță, D. Mâloicu, 
M. Zaharia (din grupa lui Șt. 
Pop).

Anul 1985 le-a adus mai pu
ține satisfacții tinerilor antre
nori de la C.S.Ș. Dinamo Bra
șov : un singur loc 3 la cam
pionatele de juniori... Insuc
cesul i-a mobilizat, însă, pe 
cei doi antrenori. Ne-am con
vins de aceasta urmărind re
cent două antrenamente : i-am 
găsit transplrînd alături de 
oei peste 20 de copii și juniori, 
cărora le dezvăluiau, direct, 
exersînd cu ei împreună, dife
ritele procedee de atac și a- 
părare. „Dorim să contribuim 
mal mult Ia întărirea secției 
noastre de seniori, cu copii 
crescuți aici, Ia noi In sală" — 
ne-a spus, la sfirșltul lecției. 
Ștefan Pop. Cei doi antrenori 
ne-au rugat să reținem nume
le celor mai talentați șl slr- 
guincioși elevi al lor, despre 
care au convingerea că vor 
reuși să uroe treptele spre ma
rea performantă. Le amintim, 
aid, considerind opinia antre
norilor ca un angajament pe 
care H dorim respectat : Se
leniu. Seceleanu, Marius Petriș, 
Gabriel Dărăban (din grupa lui 
Șt. Pop), si Valeriu Grosu, Ni- 
coiae Tânțăreanu, Ioan Mari- 
chescu (din cea a Iul M. No- 
topol).

Hotărîroa celor doi tineri an
trenori, ca șl pasiunea, expe
riența și priceperea lui Alexan
dru Vaslle — unul dintre bunii 
tehnicieni In această discipli
nă sportivă — susțin speranța 
că Mihai Cioc nu va mai fi 
un caz de excepție, ca acum, 
in rlndul sportivilor de mare 
performanță provenit! din sec
ția Dinamo Brașov.

Mihai TRANCA

pen-

î CAMPIONATELE DE SANIE
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A.S.A. Brașov) 1.35,31 ; 3. G. 
Ghiță — C. Ungureanu (AJS.A.) 
1:35,43 ; 4. D. Comșa — AL 
Comșa (Tractorul) 1:35,61 ; 5. 
A. Kozak — I. Bălănică (C.S.O. 
Sinaia) 1:36,89 ; 6. L. Boroșoiu 
— L Hogea (C.S.Ș. — C.S.O. 
Sinaia) 137,01.

în condițiile urcării excesive 
a temperaturii, oare a provo
cat înmuierea stratului de 
gheață, antrenamentele boberl- 
lor in vederea competiției in
ternaționale „Trofeul Carpați* 
au fost aminate.

I
I
I
I
I

1PILXU1 BAINEAR DOINI** I
UNEA NEPTUN !
.*, Înzestrat cu oele mal moderne 
irocedurl speciale, dispune de un 
ailificare, specializat tn tratarea ur
catului locomotor : reumatisme cro- 
9, spondiloze, sechele post-reuma- 

afectiuni ale sistemului nervos 
e.
lineare bazate pe nămol sapropelic 

tratamente eu gerovital, aslavltal 
ânești cu faimă mondială, pentru 
lăture și regenerarea funcțiilor or-

I
I
I

ment la telefon 917/3.13.17. 
ncționează o piscină cu apă de I
lete este de numai 85 lei/zi/per- 
. I A 4- masă 4- -tratament).
ia“ se află situat la numai 200 m 
■ște stațiunea (balta „Popasul ca
tren urile accelerate.
toate agențiile de turism din țară 

1 stafiunli — telefon 917/3.13.10.

I
I

cele două vlrfuri, 
disloce, să creeze 
tru alții.

— Cămătaru, deși 
trazlce 1 A Înscris 
prima divizie, iar la națională, 
din cele 13, două au rămas me
morabile : cel de la Stockholm 
șl ultimul, de pe Wembley !

— Cel de pe Wembley, din 
.templul fotbalului*, • cel mai 
frumos din viața mea de fotba
list. Insă, vedeți, golul 
îmi argumentează Ideea. 
că am venit din Hnla a 
Fundașii englezi erau cu 
spre mine, jucau In linie, 
si spus chiar la pauză de nea 
Mircea Lucescu că-1 pot sur
prinde tn «linia lor*, și așa a 
fost. Ca vîrf, Insă, en primesc 
tot mat puține mingi, tn față, 
.la bătaie*. înainte, vlrful avea 
cam 20 de mingi in fața porții, 
si, oricum, se marca un gol, 
dacă nu două. Intr-un meci. Azi, 
Insă, ca «vtrf*, trebuie să vil 
spre mijloc, să-ți procuri mingi, 
să le cari, să-țl urmezi șl fun
dașul de marcaj, uneori ptnă tn 
careul tău.

— Șl dacă vlrful nu are forța 
Iul Cămătaru să disloce apără
rile adverse ?!...

— Forța se șl dezvoltă. Eu lu
crez la 
re. Nu 
tul că 
mentar 
eeastă

vlrf, te
113 goluri ta

con-

acesta 
Pentru 
doua, 

fața 
mi s-a

sala de forță, fae balte- 
mă bazez numai pe tap
am forță. Lucrez supli- 
pentru a-mi dezvolta a- 

calitate.
— Care stnt celelalte calități 

cerute unul vtrf, dincolo de 
forță t

— Calitățile vechi, ale vlrfulul 
clasic, adică tehnică, viteză de 
reacție, simțul demarcării, anti
cipație, simțul golului. Astăzi, 
un vtrf mal trebuie să-și studle-

nostru cine 
spate T

Damas chin 
venit la 

de el.
primăvara

rar...
— E firesc I L-au «fotografiat* 

adversarii, 11 păzesc cite dot
trel. Dar asta e foarte bine pen
tru echipă. Elkjaer 
loare pentru alții.

