
in frumcusa iarnă bucovineană

SPORTUL SE AFLA

Proletari din toate țările untU-cl I

portul
MINERILOR DIN

Asociație eu o recunoscută 
tradiție in activitatea sportivă 
de masă (cândva și de perfor
manță, prin rugby), Minerul 
Gura Humorului iși face sim
țită prezența si în actualul se
zon de iarnă, îndeosebi prin 
schi și turism. Ambele ramuri 
de sport au un larg teritoriu 
de desfășurare, in aceasta zo
nă a județului Suoeava, orașul 
Gura Humorului fiind situat în 
depresiunea care poartă același 
nume șl avînd la nord, drept 
reper pentru sporturile de iar
nă, culmile Obcinei Mari, cu 
peste 1000 de metri, iar la 
sud, pe oele ale Obcinei Voro- 
nețu, cu o altitudine similară.

„Membrii asociației noastre

sportive caută să valorifice din 
plin avantajele unui asemenea 
relief de invidiat — ne spu
nea Ing. Arcadio Lungu, pre
ședintele comitetului sindicatu
lui Combinatului minier Sucea
va de care aparține oentrui de 
exploatare din Gura Humoru
lui. Amănuntele vl le poate o- 
feri secretarul asociației spor
tive, Lucian Nasul ea*.

Amănuntele le-am aflat, în
să, altfel, pe cale directă, de- 
plasindu-ne din centrul orașu
lui către cabana Ariniș, in ju
rul căreia se desfășoară, in a- 
oeste zile, activitatea pasiona- 
ților schiori mineri. Și nu nu
mai a lor! Pentru că atît pe 
pirtiile care coboară pînă la 
amintita cabană, cit ți in parcul 
situat în lunca riului Moldova 
iau parte la Întreceri de schi 
(fond și alpine), sanie și pa
tinaj, inițiate de Consiliul o- 
rășenesc pentru educație fizi
că și sport în cadrul „Dacia- 
dei*. sute de copii și tineri, 

muncii 
de 

din

precum și oameni ai 
din majoritatea unităților 
invățămint și economice 
localitate.

„Este o activitate mult 
drăgită, după cum vedeți, 
numai de cei care aparțin

în- 
nu

_ ____ ___ __________de 
combinatul minier, ci de foarte 
mulți locuitori ai orașului nos
tru — ținea să sublinieze Con
stantin Filipovici — președin
tele Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică și sport, ne
lipsit, se înțelege, de la acți
unile sportive de masă, aproa-

Tiberiu STĂM A

(Continuare In pag 2—3)
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Azi, in Sala
»

sporturilor

BUCURIA VICTORIEI
Schioara noastră Elena La- 

gusis-Reit s-a dovedit a fi cea 
mai bună fondisti din Balcani. 
Sportiva de la Tractorul Brasov 
a dominat clar întrecerea indi
viduală pe 5 kilometri, ciștigind 
proba cu un timp excelent 
(16:03,2), mai bun cu 22 de se
cunde decit al concurentei de 
pe locul secund. Ea și-a adus 
și o importantă contribuție la 
frumoasa victoria a ștafetei 
României la 3x5 km, participind 
tn schimbul decisiv. Elena Reii 
reeditează, la 26 de ani, succe
sul său de la ediția din 1980 a 
Balcaniadei. Și are de ce si 
fie mulțumită...
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La patinoarul „23 August“ din Capitală

START ÎN „CUPA F.R. HOCHEI"

din Brașov

Astăzi, la ora 15, pe patinoa
rul artificial din Capitală, gong 
inaugural în tradiționala com
petiție internațională, „Cupa 
F.R. Hochei* 1 Ieri a avut loc

ședința tehnică cu delegații 
celor patra competitoare, sla- 
bilindu-se, cu aoest prilej, pro
gramul celor trei zile de în
treceri și arbitrii delegați :

ROMÂNIA - CUBA,
MtCI AMICAL

DE HANDBAL (M)
înaintea plecării la cea 

de-a Xl-a ediție a Cam
pionatului mondial de 
handbal masculin, pro
gramat în Elveția intre 
25 februarie șl 8 martie, 
selecționata țării noastre 
susține, azi, ia Brașov, 
ultimul meci de verifi
care.

în Sala sporturilor din 
localitate începînd de la 
ora 17,30, elevii antreno
rilor Lascăr Pană și Ce
zar Nica întîlnesc, în 
meci amical, reprezenta
tiva Cubei. Aceasta din 
urmă a mai susținut par
tide amicale la Tg. Mu
reș. Handbaliștii cubanezi 
stat de asemenea, cali
ficați la C.M., ei cîști- 
gînd Campionatele Pan
americane.
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La Centrul de pregătire olimpică

era 15,00 :

ora 17,30 :

ora

17,30 *ora

10,30 :ora

13,00 :ora

15,00 :

VINERI
AVTOMOBILIST SVERDLOVSK - BULGARIA „A 

{Fl. Gubernu - M. Presneonu, D. Trandafir) 
ROMANIA „A* - CEHOSLOVACIA (tineret) 

(ȘL Enciu - Gh. Micu, M. Dinu)
SIMBĂTA

AVTOMOBILIST - CEHOSLOVACIA (t) 
(I. Becze — Șt Enciu, Gh. Micu)

ROMANIA „A* - BULGARIA „A* 
(M. Presneonu - FI. Gubernu, M. Dinu)

DUMINICA
CEHOSLOVACIA (t) - BULGARIA „A* 

(Șt Enciu - D. Trandafir, Gh. Micu)
ROMÂNIA „A" - AVTOMOBILIST 

(I. Becze - FI. Gubernu, M. Presneonu)
AAAA AAAAAAAAAAAA^

Meciurile de azi se anunță 
deosebit de interesante, iubitorii 
hocheiului din Capitală avînd 
posibilitatea să vadă din nou 
Ia lucru valoroase reprezentan
te ale hocheiului din Ceho
slovacia și Uniunea Sovietică, 
cele două „școli* disputîndu-și 
an de an superioritatea euro
peană și mondială. Alături de

din Reșița

GIMNAȘTII LUCREAZĂ CU PERSEVERENȚA Șl PASIUNE
• Entuziasmul tinerilor tehnicieni — la baza unei munci asidue • 
pregătesc pentru campionatele europene de juniori din acest an 

poziția sportivilor

Din colectivul de 16 sportivi, 6
Noi remarcabile dotări la dis-

aceste două echipe, reprezenta
tivele României și Bulgariei, 

” a 
vor 
va-

tivele României 
participante în grupa „C“ 
campionatului mondial, se 
strădui să dea o replică 
loroasă puternicelor lor adver
sare. De altfel, antrenorul prin
cipal al reprezentativei Româ
niei, Al. Kalamar, a ținut să 
ne declare că cei 27 de sportivi 
din lotul nostru s-au pregătit 
cu multă seriozitate, ceea ce 
constituie un motiv în plus de

(Continuare In pag. a 4-a)

? LUPTĂTORII NOȘTRI

PARTICIPA
Dan Grecu, antrenorul coor

donator al Centrului de pregă
tire olimpică al gimnasticii 
masculine de la Reșița, ne vor
bește cu vădită satisfacție des
pre activitatea colectivului de 
tehnicieni și sportivi din ora
șul de pe Birzava, subliniind 
ideea stabilității și întăririi 
colectivului de aici în decursul 
celor doi ani care au tre
cut de la Înființare. „Aproape 
că nici nu-mi vine să cred că 
au trecut doi ani — ni se con
fesează reputatul nostru gim
nast — de cînd mă aflu aici, și 
iată că azi putem vorbi de un 
centru puternic, eare reunește

pe anii dintre cei mai buni 
gimnaști ai țării, și care are 
reale perspective de a deveni 
pepiniera de bază a echipei 
noastre reprezentative. Acest 
fapt ne-a creat desigur si obli
gații mari, dar trebuie să vă 
spun că sintem ferm hotăriți 
să ne ducem pină la capăt mi
siunea. Folosim prilejul pe care 
ni-1 oferă anul 1986, care pro
gramează un număr mai redus 
de competiții, pentru a învăța 
și perfecționa multe elemente, 
spre a deveni cit mai competi
tivi in marea arenă interna
țională*.