— In campionatul 
crezi că „vine* din

— Mă gîndesc la 
I. Are calități- Acum, 
Dlnamo, totul depinde

— Șl Cămătaru, In 
care vine ?!...

— Săptămjna aceasta 
put pregătirile cu echipa, 
simt bine acum, după un 
accident, 
o Întindere de ligamente, 
numai patru goluri In cele șap
te meciuri din tur, Petcu are 
13, dar eu Încă sper Intr-un re
tur frumos. Mai e și Hagi, mai 
e și Pițurcă, cred că va fi o 
bătălie interesantă pentru titlul 
de golgeter.

— Ce regreți la ora 
Caml ?

— Că n-am jucat cu 
de Nord!... Ce altceva 
putea regreta, 
se pregătesc 
Sigur, aș putea regreta că 
avut ghinlonu’ accidentării 
toamnă, dar 
eă-ml pare rău că nu am, a- 
eum. Ia Craiova, acea excelen
tă linie de mijlocași, eu Balacl, 
Beldeanu, Donose și Țicleanu. 
Cind Craiova avea acea linie, 
eu n-aveam experiența de astăzi! 
Acum, rămlne 
după mine pe

28 de

am înce- 
mă 

nou 
intr-un recent amical, 

Am

aceasta,

Irlanda 
aș mai 

acum, etnd alții 
pentru Mexic?!... 

am 
din 

aș mal putea zice

să-i trag și 
cel tineri.
ani ești

eu

încă- La 
ttnâr 1
- Șl
— La
— Da, așteptam Întrebarea I

Grupa noastră pentru Euro *tt
nu-1 nici ușoară, nici grea. E • 
grupă In care trebuie să Jucăm
foarte atent fiecare meci. Șl,
pentru că tot vorbim despre o-
mul de gol, e o grupă tn eare 
Important este să Înscrie... echipa 
și să ne calificăm.

privesc 
preliminariile europene? 

, așteptam

optimist Înainte 1

Mircea M. IONESCU

Cu ani In urmă, in perioada 
cînd deținea direcția tehnică a 
echipei Angliei (cu care, in pa
ranteză fie spus, a cucerit titlul 
suprem), Alf Ramsey a fost în
trebat înaintea unei partide foar
te grele dacă știe tn amă
nunt strategia adversarului, da
că l-a studiat jocul, dacă a 
observat părțile Iul slabe șl cu
noaște In ce privințe este redu
tabil. Ramsey a răspuns sec : 
.Nu mă interesează adversa
rul. Nu vreau să știu tactica 
lui. Pe mine un singur lucru mă 
preocupă : jocul echipei mele*. 
Probabil că directorul tehnic al 
echipei engleze a șl ținut să 
epateze prin declarația Iui. Dar 
ea ascundea și un Important a- 
devăr, care, uneori, începe să 
fie uitat, astăzi, tn pregătirea 
jocurilor. Anume că, argumentul 
principal al fiecărei formații tn 
obținerea succesului 11 constituie 
forța propriului joc, puterea de 
a-și impune ideea tactică $1 nu 
tendința de a acorda prioritate, 
in Întregul sistem de pregătiri, 
caracteristicilor de joc ale ad
versarului. Nu vrem tn nici un 
fel — prin sublinierea noastră — 
6ă contestăm, să neglijăm, să 
anulăm rolul unei asemenea 
preocupări — mal cu seamă cu 
ajutorul mijloaoelor tehnice ce 
6tau astăzi la dispoziția antre
norilor (în frunte cu înregistră
rile video). Departe de noi o a- 
semenea atitudine! Ceea ce vrem 
să afirmăm rămțne Ideea, sus
ținută de realitatea luptei de pc 
gazon, că arma nr. 1 a unei e- 
ehipe se numește FORȚA SA DE 
JOC. In fața acestui argument, 
oricare altul cade. Amintitul 
Ramsey avea să dea. la o bună 
bucată de timp după 
toarea Iul mărturisire 
citată, unele explicații 
fac să Înțelegem mai 
tudlnea Iul privind 
unul joc. »In general, 
ral el, am evitat tn cursul acti
vității mele de antrenor să mă 
las Inhibat de așa-zlsele tactici

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR
DUNĂREA CĂLĂRAȘI

• Antrenori î Dumitru Anto
nescu (principal) șl Vaslle Ena- 
che (secund) • Noutăți in lot : 
Costea (de la Victoria Lehliu), 
Penclu (de Ia Utilajul Făgăraș), 
Tudor (revenit după satisfacerea 
stagiului militar), Oacă (promovat 
de la echipa de juniori Clubul șco
lar sportiv Călărași) • Nu a ple
cat nici un Jucător • Echipa se 
află la —S tn .clasamentul ade
vărului* • Pregătirile au Început 
la 8 ianuarie la Călărași, apoi, 
intre 18 ianuarie șl 1 februarie, 
antrenamentele au avut loc la 
Volneasa • A susținut meciuri 
amicale cu I.M.U. Medgidia 3—U 
ș. N. Oltenița 1—1 șl 1—1, Me
canica Sibiu 2—1. A participat la 
un turneu, organizat la Călărași, 
dotat cu .Cupa 16 Februarie*, la 
care au mal luat parte Progre
sul Vulcan București, F. C. Pro
gresul Brăila șl Unirea Slobozia. 
Va mal susține jocuri de veri
ficare cu Victoria LeMlu șl, pro
babil, cu Rapid București șl Vic
toria București • Dumitru Anto
nescu, antrenorul echipei : .De
sigur că, tn principal, trebuie 
să -evadăm» din zona fierbinte. 
De asemenea, ne preocupăm să 
formăm șl să consolidăm eeblpa 
pentru viitoarea ediție a cam
pionatului* • Cel mai buni Ju
cători din turul campionatului : 
Mihăilă, Bogatu, Catană • Gol- 
gcterul echipei : Bogata, cu 4 go
luri.

I.C.I.M. BRAȘOV
• Antrenor : Paul Enache a 

Noutăți in lot : Manciu șl Moșo- 
man (ambii de la F.C.M. Bra
șov), Szabo (de la Precizia Să- 
cele) • A plecat Olăneanu, la 
Tractorul Brașov a Echipa se 
află la —1 In .clasamentul ade
vărului* • Pregătirile au Înce
put la 6 ianuarie șl s-au desfă
șurat numai la Brașov • A 
susținut meciuri amicale eu Di
namo Babureștl 2—4, Dunărea 
C.S.U. Galați 2—1, F.C. Olt 0—0, 
Prahova C.S.U. Ploiești 1—2, Me
talul Plopenl 2—1 ; participă la 
competiția dotată cu .Cupa Sil
viu Ploeșteanu*; va mal susține 
jocuri de verificare cu Autobu
zul București, Electro Sf. Gheor- 
ghe, F.C.M. Brașov, F.C. Bihor, 
Prahova C.S.U. Ploiești • Ion 
Marin, organizatorul secției de 
fotbal, ne-a spus : „Ne preocu
pă să formăm jucători de per
formanță, care să practice nn 
fotbal de calitate. Ne-am pro
pus ca Ia sfirșltul campionatu
lui echipa să se afle in prima 
Jumătate a clasamentului* • Cel 
mal bun! Jucători In turul cam
pionatului : Chloreanu, Panache, 
Ghlleanu • Golgeterul echipei : 
Chloreanu, cu 8 goluri.

UNIREA ALBA IULIA
• Antrenori : Carol Gal (prin

cipal), Ion Moldovan (secund) 
• Noutăți tn lot 1 Scrlpoaru (de

//

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 16 FEBRUARIE 1986

Categoria 1 (13 rezultate) : 4 
variante 100% a 6.VT7 lei și 
238 variante 25% a 1.519 lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) :
134 variante 100% a 482 lei și
4.269 variante 25% a 120 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) :
1.106 variante 100% a 107 lei 
și 31.581 variante 25% a 27 lei.

• Tragerea obișnuită Prono- 
expres de astăzi, miercuri 19 . 
februarie, va avea loc In Bucu
rești. în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, ou începere de 
la ora 16,05. Transmiterea nume
relor cîștigătoare se va faoe IN

STAT
DIRECT — 
mul I, la 
extrase vor 
asemenea, 
mul n, la 
I, precum 
luarea lor 
gramul I.

mirprlnză- 
mal 
care 
bine ati- 
pregătirea 
a deda-

SUS 
ne

Victoria București), Popa (de 
Cuprom Bala Mare), Station 

----  “ Sibiului), 
Bălța),

la 
la
(de la Unirea Ocna 
Gegle (de la Minerul 
Păcurar (de la Minerul Zlatna), 
DJlgu șl Borșa (reveniți după 
satisfacerea stagiului militar) • 
Au plecat : Mitracu la Victoria 
București, Balog la Tricolorul 
Beluș, Deao la Metalurgistul Cu- 
glr • Echipa se află la —4 tn 
.clasamentul adevărului* a Pre
gătirile au început la 11 Ianua
rie. In perioada M Ianuarie — 1 
februarie, antrenamentele s-au 
desfășurat la Sovata a A sus
ținut meciuri amicale cu Corvi- 
nul Hunedoara 2—3, „U“ Cluj- 
Napoca 1—3, Rapid București 
1—2, Chimia Zalău S—1, Șurlanul 
Sebeș 
jocuri
A lud.
Sibiu 
ragea, 
ne-a 
prin măsurile ce s-au luat 
această vacanță, să îmbunătățim 
Jocul echipei. De asemenea, 
vrem să evităm retrogradarea, 
ceea ce este posibil, deoarece In 
retur vom Juca pe propriul te
ren eu formații din partea a 
doua a clasamentului* • Cei mai 
buni jucători tn turul campio
natului : Comescu, Trif, Popa 
• Golgeterul echipe! : Popa, cu 
7 goluri.

speciale ale adversarului. Cred 
câ o preocupare exagerată în 
direcția super-studierii adversa
rului poate muta centrul de 
greutate al efortului de pregăti
re a unui joc de pe subiectul 
primordial privind propriul an
trenament pe acela al aflării 
tuturor amănuntelor privitoare 
Ia adversar. O asemenea exa
gerare poate influența însăși 
construcția propriei tactici, care 
poate deveni din una activă una 
pasivă**. Cu elementele supli
mentare prezentate de Ramsey, 
în adevăr se poate semnala e- 
roarea ce-1 pîndește p-e antreno
rul preocupat în mod exagerat 
de studierea partenerului de joc.

Mai recent, aveam să ne întîl- 
nim cu o nouă interesantă ob
servație ta aceeași direcție. Ne 
aflam la clubul Steaua și, încer- 
cînd" un mic sondaj asupra pre
ferințelor privind viitorul adver
sar din Cupa campionilor, am 
dorit să aflăm și părerea fostu
lui internațional Ion Voinescu : 
„Să fiu sincer, pe mine mă in
teresează mai puțin numele vi
itorului partener de întrecere. Pe 
mine mă interesează ;n primul 
rînd ca Steaua să aibă o formă 
bună, să-și impună jocul și, 
astfel, să se califice*, ne spunea 
interlocutorul nostru. Prin spu
sele sale, Ion Voinescu numea 
drumul prin care poți să reali
zezi performanța — clasa ta de 
joc, potențialul cu care 
dezi, Ia ora importantei 
fruntări, întrecerea. Tocmai 
aceea, rămîne cu siguranță im
portant să deții toate amănunte
le. toate Informațiile privind 
echipa cu care vei disputa vi
itoarea importantă partidă. Dar, 
esențialul pentru construirea 
succesului îl constituie priceperea, 
stăruința, efortul, forța de crea
ție puse în antrenamentul pro
priei echipe. Abordînd „cu ochii 
deschiși" (tocmai prin perfecta 
documentare) partitura tacti'că a 
jocului care îl așteaptă, fiecare 
antrenor trebuie să mizeze, ta 
primul rînd, pe contribuția per
sonală în pregătirea echipei, fn 
aducerea Ia „ora h“ a fiecărui 
jucător, a întregii echipe, Ia 
forma de vîrf.