Centrul de pregătire ollm-

pică de la Reșița a reușit, In
tr-adevăr, să capete personali
tate într-o perioadă relativ 
scurtă, el bucurlndu-se de gri
ja deosebită a organelor loca
le de partid și de stat și avînd 
o permanentă și competentă 
îndrumare de specialitate din 
partea federației de gimnasti
că. Prin „sita* care a oernut 
timp de doi ani au trecut de
sigur mulți sportivi, la ora ac
tuală oentrui reunind un număr 
de 16 tineri gimnaști, pregătiți 
eu pasiune și responsabilitate 
profesională de un colectiv teh
nic format din Dan Grecu, loan 
Albu, Ștefan Hărgălaș și Elena 
Grecu, iar pînă de curînd a

DE LA SOFIA

„SPERAM CA PERFORMANȚELE REALIZATE
Constantin MACOVEI

începînd de azi și pînă 
duminică, la Sofia se va 
desfășura turneul interna
țional de lupte greco-ro- 
mane al Bulgariei, „Me
morialul Nikola Petrov*. 
Din țara noastră vor par
ticipa clțiva dintre cei 
mai buni luptători. Iată 
componenții echipei : cat.

kg — Radu Strubert, 
kg — Mihai Cișmag, 
kg — Nicoîae Zamfir, 
kg — Gheorghc Savu, 
kg — Petre Cărare, 
kg — Mircea Huțuleac, 

Herțea,

(Continuare in pap 2—3)

DE SPORTIVII NOȘTRI SĂ CREASCĂ NEÎNCETAT"
L

48
52
57
62
68
74 „ ______
82 kg — Sorin
90 kg — Ilie Matei, 100 
kg — Vasile Andrei și 
130 kg — Ion Grigoraș.

n
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

După un interesant final de competiție

! întreabă, —
— feierațifa răspund,

declară Anton Muraru, 
secretar responsabil al F. R. Judo DINAMO A CIȘTIGAT „CUPA BUCORfȘII* IA POLU

Unul dintre sporturile care 
au apărui mai de curînd în 
tara noastră este judo. Fede
rația română de specialitate a 
fost afiliată la forul interna
țional In anul 1971.

Trecînd peste dificultățile 
inerente începutului, s-a ajuns 
ea azi această disciplină să 
se afle în rindul sporturilor o- 
limpice din țara noastră, prin
tre cele care au obținut meda
lii la ultima ediție a J.O.

în legătură eu perspectiva 
judo-ului românesc, i-am so
licitat părerea secretarului 
responsabil al federației, tov. 
Anton Muraru î

„Nu vreau să se înțeleagă că 
In activitatea noastră și-a. fă
cut loc automulțumirea — știu 
că mai avem multe de făcut 
—. dar un succint bilanț al re
zultatelor obținute de judoka

români, ia ultimii ani, in ma
rile competiții internaționale, 
ne dă unele motive de satis
facție. Azi, după nouă ani de 
la prima participare la cam
pionatele europene, putem nu
măra patru titluri de campi
oni continentali: Nicolae Vlad 
(1980); Constantin Nicolae 
(1981) ; Mircea Frățică (1982)', 
TMe Serban (1985). Debutul la 
campionatele mondiale l-am 
făcut în anul 1979. Ea ediția 
următoare, în anul 1981, Con
stantin Nicolae a cucerit me
dalia de argint, iar în 1983, ca 
Si la J.O. de la Los Angeles, 
Mircea Frățică și Mihai Cioc 
si-au confirmat valoarea mon
dială. clasîndu-se, în ambele 
competiții, pe locul 3.

Anul 1985 a fost fructuos 
pentru judo-ul românesc. La 
„europene*, Ilie Șerban a cu

cerit titlul de campion conti
nental. iar Gheorghe Dani s-a 
clasat pe locul 2. La Jocurile 
Mondiale Universitare de la 
Kobe, judoka români au cu
cerit o medalie de argint (Mi
hai Cioc) și două de bronz 
(Gheorghe Dani și Ilie Șer
ban).

Dar succesele amintite apar
țin trecutului mai îndepărtat 
sau mai apropiat Anul 1986 
nu va fi deloc ușor pentru 
noi. Aceasta, pe de o parte, 
pentru că în afara C.E. de se
niori (Iugoslavia. 9—14 mai) și 
C.M. de tineret (Italia, 9—13 
aprilie) — competiții la care 
trebuie să ne păstrăm (si chiar

Mihai TRANCĂ

(Continuare In pag. 2—3)

Punct final, ieri după-amia- 
ză, la bazinul Floreasca din 
Capitală, în „Cupa Bucu
rești* la polo. A fost, ca orice 
competiție de acest fel. o în
trecere (binevenită) sub sem
nul tinereții și... surprizelor, 
cu decizia venind în ul
tima reuniune : pe locul I, Di
namo, cu 15 p. urmată de 
C.S.U. Construcții T.M.U.C.B. 
— revelația disputei — 14 p. 
Steaua 12 p. Rapid 9 p, Pro
gresul 7 p, Lotul de juniori 
mici 3 p

C.S.U. —LOT JUNIORI 7—7 
(0—2, 2—2, 1—8, 4—1). După 
concludenta victorie din ajun 
tn fața dinamoviștilor, prima 
echipă pornea favorită, mai cu 
seamă că victoria, anticipată 
de toate „calculele hîrtiei*, 
l-ar fi adus și trofeul. E lim
pede insă că miza a generat o 
anume crispare, manifestată 
ia primul rtad în atac — ra

tări din poziții ideale, inclusiv 
din 4 m. Cum replica junio
rilor a fost foarte viguroasă, 
demnă de toată lauda. C.S.U. 
s-a văzut nevoită să ...înoate 
după egalare. 0—2 în min. 
1,55, chiar și un handicap de 
trei goluri (3—6 min. 20,11). 
pentru ea intr-un final cu at
mosferă de autentic derby, 
după 7—7 în min. 25,52. golul 
care părea inevitabil să nu 
fie. totuși, Înscris. Oricum, 
locul doi pentru C.S.U. în 
această competiție reprezintă 
o realizare pe care nimeni nu 
o putea sconta. Autorii golu
rilor : Diaconescu 3, B. Ștc- 
fănescu, Paolazzo, Popa, Olaru 
— Zamfir 2, Ungureann, R- 
Dan, Găvruș, Lupescu, Barta- 
lis. Au condus B. Băjenaru șl 
Gh. Nlstor.

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn pag. a 4-a)



IMPORTANT ESTE NU NUMAI STARTUL,
Cl Șl FINALUL

recenta plenară a 
din Sectorul 3 al Ca- 
s-a vorbit frumos 

multe lucruri. Era fl- 
deoarece, anul trecut

ÎNTRECERILOR
La

C.E.F.S 
pitalei. 
despre 
resc, 2___ _________ _____
în întrecerea socialistă iniția
tă de C.M.B.E.F.S., respecti
vul Consiliu pentru educație 
fizică și sport ocupase locul 
1. Așadar, număr mare de 
performeri (în această zonă a 
București ului își au 
cluburile Olimpia, 
Voința ș.a.), număr 
competitori 
concursurile 
ganizate sub e- 
gida „Daciadei“, 
apoi extinderea 
gimnasticii 
locul
carea 
etc. tn rezumat, 
profesionali ta te, 
fructuoasă între factorii 
atribuții tn sport. Dar și o 
profundă înțelegere, o atentă 
observare a fenomenului 
sportiv

Intr-adevăr, un profesor de 
educație fizică prezent la a- 
ceastă plenară a arătat, spre 
exemplu că finalizarea com
petițiilor lasă uneori de do
rit. Și asta chiar și în cartie- 
ru’ Pan teii mo n, unde între
cerile sportive sfîrșesc, de 
regulă, cu frumoase festivi
tăți de premiere, unde Învin
gătorii — fie și de-o șchioa
pă — sînt premiați de chiar 
directorii școlilor aflate In 
concurs ! De aid și ambiția 
tinerilor de a fi din nou vic
torioși, pleiada de viitori 
performeri aflați în centrele 
de inițiere ale acestui sector 
cu tot mai bune rezultate. Și 
totuși, profesorul de care 
vorbeam observa că nu peste 
tot se acordă atenție acestui 
moment atît de frumos din 
viaț' sportivului. Se referea 
la unele crosuri, la diplomele 
care nu totdeauna sînt înmî- 
nate într-un cadru sărbăto
resc, în acest sector.