Păstrînd, prin urmare, justa 
măsură a organizării activității 
lor, așezînd mereu ta prim-plan 
munca de pregătire a propriei 
echipe, fără să neglijeze Infor
marea permanentă privind evo
luția fotbalului în general șl 
caracteristicile viitorului adver- 

fiecare antrenor va ajunge 
rezultate direct proporționă

rii eforturile și competența 
profesională.

abor- 
con- 

dc

sar.
Ia 
Ie 
Iul

Eftimie IONESCU

ȘTIRI © ȘTIRI
• ȘAPTE ORAȘE-GAZDA 

ALE MECIURILOR CUPEI ROMA-
1—0 ; va mai susține 
de verificare cu Metalul 

Sticla Turda, Șoimii I.P.A. 
(tur-retur) • Mircea Ca- 

președlntele duhului, 
declarat : „Ne-am propus, 

In

NIEI. După cum 
minică 23 februarie 
gramate meciurile 
optimilor de finală 
României" care se ' 
pe terenuri neutre. ]_________
tățile unde vor avea loc partidele:

se știe, du- 
s sînt pro- 
din 
ale
vor
Iată

cadrul 
„Cupei 
disputa 
locali

Suceava î Gloria Bistrița — 
Oțelul Galați ;

Brăila : Chimia Rm. Vîlcea — 
Ceahlăul P. Neamț ;

Tîrgoviște : Victoria București
— Petrolul Ploiești ;

Alba Iulia : Dinamo București
— „U“ Cluj-Napoca (se dispută 
sîmbătă, 22 februarie) ;

Sibiu : Pro greșul-Vulcan Bucu
rești — F.C. Olt ;

Rm. Vîlcea ; Universitatea Cra
iova — Șoimii I.P.A. Sibiu ;

București : Steaua — Rapid (sa 
dispută miercuri, 26 februarie).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Orașul-gazdă al celei de a opta 

partide, Jiul Petroșani — Meta
lul Bocșa, urmează să fie stabi
lit în cursul zilei de azi.

la radio, pe progra- 
ora 16,15. Numerele 
ti radiodifuzate, de 

Ia ora 19 pe progra- 
ora 23 pe programul 
șl mllne, joi — re- 

— Ia 8,55, tot pe pro-

• La sfgrșitul acestei săptă- 
mîni, respectiv duminică 23 fe- 
ba-uarie, se va organiza prima 
tragere MULTIPLA PRONOEX- 
PRES din acest an, la care se 
atribuie importante cîștiguri ta 
autoturisme „DACIA 1300“, mari 
sume de bani, precum și ex
cursii în U.R.S.S. Procurați-vă 
din timp bilete și pentru aceas
tă atractivă tragere.

a Vineri 21 februarie va avea 
loc tragerea obișnuită LOTO 
partiolpanțil mal avînd decs în
că două zile la dispoziție pen
tru procurarea biletelor.

a Ca de obicei, publicăm pro
gramul concursului Pronosport, 
de duminică 23 februarie: 
talanta 
lino — 
tus : 4. 
Inter — 
lân : 7. 
Verona
Pescara : 10. Catania — Triesti- 
na : 11. Cremonese — Bologna; 
12. Lanerossi — Bresda ; 13. La
zio — Sambenedettese.

1. A-
— Sampdoria ; 2. Avel- 
Plsa : 3. Bar! — Juven-
Florentina — Roma ; 5. 
I-ecce : 6. Torino — Ml- 
Udinese — Como ; 8.

— Napoll ; 9. Cagliari —

• „CUPA 16 FEBRUARIE**. în 
organizarea consiliului județean 
al sindicatelor și a C.J.E.F.S., la 
Buzău au avut loc jocurile din 
cadrul „Cupei 16 februarie**, com
petiție la care au participat e- 
chipele Chimia Buzău, Metalul 
Buzău, A.S.A. Buzău, Voința Rm. 
Sărat. Petrolistul Rm. Sărat, Car- 
pațl Nehoiu și Gloria Buzău 
(speranțe). Trofeul a fost cîștigat 
de echipa Chimia Buzău, care a 
Întrecut în finală, cu 5—0, pe 
Voința Petrolistul Rm. Sărat. 
Golgeterul competiției a fost 
Stăn ciul eseu, de la Chimia Bu
zău, cu 7 goluri marcate. (D. 
Soare — coresD.l.

CLUBUL SPORTIV RAPID 
anunță că a pus în vînzare g 
abonamentele pentru meciu- 
rile p«e care echipa de fotbal 
le va susține în returul cam- 
pionatului pe stadionul Giu- Ș 
Iești. Aceste, abonamente se 
pot procura de la agenția 
..Rapid** din Gara de Nord, g 
precum și de la sediul clubu-
Iul. &



Concursul internațional dc biaflon „Cupa Dinamo

SI ȘTAFETA
5 »

Bucurindu-se de o bună or
ganizare și de pîrtii excelent 
amenajate pe Valea Rîșnoavei, 
lingă Predeal, concursul inter
național de biatlon. dotat cu 
„Cupa Dinamo", a reunit spor
tivi de la Dynamo Zingwald 
(R.D. Germană), Ruda Hvezda 
Jablonek (Cehoslovacia), Di
namo, A.S.A. Brașov și C.S.Ș. 
Dinamo Rîșnov. Printre compe
titori s-au aflat performeri de 
talie internațională, cum sint 
Thomas Pavlicek (R.D. Ger
mană) — campion mondial la 
tineret (în 1985), Ivan 
rik (Cehoslovacia) ș.a. 
ceasta companie, 
biatlonlștii brașoveni au avut o 
prestație bună, clasîndu-se pe 
locuri fruntașe, ocupînd chiar 
locul I (Sorin Popa la seniori, 
10 km și ștafeta 3 X 7,5 km la 
juniori).