Dar în alte locuri ?

la 
or-

sediile 
Metalul, 

mare de

inmlnează 
la cros, 

de carto- 
la se- 

pen-

In alte locuri se 
celor mai buni — 
bunăoară — un fel 
«așe „bune la toate”: 
cretariatul concursului, 
tru stabilirea locului pe care 
l-ai ocupat, la școală spre a 
arăta dirigintelui poziția cu
cerită diplomele 
completate mult 
în unele cazuri 
tivul învingător

Oacum la 
vîrstă ...

ACCENTE
la

de muncă, 
sportului în 

competență, 
colaborare

cu

practi- 
cartiere

altă

urmînd a ti 
mal tlrziu, 
cînd respec- 
a trecut de 
categorie de

Cum se știe, 
cei mal mulți 
organizatori fao 
eforturi pentru 
a aduce la 
start un nu

mai mare de compe-mâi cît 
titori. Dacă se poate o școa
lă două, sau chiar trei u- 
nități de învățămînt, reunind 
vreo 500' de copii. Totul e 
lăudabil: inițiativa, participa
rea masivă, organizarea în
trecerii pînă la..
Dacă pînă aici 
ar fost * “ 
arbitrați 
punzător 
acum în 
către un 
completează 
un profesor de educație fizi
că, ori un instructor sportiv 
obștesc care știe a scrie ci
teț și frumos. Cei mid își 
pierd răbdarea și... pleacă. 
Cei mari, abia răsuflînd după 
o cursă de 3000 m, trebuie să 
rostească dar și pe dinafară 
numărul legitimației, data e- 
liberării ei, sacoșele date cu 
premii trebuind a fi justifi
cate. Desigur, nu imediat și, 
mai ales, 
rătate.

Sezonul 
aer liber _ _
organiza tot mal multe con
cursuri. Important este nu 
numai startul, ci și finalul 
întrecerilor !

finalul ei.
... ___ participanții
Îndrumați, secondați, 
de un număr cores- 

de profesori, de 
oolo vor fi dirijați 
singur om: cel care 

" diplomele. Tot

nu tn condițiile
și, a-

încompetlțlonal 
se apropie. Se vor

Vasile TOFAN

Cu prilejul primului concurs 
de patinaj viteză pe piste reduse, 
dotat cu trofeul „Cupa Federa
ției” și desfășurat la Tușnad-Băi, 
s-au stabilit recordurile republi
cane (unele au fost apoi corec
tate' de copil șl speranțe la acest 
nou gen de întreceri. Iată numele 
deținătorilor celor mal bune per
formanțe : Tunde Horvath (CSȘ 
Miercurea Ciuc) 1:05,4 la 500 m, 
Ramona Grigoraș (CSM CIuj-Na- 
poca' 2:04,8 la 1 ooo m, Zsolt 
Ballo (CSȘ M. Ciuc) 1:01,« la 
500 m, 2:04,4 la 1000 m șl 2:16.0 
la 1500 m, la copil I ; Gabriela 
Vagașy (CSȘ M. Ciuc) 1:07,5 la 
500 m, 2:21,0 la 1000 m, Robert 
Finta (SC M. Ciuc) 1:02,« la 500 
m, 2:10,1 la 1000 m, la copii n ; 
Erika Koos (CSȘ M. Ciuc) 1:13,8 
la 500 m și Robert Simon (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) 1:13,0 la 
500 m speranțe.

• DEZIDERATE BRALLENE... 
Patinoarul artificial din Brăila a 
fost inaugurat tn luna noiem
brie 1984 șl de atunci a 
fost pus la dispoziția' publicului, 
șuti de tineri șl vlrstnici rela- 
xlndu-se zilnic pe luciul ghețll. 
Dacă activitatea de agrement se 
desfășoară din plin, în schimb, 
acțiunile cu caracter propagan
distic sau de inițiere tn activita
tea de performanță au fost atît 
de puține, incit ele pot fi numă
rate pe degetele unei singure 
milni : un carnaval șl două con
cursuri de patinaj viteză organi
zate de Comitetul județean U.T.C. 
in colaborare cu C.J.E.F.S. Și 
încă ceva : s-a spus că ar urma 
să la ființă o secție de patinaj 
(și, de oe nu. șl una de hochei) 
în cadrul șoolll sportive din lo
calitate, dar acest deziderat se 
lasă cam mult așteptat... (C. 
MÂNU — coresp.).

PEPE /?

ELEC

TURNEUL DE TENIS DE LA TIMIȘOARA
TIMIȘOARA, 20 (prin telefon). 

In localitate a început primul 
turneu dotat cu „Cupa F.R.T.” 
al senioarelor. Sint prezente cele 
mal bune jucătoare din țară. Pu
ține meciuri au fost echilibrate, 
cele mai multe fiind câștigate de 
favorite, fără probleme. S-a re
marcat Întâlnirea dintre Gabriele 
Medvcș (Sănătatea Oradea) șl 
Marilena Totoran (Spartacus Bră
ila), cîștigată de prima cu 1—6,
6— 0, 6—4. Cel mai frumos meci, 
însă, l-au oferit Luminița Săiă- 
jan (Pofitehnlca București) și 
Gabriela Mitrică (C.S.Ș. Unirea 
Iași). A fost o luptă strînsă, de 
mare angajament fizic, ou 16—20 
de schimburi de mingi pină la 
obținerea unul punct. Primul set 
a revenit la limită jucătoarei 
bucureștene șl se părea că ea 
va Încheia repede conturile. Dar 
Mitrică reface handicapul de la 
2—4 la 4—4 tn al doilea set, 
„scapă" de două mecibolurl ale 
lui Sălăjan (5—4) și câștigă eu
7— 5. In setul decisiv, stelista se 
impune prin mingi puternice și 
astfel meciul la sfirșlt, după a- 
proape două ore, cu scorul fina)

de 6—4, 5—7, 6—1. pentru Sălă- 
jan.

Alte rezultate din primele 
două tururi : Ruxandra Dragomir 
(Viitorul Pitești) — Mihaela Ro- 
zor (Sănătatea Oradea) 6—2, 2—6, 
6—3 ; Daniela Ivana (Steaua) — 
Cristina Ghidirmic (Electrica Ti
mișoara) 6—4, 6—0 ; Florentina
Curpene (Dinamo) — Narcisa 
dolac (Electrica Timișoara) 6—2, 
6—0 ; Mitrică — Mădălina Voinea 
(Dinamo) 6—1, 7—6 ; Angela Ke- 
rek (Electrica Timișoara) — An- 
toaneta Vane (Electrica Timi
șoara) 6—2, 6—1 ; Aurelia Gheor
ghe (Progresul) — Laura Bîrlea 
(Viitorul Pitești) 7—6, 6—3 ; Ma
ria Romanov (Politehnica Bucu
rești) — Veneția Șchiopu (Dina
mo) 6—3, 6—1 ; Monica Pecheanu 
(Dinamo) — Gabriela Precup 
(Steaua) 6—0, 6—1 ; Monica Radu 
(Dinamo) — Loredana Bujor (Di
namo) 7—6, 6—0 ; Curpene —
Ivana 7—6, 6—2 ; Teodora Tache 
(Dinamo) — Pecheanu 6—4, 6—1 ; 
Daniela Moise (Steaua) — Med- 
veș 6—1, 6—3 ; Corina Taloș (Di
namo) — MireLa Buciu (Steaua) 
6—2. 6—2 ; Diane Samungi (Di
namo) — Dragomir 6—0, 6—4. (C. 
CREȚU, coresp.).

nou In șan-compu- 
ter 7“ Iată titlul rubricii o- 
bișnuite din „Revista Română 
de Șah”, prin care cititorii 
sînt informați despre ultimele 
evenimente din cadrul activi
tății șahiste pe terenul elec
tronicii. De data aceasta vom 
devansa ordinea publicării 
știrilor, din du-vă aid cîteva 
amănunte de actualitate din 
această nouă ramură a șahu
lui. aflată in plină dezvoltare.

tn perspectiva partidpării la 
„Festivalul șahului electronic” 
de la Băile Herculane (16—23 
martie). oîțlva programatori 
șl posesori de mlcro-calcula- 
toare au luat parte, în aoeste 
zile, la un turneu de antre
nament, desfășurat la Tg. 
Mureș. Aid șl-a făcut debu
tul un nou „program- dato
rat lui Viorel Darie, realiza
torul de pină acum al progra
melor ASTRO și ATOM (ul
timul fiind cel prezentat în 
rubridle noastre anterioare), 
tn confruntare cu adversari 
redutabili, noul robot româ
nesc a trecut cu bine exame
nul, dasîndu-se al doilea în 
concurs, cu un rezultat de 3 
puncte din 5 posibile (2 vic
torii, 2 remize și o singură 
Infrîngere),. Viorel Darie, care 
a colaborat cu un grup de 
programatori de la Centrul 
teritorial de calcul Tg. Mureș, 
își pune mari speranțe in 
miero-calculatorul său, care 
se prezintă acum cu o „me- 

:__ __ lz ia
variantelor de des- 
ceea ce ar permite 
sa șl In producția

otf £JLcZ.lflvct cLCLLIIl CLI U ,,J 
morie" sporită, tn special 
capitolul 
chidere, 
folosirea 
de serie.

Dar, vă Întrebați, desigur, 
care a fost câștigătorul tur
neului ? Nimeni altul decît 
celebrul „Mephisto“-Mobil, un 
robot din familia celor con
struite de firma Hegener-Glo- 
ser (R.F.G.), care au la activ 
performanțe remarcabile. Pen

S-A ÎNCHEIAT „CUPA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI" LA HANDBAL (j)
Șl în acest an, tradiționala 

competiție internațională de hand
bal pentru juniori șl junioare 
„Cupa C.S.Ș. 2 București* (a- 
junsă la a IX-a ediție), organi
zată în colaborare cu asociația 
sportivă „Mecanică fină" din Ca
pitală, s-a 
organizare 
record.

In sălile
— unde au 
au fost prezenți numeroși spec
tatori. și el nu au avut ce re
greta. întrucît tinerii șl tinerele

bucurat de o bună 
șl de o participare

Rapid și Agronomia 
avut loc meciurile —

handbaliste au oferit spectacole 
de bună calitate.

In competiția masculină, pe pri
mul loc s-a situat Selecționata 
divizionară de juniori a țării 
noastre (antrenori Otto Heel și 
Florin Volculescu, urmată,. In cla
samentul final, de : „A Selecțio
nata municipiului București, 3. 
Dinamo Berlin, 4. C.S.Ș. 2 Bucu
rești. Cel mal bun jucător al tur
neului : JOrg Rademacher (Di
namo Berlin) : cel mal bun por
tar : Grotz Worschke (Dinamo 
Berlin) ; cel mal tlnăr handbalist: 
Peter Schmidt (Dinamo Berlin).

în întrecerea feminină, locul I 
a fost ocupat de Mecanică fină 
București (antrenori Doroteea 
lonescu șl Nicolae Dlaconu). Pe 
locurile următoare : ...2. Progre
sul București, 3. Selecționata di
vizionară de junioare, 4. C.S.Ș. 
Caracal.

Trofeele decernate au revenit : 
pentru cea mal bună jucătoare 
șl golgeteră : Mlhaela Chelaru 
(C.S.Ș. Piatra Neamț) ; cel mai 
bun portar : Ștefania Rădulescu 
(Mecanică fină) ; cea mai tfnără 
jucătoare : Iullana Oprea (C.S.Ș. 
2 București).

REGULAMENTE ÎMBUNĂTĂȚITE» PENTRU

CONCURSURILE DE AUTOMOBILISM Șl KARTING
o mal 

desfășurare

SPORTUL, TOT MII APROAPE DE INIMILE MINERILOR
(Urmare din Dag 1)

pe zilnice în acest sezon, fa
vorizate desigur și de zăpada 
abundentă care s-a așternut în 
localitate și în întregul județ. 
Participarea activă a copiilor, 
tineretului și oamenilor mun
cii la acțiunile sportive de iar
nă este favorizată si de apro
pierea, la nici un kilometru, de 
locurile de desfășurare a în
trecerilor.

„Și dacă 
ce acțiuni 
întrebarea 
asociației 
Gura Humorului 
prea mult răspunsul : 
fi orientat spre șah și tenis de 
masă, spre popice și activitate

n-ar fi fost zăpadă, 
ați fi întreprins 7" 

adresată secretarului 
sportive Minerul 

n-a așteptat 
,Ne-am

turistică. Iar unii dintre noi, 
spre modelism, racheto și aero- 
modelism, care se bucură de 
o mare trecere în localitate".

Condiții există si pentru 
practicarea ramurilor sportive 
amintite. Șahifl n are ca ani
mator pe ing. Savel Corogeanu; 
la tenis de masă. Îndrumăto
rul iubitorilor acestui sport este 
ing. Cristian Solcan ; iar la 
popice, tehnicianul Iancu Fili- 
mon. Cît privește turismul, aici 
nu mai e nevoie de nici un 
îndemn, cită vreme fieoare. 
după placul inimii, simte ne
voia să pornească, mai ales 
duminica, cu mic, cu mare (a- 
dică cu copiii, eu familiile, eu 
prietenii) spre atîtea și atîtea 
puncte de mare atracție afla-

te în împrejurimi, către Caci- 
ca, la Cîmpulung Moldovenesc, 
spre Tarnița și Pojorîta, la 
Ostra și Leșul Ursului, la Mes- 
tecăniș și Fundul Moldovei.

Sigur, ca peste tot, și aici iu
bitorii fotbalului nu lipsesc. 
Unul dintre ei este însuși tngi- 
nerul-șef Emil Butnaru, tot
odată președintele asociației 
sportive, dar care pînă la dis

pariția uriașei hlamide de ză
padă care a îmbrăcat orașul nu 
pregetă, în puținul timp liber 
de care dispune, să joace o 
partidă de șah sau să ia parte 
la o întrecere de schl-fosid.

Este iubit sportul printre 
cei care lucrează la Combina
tul minier din această așezare 
suceveană. în primul rînd, pen
tru că i se înțelege rostul, u- 
tilitatea. Poate, lucrul cel mai 
important !

în dorința de a asigura 
bună organizare și 
campionatelor republicane de 
automobilism șl karting, de a 
spori Indemlnarea concurenților, 
contribuind efectiv la securita
tea întrecerilor, Federația A.C.R. 
a adus o serie de modificări la 
regulamentele concursurilor de 
viteză pe circuit și anduranță 
(karting), viteză pe circuit, In 
coastă și raliuri (automobilism).