Clasamente: SENIORI, 10 km:

unii

Masa- 
tn a- 
dintre

(juniori)
1. S. Popa (Dinamo Brașov) 
32:0 (0 pen.), 2. M. Radules
cu (A.S.A.) 32:52 (1), 3. T. Pa- 
vlicek (Dynamo Zingwald) 33:02 
(1) ; 20 km : 1. K. Langhe’m 
(Dynamo) 1.12:04 (1). 2. I. Lest- 
yan (AJS.A.) 1.12:58 (3) ,3. VI. 
Todașcă (Dinamo) 1.14:23 (3) ; 
ștafeta 3 X 7,5 km : 1. Dynamo 
1.23:19, 2. Ruda Hvezda 1.25:15, 
3. Dinamo 1.26:35 ; JUNIORI, 
15 km : 1. P. Zeitler (Dynamo) 
54:08 (0), 2. N. Șerban (A.S.A.) 
54:45 (3), 3. Gh. Vasile (Dina
mo) 55:09 (3) ; 10 km : 1. I. 
Masarik (Ruda Hvezda) 33:50 
(1), X Gh. Vasile 34:34 (4), 3. 
N. Șerban 34:43 (5) ;
3 X 73 km : 1. Dinamo 
(D. Crlstoloveanu, 
nescu, Gh. Vasile) 1.28:14, 
Dynamo Zingwald 1.29:27. 
C.S.Ș. Dinamo Rlșnov 1.32:27.

VI.

L.

ștafeta 
Brașov 
Diaco- 

2. 
3.

Radu ADRIAN

LAKE PLACID. Campionatele 
mondiale de schi fond pentru 
juniori s-au încheiat cu proba 
masculină de 30 km, cîștigată dc 
sportivul sovietic Ghenadi Lazu
tin, cu timpul de 
locurile următoare 
austriacul Markus 
1.19:09,6 și italianul ------- ------
— 1.20:05,2. Proba pe echipe^ U 
combinată 
succesul ------- ---------
giei, care a totalizat 1207,60 p. Pe 
locul doi a terminat formația U- 
niunii Sovietice, cu 1181,14 p.

MOSCOVA. în etapa a 31-a a 
campionatului unional de hochei, 
Ț.S.K.A. Moscova a dispus cu

1.18:12,2. Pe 
s-au clasat 
Gandler —
Paolo Riva

nordică a prilejuit 
reprezentativei Norve-

5—0 (3—0, 1—0, 1—0) de Dinamo 
Riga, iar Dinamo Moscova a în
trecut cu 4—0 (0—0, 2—0, 2—0) pe 
Torpedo Gorki. Alte rezultate î 
Hlmik Voskresensk — Aripile 
sovietelor Moscova 1—4, Traktor 
Celiabinsk — Spartak Moscova 
2—2.

VTKERSUND. Cefl de al doilea 
concurs de sărituri, desfășurat 
în Norvegia, în cadrul „Cupei 
Mondiale", a revenit sportivului 
austriac Andreas Felder cu 361,5 
p (154 m + 166 m). Pe locul se
cund s-a dasat compatriotul său 
Ernst Vetori cu 359 p. Lider al 
competiției mondiale se menține

SUCCES
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După o ninsoare

ROMÂNESC IN PROBA FEMININĂ DE FOND
(prin telefon). 

__ _ _ _______ abundentă, or
ganizatorii au avut mult de lu
cru pentru deschiderea drumuri
lor de acces și amenajarea pîrtii- 
lor în această stațiune bulgară, 
dar la ora startului în cea de a 
17-a ediție a Balcaniadei de schi 
totul a fost perfect. In prima zi 
a competiției — la care sint pre- 
zenți schiori șl schioare din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia și Ro
mânia — delegația țării noastre 
a trăit satlsfacația cuceririi, du
pă șase ani, a unui titlu balca
nic. Performanța aparține schioa- 
rei fondlste Elena Lagusis-Reit, 
adusă In ultima clipă la echipa 
națională, care a cucerit locul 1 
în cursa de 5 kilometri, după o 
Întrecere de toată frumusețea cu 
sportive din Iugoslavia șl Bulga
ria. Reprezentanta noastră, deși 
a plecat cu un număr nefavora
bil, a imprimat un ritm susținut 
șl, bine Îndrumată pe traseu de

Elena LuQusîs-ltcH
antrenorul Nicoiae Dudu, 
șit un excelent rezultat,

a ciștigat cursa dc 5 Km

finlandezul Matti Nykaenen, cu 
150 p, urmat la 8 p de Vetori.

MONTREAL. Deși in vîrstă de 
50 de ani, patinatorul canadian 
Eric Dam a înregistrat un nou 
record mondial de rezistență. El 
a parcurs, în 24 de ore, distanța 
de 428,600 km, înregistrînd astfel 
o medie orară de 18 km. Vechiul 
record, din 1984, era deținut de 
olandezul Hans Ho mm a (36 ani).

MOUTHE. Elvețianul Konrad 
HaJlenbrtater (33 ani) a obținut 
victoria în cea de a opta ediție 
a competiției de 
„trans-j urassienne", 
sur at 76 L—. — - 
tanța în 3.34:38,0. 
de italianul Mau. 
3.34:59 și francezul

mare fond 
_______ _ care a mă- 
km. El a parcurs dis- 

A fost urmat 
Maurizio de Zolt 
—1 Guy Henriet 

3^35:18. *Hallenbrater este fruntaș 
în „Cupa mondială" după desfă
șurarea a cinci probe.

Stop cadru 0 MARE CAMPIOANA A PATINAJULUI
între marile vedete ale pa

tinajului de viteză din lume 
se află, indiscutabil,, și spor
tiva Andreea Schone-Ehrig. 
Aceasta s-a născut la Dresda, 
la 1 decembrie I960, are 164 
cm 4 58 kg. Este asistentă 
medicală și, totodată, studentă 
în medicină-pedagogie la Uni
versitatea Hv .boldt din Ber
lin. Este pregătită de antreno
rul Rainer Mund, în cadrul 
secției de patinaj a clubului 
S.C. Einheit din Dresda.

în momentul da față, nu
mele ei poate fi întîlnit pe 
tabloul de recorduri mondiale 
în dreptul următoarelor pro
be • 1500 m — 2:03,34 la 24.3. 
1984 pe patinoarul Medeo, de 
la Alma Ata (U.R.S.S.), 3000 
m — 4:20,91 ' ".........
Medeo. 5 900 m 
12.1.1986, pe Geithus (Norve
gia), multiatlon (500m/3000 m? 
1500 m/5000 m) — 171,760 p la 
23—24.3.1984, pe Medeo.

în afara acestor recorduri, 
care, doar ele singure, reco
mandă o mare sportivă, An
dreea Schone-Ehrig deține un 
palmares de succese șl el im
presionant. Iată cîteva dintre 
acestea : medalie de argint la 
3000 m la J.O. 1976 — Inns
bruck (4:45.23 ; 1. Tatiana A- 
verina — U.R.S.S. 4:45,19), 
campioană olimpică la 3000 m

la 23,3.1984, pe 
7:31,45 la

reu-
__ __ ____ pentru 

care atit ea, cit și antrenorul său 
de la clubul Tractorul Brașov, 
Jan Sumedrea, merită felicitări. 
Neconvingătoare, în schimb, evo
luțiile tinerelor Ileana Hangan, 
Edit Bako, Adina Țuțulan, clasa
te pe locurile 7, 9 și 11.

Cursa juniorilor pe 10 kilome
tri a avut în schiorii iugoslavi 
și bulgari protagoniști previzibili. 
Tînărul nostru sportiv Elemer 
Tanko, de La C.S.Ș. Gheorghieni, 
a făcut tot ce i-a stat în puteri 
pentru o clasare cit mai bună șl 
puțin a lipsit ca el să cucerească 
o medalie, ocupînd în cele din 
urmă locul 4, după o cursă cu
rajoasă, în care a demonstrat 
frumoase calități- In schimb, fon- 
diștil seniori au constituit, ca și 
în alte ocazii, o adevărată dezi
luzie. Ei au acuzat zăpada moale, 
dar au uitat că în aceleași con
diții au concurat șl ceilalți spor
tivi, așa că...

Schiorii alpini și-au disputat in 
prima zi slalomul uriaș. Repre
zentanții noștri în această cursă 
cu o valoroasă participare nu a- 
veau șanse reale și, într-adevăr,

ei s-au situat pe 
Fetele au avut o 
ritorie și așteptăm ca miercuri, 
la slalom special, tinerele noastre 
sportive să aibă o evoluție și 
mai bună pe măsura talentului 
lor, a rezultatelor înregistrate 
anterior.

Rezultate tehnice -
1. Elena-Lagusis-Beit 
16:03,2 — campioană balcanică ;
2. Vida Bestanceli
16:25,2 ; 3. Margarita vezaw»
(Bulgaria) 16:26,9 ; juniori, 10 km: 
1. Ianus Kleminovici (Iugoslavia) 
30:03,1 ; 2. L Smilenov (Bulgaria) 
30:04,5 ; 3. “ " ’ ------
via) 30:09,7 
nia) 30:17,5 .
Ianin Krasinan 
43:04,8... 7. Q, Kope 45:55,9... ÎL 
G. Boitiș 48:22,7 ; 12. A. Csala
50:32,5 ; slalom uriaș f : 1. Moica 
Dezman (iugoslavia) 2:21,27... 5.
Liliana Ichlm 2:25,70 ; 6. Mihaela 
Fera 2:26,18 ; slalom uriaș b : 1. 
Petar Popanghelov (Bulgaria) 
2:32,93... 9. M. Bâră 2:39,40 ; 10. 
V. Podani 2:40,14; 11. C. Ador- 
jan 2:41,13.

poziții modeste, 
comportare me-

5 km f :
(România)

(Iugoslavia) 
V ezio va

R. Krestein (lugosla- 
; 4. E. Tanko (Româ- 
; seniori, 15 km : 1.

(Iugoslavia)

Paul IOVAN

CONCURSURI DE ATLETISM
A in campionatele de sală ale 

Germane, ia Senftenberg, 
fost înregistrate 

bărbați : 60 
7,70, 5000 m :
13:48,24, triplu : 
m, Înălțime : Sam 

greutate : 
FEMEI :

800

RJ>. 
au mal 
mantele: 
Pohland 
pschock 
lin 16,77 
m (record național), 
Tîmmermann 21,00 m ; 
60 m : Martie, G6hr 7,09, 
m : Sigrun Ludwigs 2:00,60, 3 000 
m: Ines Blbemell 8:50,19, 60
mg : Cornelia Oschkenat 7,84, 
lungime: Heike Dreohsler 7,17 m.

perfor
ms : 

Krip- 
Gam- 

2,30

Grigorov 6,72, 200 m ; Grigorov
21,61, 400 m : Hrizanov 46,96 (nou 
record național), 800 m : Traia- 
nov 1:51,76, 1 500 m : Todorov

" _ Krastev 7,80, lun-
Clocev 7,80 m, triplu s 

16,83 m, prăjină î Ian- 
I m, 5 km marș : Iasiev 
; FEMEI 60 m î T. Ilie- 
, 200 m : Pavlova 23.59,

K. Ilieva 54,66, 3 000 in: 
9:06,61
M

Zagroceva 
Zimkova 1 . ,
nova 6,64 m, înălțime î Kostadi- 
nova 1,92

3:48,09, G0 mg 
gime : i 
Markov 
cev 5,40 
21:02,80 ;
va 7,46, 
400 m :
Stereva 
țional),

(nou record na- 
) mg : Donkova 8.04. 