Pentru cel interesați, pârtiei - 
panțl la cursele din anul 1986, 
iată clteva dintre ele: AUTOMO
BILISM — Începătorii, spre deo
sebire de anii trecuțl, nu vor mai 
fi acceptați In campionatele na
ționale decît ca navigatori (co- 
pilo'i, la raliuri; pentru cel care 
vor să obțină „licențe” de aler
gători. Federația A.C.R. va sta
bili doar o singură cursă (vite
ză In coastă sau raliu); In anul 
oompetițional In cura se vor or
ganiza etape de campionat la 
următoarele grupe: „A" (mașini 
omologate F.I.S.A. Intre care

și „Oltcit Club”), 
pină la 2000 cmc și 
(speciale, de for- 

„B“ („Dacia

„Dacia 1310“ 
„C“ (mașini 
,ARO“), „E“ 
mulă. tip „Easter”), _ ... _
14iO-Sport“) ; și „Clasa națională" 
(autoturisme în curs de omolo
gare între care „Dacia 1310 ET 
și ES“. precum și „Oltcit 12 
TRS“); în punctajul pe echipe 
se adaugă timpii cel mai buni 
realizați de 3 din cei 5 piloțl, 
între care doar doi de la ace
eași clasă sau grupă. KARTING 
— fiecare echipă va avea, obli
gatoriu, un kart cu motor de 
125 cmc; un pilot poate contri
bui la * 
echipei, 
lizat la 
rent la 
duranță. 
sa „cadet”, 
toare „M 110'

Alte informații, pentru asocia
țiile sportive șl cluburile cu sec
ții de auto șl karting, se 
cere la Federația A.C.R. — tele
foanele: 15.55.10 sau 14.67.65.

„bagajul de puncte” al 
doar cu ceea ce a rea- 
o singură clasă (indife- 
clte a concurat); la an- 
este obligatorie, la da- 

echiparea cu mo
și „M 111 K“.

pot

redacția Întreabă, federațiile răspund
(Urmare din pag. 1}

(Urmare din pag. 2) /

lucrat aici și antrenorul Adrian 
Stan, cu rezultate dintre cele 
mai bune. Cum era și firesc, 
obiectivul prioritar al acestui 
an îl constituie Campionatele 
europene de juniori, din luna 
mai, din R.F. Germania, com
petiție pentru care se pregă
tesc în mod special sase dintre 
membrii colectivului : Marius 
Tobă, Marian Stoican, Nicolae 
Bejenaru, Adrian Gali, Petrică 
Pătăluță și Marian Teodorescu. 
Urmărindu-i la lucru în sala 
de gimnastică a Clubului spor
tiv școlar din Reșița, am apre
ciat buna dispoziție și pofta 
de activitate a „europenilor”, 
iar antrenorii ne-au atras a- 
tenția asupra elementului nou, 
de mare dificultate și specta
culozitate, pe care 
Petrică Pătăluță la 
probă adesea „cu 
pentru gimnaștii noștri. Pentru 
ca toți acești sportivi să atin
gă vîrful de formă dorit în 
luna mai. în prezent se lucrea
ză intens pe integrale, la fi
nele lunii februarie fiind pro
gramat chiar primul concurs 
de verificare. Perioada de pre
gătire efectuată la munte, în

11 repetă 
paralele, 

probleme"

PERSEVERENTĂ Șl PASIUNE
Bucegi, își dovedește acum din 
plin eficiența, sportivii dove
dind că dispun de resursele 
necesare exersării de zeci și 
sute de ori a elementelor sau 
combinațiilor de mai mare di
ficultate. Antrenorii Dan Gre- 
cu și loan Albu sînt încreză
tori în posibilitățile gimnaștilor 
pe care îi pregătesc pentru 
..europene" și cred în șansa lor 
de a obține rezultate bune.

Ceilalți zece gimnaști ai Cen
trului de pregătire olimpică lu
crează. la rîndul lor, în două 
grupe alcătuite pe criterii va
lorice, din prima 
Marius Gherman, 
du, Marian Rizan, 
nerean și Nicușor 
din cea de a doua 
ra, Radu Sideris,

făcînd parte 
Adrian San- 
Claudiu Vi- 
Pascu,

— Radu Bo- 
Cosmin Li- 

caciu, Claudiu Tempe și Carol 
Schupkegel. în procesul de 
pregătire, în grupa întîi se 
pune accentul pe învățarea 
exercițiilor impuse și a ele
mentelor noi din viitoarele 
exerciții liber alese, în timp 
ce gimnaștii din grupa a doua 
insistă pe corectarea elemente
lor de bază și pe învățarea de 
elemente noi pentru exercițiile 
liber alese.

Vorbindu-ne despre condițiile

iar

de lucru ale sportivilor, tova
rășul Ilie Pătruică, directorul 
adjunct al C.S.Ș. din Reșița, 
ne spunea că acestea sînt pe 
cale să se îmbunătățească sub
stanțial. Astfel, apropiata dare 
în folosință a unor spații con
fortabile de cazare în imediata 
vecinătate a sălii de antrena
ment și a 
muta la 1 
tehnicienii, 
lucrărilor
spațiului de lucru al sălii — 
ceea ce va atrage după sine 
asigurarea unei săli de forță, 
a unui spațiu regulamentar 
pentru sol, și pentru lucrul la 
partea artistică, a locului ne
cesar pentru aparatura ajută
toare și pentru instalarea mini- 
podiumului pentru sol — sînt 
vești care bucură pe toți cei 
ce lucrează în gimnastică la 
Reșița. Tn plus, sportivii și 
tehnicienii ne-au vorbit cu 
multă satisfacție despre spri
jinul pe care îl primesc din 
partea unor mari unități indus
triale locale, cum ar fi între
prinderea constructoare de ma
șini Reșița (I.C.M.R.) și Com
binatul Siderurgic Reșița 
(C.S.R.), care au ajutat la asi
milarea unei aparaturi ajută
toare necesare în pregătirea co
tidiană.

care urmează să-l re
ținerii George Ciuvăt, 
Clinei, Petre Anițoaie, 
Grozea (și nu numai ei), 
care dispun de mari
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Campion 
de vo-iei i 
lor. In ce 
situația lu 
pe prima 
seria I c 
formație ( 
Mircea Di 
în a doua, 
lupta este 
Brașov co 
tanță pe 
Politehnic; 
Bala Mare 
cea și Ra 
tărite să

școlii, unde se vor 
martie sportivii și 
ca și declanșarea 

de reamenajare a

unde 
avea de înfruntat spor- 

țări ca Franța, Italia, 
Belgia, recunoscute ca 
pe plan internațional, 
in calitate de țară

să îmbunătățim) poziția pe 
care o deținem in arena in
ternațională —. federația noas
tră se va afla și în postura 
de organizatoare a două mari 
competiții internaționale. Este 
vorba de „Concursul Prietenia" 
— al cărui nivel valoric ge
neral este desigur cunoscut — 
si „Cupa Țărilor Latine”, 
vom
tivi din 
Spania, 
fruntașe 
Firește, 
organizatoare, ne simțim obli
gați ca sportivii români să se 
comporte la nivelul așteptării 
numeroșilor lor suporteri. Pe de 
altă parte, trebuie să mențio
nez că prima noastră repre
zentativă traversează o perioa
dă deosebită, datorită retrage
rii din activitatea competițio- 
nală a doi sportivi consacrat! 
(M. Frățică și C. Năftică), ca 
și indisponibilității 
a lui Ștefan Nagy 
C.E de iuniori și 
în anul 1984).

Totuși, avem convingerea că 
antrenorii Gheorghe Iile si 
Constantin Nicolae, 
rea si seriozitatea 
racterizează, vor 
aducă în cea mai
pe sportivii Gh. Dani, I. Șer- 
ban și M. Cioc, astfel ea ei 
să se situeze din nou pe po
ziții fruntașe în ierarhia conti
nentală. De asemenea, aștep
tăm cu încredere 6altul valo-

temporare 
(locul 3 la 
de seniori.

IUe 
cu pricepe- 
care 11 ca- 
reuși să-i 

bună formă

ric pe 
alizeze 
Adrian 
Marian 
sportivi 
posibilități. De altfel, trebuie să 
precizez că. în momentul de 
față, lotul nostru olimpic a su
ferit o masivă întinerire, prin 
care se urmărește acomodarea 
tinerilor cu eforturile intense, 
alături de sportivii consacrați. 
Aceasta, cu gîndul la J.O. din 
1988. unde sperăm să putem 
alinia o echipă capabilă să 
sporească performanțele reali
zate la Los Angeles (două me
dalii de bronz). Cînd afirm a- 
ceasta. mă gîndesc la faptul 
că în momentul de fată există 
numeroși tehnicieni pasionați 
Si pricepuți. dispunem de o 
largă bază de masă, concreti
zată în peste 250 de secții (la 
toate nivelele de vîrstă), în 
care activează aproape 13 000 
de sportivi legitimați".

1. Oltcit
2. ASSU
3. CST
4. Mc
5. Conteni
6. Chimia
7. Ceah.
8. C.P. Bi
9. CSU I

10. Chimpc
11. Braicor

•12. Hidrou

1. GIGCL
2. „Poli*
3. Marate
4. Armăt.
5. Expl.
6. Met. 7
7. ITB-EIn
1. „u- C
9. Voința

10. Olimpii
11. CSM I
12. FI. ro

1. Delta
2. Dacia
3. Vlltoru
4. Gloria
5. CSU C 
«. Prahot 
7. Vulcan 
«. ASA I 
9. SARO

10. Calcul;
11. rTB-Kl

Sparta12.

1. 
2.
3.
4.

Rapid 
Expl. 
PECO
CSM

5. Voința
6. Voințî 

• 7. -"cactc
I. jitUl 
9. Oțelul

10. Metan
11. I.O.R.
12. AS A

SPE-
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a
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CIȘTIGURILE TRAGERI] 
CIALE PRONOEXPRES DIN 

FEBRUARIE
FAZA I — Cat. 2 : 4,25 var. 

18.222 lei ; cat. 3 : 19,25 var. 
4.023 lei; cat. 4 : 86,50 var. a
lei; cat. 5 : 224,25 var. a 345 lei; 
cat. 6 : 7.955,25 var. a 40 lei; cat. 
7 : 199,25 var. a 200 lei; cat. 8 : 
3.650,25 var. a 40 lei.

Report la cat. 1 : 109.782 lei.
FAZA a n-a — Cat. G : 1 var. 

25% a 12.500 lei; cat. H : 17,50 var. 
a 2.000 lei; cat. I : 92,50 var. a 
500 lei; cat. J : 3.490,50 var. a

60 lei 
lei; c:

FAZ 
100% 
șl 7 v 
1 var. 
căreia 
U.R.S 
șl 12 
14 va 
var. i 
a 360 
200 1€ 
lei; c 
cat-



la întoarcerea din
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echi-
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Ia felprogram

în căutarea
77

la 8

Dar Cristea, singura achi- 
realizată în inter-sezon 7 

A jucat de parcă era de 
lumea al nostru, îndepli- 
rolul pe care îl Interpre-

— Ce 
martie ?

— Un

Au 
bun 
Pologea și Gheor- 
fiind promovat de 

de tineret.
pînă

Italia și Iugoslavia

Hagi — M. 
duel cu Ter- 
mai fost fo- 
r and ament in

Dialog cu antrenorul C. Ardeleanu,

„LOCUL 2, LA SFIRȘITUL 
TURULUI, NE OBLIGĂ"...

Pe teme (mereu) actuale

ADEVARAȚI SUPORTERI, AVEȚI CUVÎNTUL!

Sportul studențesc s-a îna
poiat, zilele trecute, din tur
neul întreprins, în perioada 27 
ianuarie — 15 februarie, în 
Italia și Iugoslavia, unde, în 
afara antrenamentelor cotidie
ne, a susținut și 8 meciuri cu 
caracter amical. „A fost pri
mul turneu în care echipa noas
tră a obținut rezultate remar
cabile". ne-a spus, la înapoie
rea în tară, antrenorul Con
stantin Ardeleanu. „Dar lucrul 
cel mai de preț pentru noi — 
a continuat el — l-a constituit 
faptul că de la un joc la altul 
gradul de omogenizare a 
pei a crescut".

— Cum se face atunci,___ _
întrebat, că singura înfrîngere 
(scor 1—0), suferită de Sportul ’ 
studențesc în acest turneu, a 
fost consemnată la ultimul 
meci, cel disputat, la 13 februa
rie, în compania formației iu
goslave de primă ligă, Rijeka?

— A fost cel mai nedrept re
zultat pe ansamblul celor 8 
meciuri. Echipa a jucat bine, 
a avut perioade de netă su
perioritate teritorială, și-a creai 
numeroase ocazii de gol, pe 
care insă Ie-a ratat copilărește.

— Cum explicați risipa de 
situații favorabile ?

— Cred că după finala cîști- 
gată cu Dinamo Vinkovic, in 
cadrul turneului desfășurat în 
orașul Kopar, in jocul echipei 
și-a făcut loc automulțumirea. 
mai evidentă Ia finalizare, unde 
numeroși componenți ai echi
pei, în frunte cu Hagi, au tra
tat fazele respective cu super
ficialitate.

— Cum a jucat Hagi In res
tul partidelor ?

— In stilul lui personal, en- 
tuziasmind pur și simplu tri
bunele. Chiar și in meciul de 
la Udine, unde publicul a vă
zut evoluînd, in nltimii ani. 
numeroși jucători de primă 
mărime, ca Zico, Edinho, Bar- 
badillo, Carnevale, Colombo și 
Chierico...

omului de gol DE LA COPII Șl
...este de părere lostul internațional Andrei R&dulcscu

Interlocutorul nostru de astăzi 
a jucat numai pe postul cel mai 
avansat al atacului, mereu cu 
tricoul nr. 9 ; In toate cele trei 
echipe ale căror culori le-a a- 
părat în cursul carierei sale : 
Venus București, Politehnica Ti
mișoara, Rapid București. Și In 
echipa națională, Andrei Rădu- 
lescu a fost tot centru Înaintaș. 
El a continuat și continuă să 
rămînă în activitatea fotbalisti
că. Se știe, a ajuns purtător al 
ecusonului F.I.F.A. șl deține per
formanța de a fl primul arbitru 
român care a „oficiat* la un 
Campionat mondial (In Mexic 
1970). Dar după retragerea din 
arbitraj, a devenit oficial al 
U.E.F.A., astăzi făclnd parte din 
Comisia de apel a forului con
tinental. In discuția pe care am 
avut-o cu golgeterul Diviziei „A*, 
ediția 1950 (cu 18 goluri) l-am 
rugat, pentru Început, să ne spu
nă care ar fi, după opinia sa, 
cea mai bună cale pentru for
marea omului de gol.

„Cred că jucătorii spărgători 
de apărări, cum obișnuim să le 
mai spunem acestor atacanți pla
sați în „avanposturile* unei e- 
chipe, trebuie să aibă unele ca
lități native, fără de care nu pot 
ajunge să învingă defensivele ad
verse. In consecință, eu plasez 
principala obligație In depista
rea, formarea și chiar consacra
rea lor pe seama , antrenorilor de 
la centrele de copii și juniori. 
Absolut toate exemplele demon
strează că numai ochiul interesat 
și expert a dus la descoperirea 
unor talente deosebite. Pentru 
că, așa cum spuneam, vlrful de 
atac trebuie să dovedească, de 
la primii pași făcuțl in fotbal, 
calități cu care se naște șl prin

10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
3 var.

1300 Autoturismele „Dacia 1300“ de 
•t. N: la cat. M, faza a m-a, au reve-
adrul nit partlcipanțllor : 1SACESCU 
>c in DUMITRU din Bacău, GOLDA 
nerar MONICA din Arad șl BERECHET 
it. O: DANIELA din București.

60,50
5 var. CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
ar. a DIN 14 FEBRUARIE 1986

a 40
)0 lei; Cat. 1 : 2 variante 100% — au

lei. toturisme Dacia 1300 șl 4 va

cînd 
nind____ . ___
ia pînă acum Pană. Cu un plus 
trecui în dreptul Iui pentru 
mărirea zonei de acțiune pînă 
in careul advers.