8,07, 3 km marș :
14:47,10, lungime: Nl-

• Campionatele de sală ale 
Bulgariei : BĂRBAȚI : 60 m :

BULETIN „MUND1AL ’86“
Stevbns
Robson 
refăcut 

Steven (E- 
C o wans (Bari), Wil

(4:24,79) la J.O. 1984 — Sara
jevo, unde a mai obținut me
dalii de argint la 1000
" “ ' Karin

1 ai 61)
1. “

titlului

• ECHIPA Canadei, aflată 
în turneu în Mexic, a dispus, 
la Irapueto, de formația lo
cală (din prima ligă) cu 1—0 
(1—0), prin golul marcat de 
Rondi Samiel. Zilele trecute, 
reprezentativa Canadei a ter
minat la egalitate (0—0), la 
Leon, cu „11 “-le orașului @ 
MEDICII i-are l-au consultat 
pe Maradona (Napoli) au con
statat că traumatismul de la

derson (Arsenal), 
(Everton), Butcher (Ipswich) 
mijlocașii Brian 
(Manchester United) 
după accident 
verton), ____  _ __
kins (Milan), 'Huddle (Totten
ham) . ata can ții Lineker (E- 
verton), Dixon (Chelsea), 
Woodcock (Arsenal), Waddle 
(Tottenham), Beardsley (New
castle). Lipsește Hateley (Mi
lan), operat recent de amig- 
dale • INTERNAȚIONALUL 
vest-german Rudi Voell er
(Werder Bremen) a fost re
cent operat de meniso și de 
leziuni la mușchii aductori. 
Se anunță că el va fi indis
ponibil în sezonul acesta și, 
probabil, nu va fi inclus în 
lotul care va face deplasarea 
în Mexic. Precizăm că Voel- 
ler a fost accidentat de Au
gen thaler, la 23 noiembrie a- 
nul trecut, în meciul dintre 
Werder Bremen — Bayern 
Mtinchen și, cu toate trata
mentele făcute de atunci, el 
nu a devenit apt de joc, me
dicii hotărînd să-i facă o in
tervenție chirurgicală.

său a fost cucerirea 
mondial la 5000 m în campio
natele de 7 “
competiție dominată de prie
tena și puternica ei rivală 
care este Karin Enke-4cania, 
alături de care s-a aflat de 
multe ori pe podiumul dc 
onoare la multe competiții 
internaționale de anvergură.

Romeo VILARA

poate juca în continuare. O 
intervenție chirurgicală se va 
face, probabil, după ce Mara
dona va juca în turneul final 
al C.M., în selecționata Ar
gentinei. • DEN CAUZA nu
meroaselor partide aminate in 
campionatul vest-german, se
lecționerul reprezentativei 
RJF.G., Franz Beckenbauer, a 
renunțat La un stagiu de pre
gătire a Iotului, prevăzut în
tre 23 șl 25 februarie. • E- 
CHEPA Angliei va susține la 
26 februarie, la Tel Aviv, un 
meci amical cu reprezentativa 
Israelului. Din lotul alcătuit 
de Bobby Robson fac parte, 
printre alții, portarul Shilton 
(Southampton) ; fundașii An-

la Haga (7:42,89),m
Enke 

și 1500 
Enke 2:03,42). 

fost campioană mondială 
poUation în 1983 și 1985, cam
pioană europeană de poliatlon 
în acest an, când a și realizat 
un punctaj record al lumii 
eto. Cefl mai recent succes al

1.
m 
A 
la

La Budapesta, in meci amical de tenis Ungaria - România

JUNIOARELE NOASTRE AU PIERDUT LA LIMITA; 7-8
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

o echipă de junioare a țării 
noastre, formată din Corina Ta
loș, Daniela Ivana, Monica Pe
cheanu, Mădălina Voinea, Lore- 
dana Bujor și Loredana Hector, 
a disputat, la Budapesta, me
ciul amical de tenis cu o for
mație similară din Urtgaria. Te- 
nismanele noastre au pierdut 
cu 7—8.. La întoarcere, antreno
rul Silviu Sperneac, care a în
soțit Iotul, ne-a declarat : „tn- 
frîngerea s-a datorat în princi
pal unei insuficiente pregătiri 
specifice și psihologice pentru 
meciurile-cheie. S-a jucat pe mo
chetă, o suprafață lentă. Cel 
mai bine s-a comportat Mădă
lina Voinea, care a prestat un

cu veniri rapide la 
victorie 
ungară 

Nos- 
nervos 
pentru

joc ofensiv, 
fileu. Ea a obținut o 
prețioasă la campioana 
a acestei vîrste, Andreea 
zaly. Pecheanu a cedat 
un meci decisiv, poate, _ 
rezultatul general al intilnirii, 
singurul pierdut, de altfel, la 
categoria 16 ani. Hector și Bu
jor, cu o experiență competițio- 
nală mică, au fost depășite de 
miza tntîlnirii, pierzînd toate ce
le 5 - - - -
ani, 
ma garnitură, Taloș și Ivana au 
evoluat tn nota obișnuită și an 
cîștlgat in extremis, cu 3—2".

Rezultate

meciuri.
deși nu am prezentat pri-

V

La categoria 18

tehnice • Hector — 
Anita Futacs 3—6, 2—6 ; Bujor 
— Virag Csurgo 7—6. 1—6, 2—6;

Voinea — Andrea Noszaly 6—4, 
6—1 ; Pecheanu — Nora Koves 
6—2, 6—1 ; Ivana — Szllvia Puș
caș 6—3, 6—0 ; Taloș — Antonia 
Homoiya 4—6, 4—6 ; Bujor — 
Futacs 6—3, 3—6, 4—6 ; Hector — 
Csurgo 4—6, 0—6 ; Pecheanu — 
Noszaly 3—6, 6—3, 3—6 ; Voinea 

6—1 ; Taloș — 
Ivana — Homo- 

Bujor, Hector — 
1—6. 3—6; Pe- 
— Noszaly, K(5- 
Taloș, Ivana — 

Guba, Puskas 6—4, 7—5.
a în partida de dublu C. Po

rumb, H. Nicolae — S. Noszay, 
G. Kdves 1—6, 6—4, 3—6 (în me
ciul de juniori România — Un
garia, disputat duminică).