— Ne-ați vorbit de un „11“ 
sudat la sfirșitul turneului. 
Cum arată el ?

— Notați-1 : Speriatu (concu
rat mai serios ca oricînd de 
Zariosu) — M. Mihail, Iorgu- 
lescu, Cazan (foarte atent la... 
mănușa pe care i-o aruncă,' în 
mod insistent, Mircea Popa), 
Munteanu II — Țicleanu (com
plet restabilit și, în consecință, 
în plenitudinea forțelor), Cris- 
tea, Burchel (care marchează 
un ascendent față de Bozeșan, 
eeea ce-i va prinde bine aces
tuia din urmă), 
Sandu (în frumos 
heș), Coraș. 
losiți, cu un 
acest turneu, 
ghe, ultimul 
la echipa noastră 

urmează

de in
tens, de antrenamente și jo
curi. Locul 2, la sfirșitul tu
rului, ne obligă la comportări 
și mai bune în sezonul de pri
măvară...

Gheorghe N1COLAESCU 
JOCURILE DIN CADRUL 

TURNEULUI
Cu Pistoiese : 2—2 (a marcat 

Hagi 2) ; cu Lucchese : 3—3 
(M. Sandu 2, lorgulescu — din 
11 m) ; cu Udinese : 2—2 (Bo
zeșan și lorgulescu — din 11 
m) ; cu Centese : 4—2 (Gheor
ghe, Burchel, Coraș, lorgulescu 
— din 11 m) ; cu Forli : 6—1 
(Coraș 3, Hagi 2, Terheș) ; cu 
Koper : 2—0 (M. Sandu șl Co
raș) ; cu Dinamo Vinkovic : 
2—0 (Cristea șl Burchel) ; cu 
Rijeka : 0—1.

IN ROLUL PRINCIPAL, ANTRENORUL

care antrenorul lui anticipează 
pe viitorul om de goL Sigur că, 
in continuare, prin antrenament, 
se perfecționează calitățile native 
și se creează celelalte deprinderi 
specifice postului. Amintesc că 
postul solicită curaj, iuțeală, de
tentă, spirit întreprinzător In joc, 
simțul porții, tehnica lovirii ba
lonului cu ambele picioare, de 
pe gazon sau din aer, o bună 
execuție a loviturilor cu capul, 
viteză de reacție. Iată cit de 
bogat este „inventarul* postului 
de principal om de gol. Atîtea 
exemple demonstrează eă antre
norii cu adevărat preocupați de 
misiunea lor au înregistrat mari 
succese in lansarea unor redu
tabili realizatori. Dacă mă limi
tez la fotbalul nostru amintesc 
cazurile unui Catană, „părintele* 
lui Iordănescu, unui Traian Io
nescu care l-a dat pe Dumitra- 
che, unui Ianovschi care a ajutat 
Ia promovarea lui Dobrin. Meri
tele Iui Bukossy în selecționarea 
și pregătirea Iul Hagi — ea să 
amintim de cel mai recent caz 
— sînt de necontestat*.

Trecînd la fizionomia actuală a 
fotbalului șl la condiția golge- 
terului echipei, fostul internațio
nal Andrei Rădulescu sublinia 
dificultățile suplimentare ale ro
lului și menționa două dintre 
mijloacele care l-au apărut mal 
utile pentru punerea în va
loare a omului de gol. „Indiscu
tabil că astăzi, eu aglomerările 
defensive, cu preocupările exce
sive pentru apărare, cu specia
lizarea pronunțată a unor jucă
tori numai spre acțiunile distruc
tive, viața vîrfului de atac a 
devenit mult mal grea. Observ 
însă că multe echipe știu să 
fructifice la maximum calitățile 

riante 25% a 17.500 lei; cat. 2 : 
5,50 variante a 26.847 lei; cat. 3: 
35 variante a 3.832 lei; cat. 4 : 
51 variante a 2.630 lei; cat. 5 :224 
variante a 599 lei; cat. 6 : 357 
variante a 376 lei; cat. X : 2.101,25 
variante a 100 lei. Report la cat. 
1 : 500.00 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ au revenit partidipanțllor : 
Chituc Ion din Băile Govora, ju
dețul vncea șl Constantin S. 
din București.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi 21 februarie va avea loo 
în București, In sala Clubului din

spectatorii l 
fără fotbal, 

sezonului 
„optimile1' 

se prezintă

oricărui spectacol. „Ud 
cu porțile închise nu-i 

!“ declara Platini, după

„.Gata, începe fotbalul ! Cei 
mai fericiți sînt 
După lunga iarnă 
mîine, „uvertura" 
primul med din 
Cupei. Spectatorii
la noul start cu mari speran
țe. Vor un fotbal de calitate, 
vor un pas înainte în campio
nat în sezonul intern, în pres
tațiile internaționale. Jucăto
rii, antrenorii, arbitrii s-au 
pregătit pentru a răspunde 
pretențiilor justificate. Și spe
răm intr-un reviriment. Se aș
teaptă insă un pas înainte și 
din partea... spectatorilor ! 
Pentru că, dacă vrem specta
col fotbalistic, dacă vrem un 
fotbal aplaudat, sportiv, atunci, 
să nu uităm un adevăr elemen
tar care spune că spectacolul 
începe din tribune, de la atmos
fera de pe stadioane. Publicul 
este' o dimensiune indispensa
bilă ‘
meci 
meci !' 
întîlnirea din actuala ediție a 
Cupei campionilor europeni 
dintre Juventus și Verona. 
„Un meci în care spectatorii 
te apostrofează tot timpul, te 
huiduie, te fluieră, nu poate 
duce spre spectacol !“ am auzit 
nu o dată jucători, antrenori. 
Concluzia ? Jucătorii, antreno
rii, arbitrii trebuie să ne ofere 
un sezon superior. Dar și ei, 
spectatorii, trebuie să ajute la 
acest salt. Și pot să contribuie 
efectiv la creșterea sportivită
ții, la stimularea jocului bun, 
curat, de spectacol. în general, 
publicul nostru se comportă 
civilizat. Mai există însă și 
acele clasice „uscături", falși 
suporteri, certați cu etica, cu 
fair-play-ul, care nu știu oe-i 
regulament, care nu știu ce-i 
o fază bine gîndită, 
văd o execuție reușită a ad
versarului, care nu știu decît 
că echipa lor trebuie să <dști- 
ge, oricum. Și dacă nu cîștigă 
pentru că nu-i pregătită, atunci 
de vină e... adversarul, întîm- 
plător mai bun, arbitrul care 
nu... știe regulamentul cum fl 

știe el, pretinsul suporter, or
bit de subiectivism, de pati
mă. Uneori, cînd echipa lor 
nu-și găsește cadența, din pri
mele minute, propriii suporteri 
încep să o dojenească, să o 
apostrofeze, să adreseze cu-

care nu

JUNIORI"...
acestuia, lucrînd adie* numai 
pentru el, numai spre a-1 pune 
ta cea mai buni poziție de trans
formare. Situația Iul Hagi la 
Sportul studențesc. Steaua a per
fecționat remarcabil arma „un- 
dol“-urllor, cu Stoica In rolul 
principal, șl de aici decurge o 
creștere a randamentului princi
palului golgeter, Plțurcă. Totul 
este ca inventivitatea antrenori
lor să fie dublată de munca dta 
antrenamente și — cum subliniam 
— de specularea maximă a cali
tăților fiecărui om de gol*, a 
Încheiat Interlocutorul nostru.