- ------jf w V,
- Kdves 6—3, 
Guba 3—0, ab. 
îya 6—7, 2—6; 
Futacs, Csurgo 
cheanu, Voinea 
ves 7—6, 6—2 ;

ORGOLIUL LUI PRUZZO...

AUTOMOBILISM a Ayrton 
Senna, pe „Lotus Renault", 
obtinut cel mai bun timp 
circuitul de la Jacaparagua, 
apropiere de Rio de Janeiro, 
vederea „Marelui premiu" 
Braziliei (formula 1). care 
avea loc la 23 martie.

CICLISM • Cea de a 
etapă (Arles — Marsilia, 
km), din cadrul Turului medite
ranean, a fost cîștigată de rutie
rul francez Patrice Esnault cu 
timpul de 3.36:14 (medie orară 
37,469 km). Lider al cursei se 
menține, în continuare, belgia
nul Eric Vanderaerden, cu 9.26:25. 
El îl precede cu 4 s pe Esnault 
si cu 7 s pe francezul Jerome 
Simon.

TELEX • TELEX
pe 
în 
în 
al 
va

patra
128

ÎNOT • în cadrul concursului 
de la Barcelona, Kirstin Otto, 
care a parcurs 50 m liber în 
25,62 s, s-a apropiat la numai o 
sutime de secundă de recordul 
mondial al americancei Dara 
Torres.

ȘAH a în turneul candidate
lor 
se 
11 
tră 
cu 
ta

la titlul mondial feminin ce 
desfășoară la Malmoe, după 
runde conduce marea maes- 
sovietică Elena Ahmilovskaia 

7 puncte (2), urmată de Mar- 
Litinskala — 6 puncte (1), 

Nana Aleksandria — 5,5 puncte 
(2), Lidia Semenova — 5,5 punc
te (1), Levitina — 4 puncte (2),

Cramling — 3,5 puncte etc.
TENIS • La Boca West, în ca

drul „Marelui Premiu 
bisco", 
6—1, "
6— 3,
7— 6, 
6—4, 
6—4.

VOLEI a La Reggio 
în Italia, a avut loc turneul 
nai al „Cupei federației", la 
mei : 1. Reggio Emilia 3—0 
Steaua roșie Belgrad. 3—1 
Arcelik (Turcia) și 3—1 
Feuerbach (R.F.G.). 2.
bach 3—0 cu Arcelik și 
Steaua roșie, 3. Steaua 
Belg'rad 3—0 cu Arcelik. 
celik.

, Marelui
optimi : Lendl —

7—5, Edberg — Davis 
Noah — Gunnarsson 
Nystrom — Arraya 
Forget — Robertson

Na- 
Arlas

6—2, 
6—1. 
6—4, 
6—3,

1.

Emilia, 
ft- 
fe- 
cu 
cu 
cu

Feuer- 
3—0 cu 

roșie 
1. Ar-

...Duminică, în campionatul italian, <„cel mai tare campionat 
din lume”, cum zic cronicarii din peninsulă, cu gindul la Pla
tini, Maradona, Laudrup, Junior, Boniek, Passarella, Elkjaer, 
Rummenigge, Briegel și alții, In acest campionat, dominat de 
străini, ziceam, s-a intimplat un fapt ieșit din comun. Un ju
cător, un italian și nu o „stea de peste mări și țări”, Roberto 
Pruzzo, a marcat cinci goluri Intr-un singur meci (Roma — 
Avellino 5—1) ! I „Incredibil ! a replicat după terminarea eta
pei Kari-Heinz Rummenigge. Pruzzo nu-i italian, dacă a reu
șit să Înscrie cinci goluri intr-un meri !“ N-am auzit de mult 
un compliment mai frumos la adresa unui fotbalist italian, la 
adresa campionatului italian Învățat ptnă la obsesie, saturat de 
scorurile chinuite, de clasicul 1—0, cu oare Inter-ul lui Rum
menigge a învins tot duminică, pe Barl, penultima clasată 1 
Cele cinci goluri ale Iul Pruzzo au venit după golul de la To
rino, marcat cu o săptămlnă In urmă, etnd a ratat și un pe
nalty ! Cele cinci goluri din meciul cu Avellino l-au dus pe Ro
berto Pruzzo în fruntea golgeterilor, el sărind, dintr-o singură 
încercare, peste Platini. Rummenigge șl Senena, care, cu 10 
goluri In cont, s-au văzut, incredibil. Imposibil, adevărat Insă 
la două goluri sub Pruzzo. „Lumea a uitat că am fost șl eu. 
cîndva, golgeterul Italiei”, tn 1981, Pruzzo cucerea trofeul cu 
18 goluri, în 1982 repeta performanța, cu numai 15 goluri. După 
care a VCnlt „supremația” de trei ani a lui Platini.

Sprintul lui Roberto Pruzzo, la cel 31 de ani ai săi, s-a năs
cut și din orgoliul său rănit, dar și din setea de revanșă a ata- 
canților italieni. Chiar dacă visează „mai mult titlul de campi
oană eu Roma și mai puțin pe cel de golgeter”, cum declara 
duminică, Pruzzo a impus cursei un ritm spectaculos, căruia 
nu se știe dacă îl vor face față Platini, Rummenigge, Marador.s 
șl celelalte ,.stele" străine din fotbalul italian.

Mircea M. ION5SCU
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