Eftimie IONESCU

• „trofeul crișana*. Pro
gramul jocurilor : Stmhătă : F.C. 
Bihor — A.S.A. Tg. Mure? (ora 
13,30) șl Politehnica Timișoara — 
DJii.V.S.C. Debrețin (ora 15.30). 
Duminică : A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Timișoara (ora 11,15) 
și F.C. Bihor — D.M.V.S.C. De
brețin (ora 13). (I. GHIȘA —
coresp.).
• „CUPA SILVIU PLOEȘTEA-

Nu*. Jocurile din etapa a Iîl-a 
a „Cupei Silviu PIoeșteanu* s-au 
Încheiat cu următoarele rezulta
te : Mobila Măgura Codlea — 
Precizia Săcele 3—0 (2—0), F.C.M. 
Brașov (tineret) — Torpedo Zăr- 
nești 0—1 (0—1), Nltramonla Fă
găraș — Tractorul Brașov 2—2 
(0—1) șl Utilajul Făgăraș — Me
troul Brașov 2—0 (0—0). (C.
GRUIA — coresp.).
• C.S. U.T. ARAD — F.C. BI

HOR 1—2 a—1). Au marcat : 
Tlrlea (min. 25), pentru arădeni 
respectiv Ile (min. 35) și Dumi
trescu (min. 62) F.C. Bihor : Lă- 
zăreanu — Kiss, Dumitrescu. Bl- 
soc, I. Mureșan — Mihut. Tămaș 

str. Doamnei nr. 2, cu Începere 
de la ora 16,05. Transmiterea nu
merelor cîștigătoare se va face 
ÎN DIRECT, la radio, pe pro
gramul I, la ora 16.15. Numere
le extrase vor fi radiodifuzate 
de asemenea la ora 10 pe pro
gramul II, la ora 23 pe progra
mul I, precum și mtine simpătă. 
in reluare, la ora 8.55. tot pe 
programul I. După efectuarea 
operațiunilor de tragere, va rula 
filmul .TRANDAFIRUL GAL
BEN". Intrarea liberă. 

vinte grele jucătorilor și antre
norilor. Și atunci, firesc, inter
vine inhibarea care apasă echi
pa și mai mult. Ce-i de făcut?

...în primul rînd de revizuit 
atitudinea față de oaspeți, de 
reinstaurat respectul față de 
fotbal. Mai rar am văzut jucă
tori adverși aplaudați pentru 
reușitele lor. Hagi, Ștefănescu, 
Cămătaru, Boloni, Rednic și 
alți „tricolori", aplaudați pen
tru reușitele lor în un^Ie me
ciuri internaționale, s-au văzut 
Imediat huiduiți In propriul 
campionat pentru că... jucau 
bine ! Numai că jucau ca oas
peți și, după unii spectatori, 
numai gazdele trebuie să joace 
bine. O optică greșită, total 
eronată. Fotbalul, dincolo de 
pregătirea superioară a jucă
torilor. nu poate progresa fără 
suportul moral al publicului, 
fără aplauzele care stimulează 
jocul bun, golul, indiferent de 
echipă. Nu uităm o scenă din 
noiembrie ’79, cînd. la Leeds,

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B
ARIPILE BACĂU

• Antrenori : Mircea Nedelcu 
(principal) și Nlcolae Florea (se
cund) • Noutăți in lot : Ghlo- 
ane (de la S.C. Bacău). Trofin 
(de la Proletarul Bacău), Urai că 
(de la Ceahlăul P. Neamț) șl 
Olaru (de la C.S.M. Borzești) • 
A plecat : Căpraru (la Minerul 
Comănești) • Echipa se află la 
—4 In „clasamentul adevărului” 
• Pregătirile au Început la 12 
ianuarie și au continuat in lo
calitate pînă la 27 ianuarie, dată 
la care Întregul lot s-a deplasat 
la Slănlc Moldova pentru un 
stagiu de 10 zile de pregătire 
centralizată • A susținut un sin
gur meci de verificare, cu Pe
trolul Moinești, scor : 1—1. Mai 
are angajate jocuri amicale cu 
Proletarul Bacău, Partizanul Ba
cău și Hușana Huși • Mircea 
Nedelcu, antrenorul principal al 
echipei, ne-a declarat : „Nu ne 
putem împăca cu glndul de a 
deține... lanterna roșie, in clasa
mentul seriei. Ne-am pregătit eu 
multă seriozitate șl ambiție In 
această Iarnă. Avem sprijinul to
tal din partea tuturor factorilor 
locali, ceea ce ne obligă să fa
cem toate eforturile pentru a 
evita retrogradarea. Pentru a ne 
atinge obiectivul, trebuie să nu 
precupețim nimic, să muncim în
zecit, singura cale care ne poate 
scoate din impas. Am încredere 
In jucătorii mei care an resurse 
mult mai mari de exprimare in 
meciurile din returul campiona
tului* • Cel mal buni jucători 
din turul campionatului : Polena- 
ru, Cludim șl Bluță • Golgete
rul echipei : Căpraru, eu 5 go
luri.

PRAHOVA PLOIEȘTI
• Antrenori : Virgil Drldea

(principal) șl Mihal Ionescu (se
cund) • Noutăți ta lot: Duma șl 
Catană (de la Petrolul 1','olești), 
Ltblu (revenit de la Olimpia Rm. 
Sărat), Costea (de la CJS.U. 1 
Mai Ploiești), Dumltrașcu șl Ion 
Valentin (ambii promovați de la 
juniori) • Au plecat : Osmani 
(la Petrolul Ploiești), V. Radu și 
Salcău (ambii la C.S.U. 1 Mal 
Ploiești) • Echipa se află la I 
In ..clasamentul adevărului* • 
Pregătirile au Început la II Ia
nuarie. ta perioada 11—31, antre
namentele s-au desfășurat ta sta

ȘTIRI • MECIURI AMICALE
Petcu — Ile, Grosu, Lazăr. Au 
mai jucat : Balasz, N. Mureșan, 
Clgan șl Georgescu. (O. BERBE- 
CARU — coresp.).
• F.C.M. BRAȘOV — META

LUL plopeni 2—2 (0—0). Au În
scris : Șoarece (min. 76) șl Ctm- 
pean (min. 77) de la gazde. 
Preda (min. 54 șl 63), pentru 

r
Tragere multipla

PRONOEXPRES

BANI AUTOTURISME 
EXCURSII. u r s s

Universitatea Craiova marca 
aj doilea gol prin care elimina 
formația gazdă din Cupa 
U.E.F.A. Un gol de zile mari 
înscris de Beideanu, pe care 
spectatorii englezi l-au aplau
dat in corpora. deși sufletul 
lor plîngea.

Ne gîndim la un nou sezon 
în care echipele oaspete să fie 
primite cu aplauze ; în care 
să fie aplaudat fotbalul de ca
litate, cel pe care suporterii îl 
pretind : în care arbitrii nu 
vor mai fi fluierați si huiduiți 
pentru orice decizie (ceea ce 
presupune revizuirea cunoștin
țelor despre regulamentul jo
cului de fotbal și de către 
spectatori !); un sezon în care, 
indiferent de rezultat, finaluri- 
le de partide vor demonstra că 
ei, adevărații suporteri, specta
torii civilizați, știu să-i educe 
pe cei puțini certați cu nor
mele comportării civilizate. Ce 
spuneți, stimați suporteri ?

Mircea M. IONESCU

țiunea Cheia a A susținut urmă
toarele jocuri de verificare : 1—o 
cu Avintul Mâneclu, 1—0 cu Vic
toria Flcrești și 2—1 cu I.C.I.M. 
Brașov. Mai are in proiect me
ciuri amicale ou I.C.I.M. Brașov 
(retur), Flacăra Automecanica 
Moreni; Petrolul Băicoi, Oțelul 
Galați, FEPA Birlad și Progresul- 
Vulcan București a Avei Tamaș, 
președintele secției de fotbal, 
ne-<i spus : „Avem un obiectiv 
îndrăzneț. Ne-am propus să ne 
clasăm, la sfirșitul campionatului, 
pe unul dintre primele patru 
locuri. Va fi posibil, cu condiția 
ca toți jucătorii să se autodepă- 
șească, să muncească susținut la 
antrenamente. Numai așa vor cu
noaște satisfacția unor evoluții 
de calitate, care să le aducă și 
bucuria unor rezultate pe mă
sură. Ne preocupă permanent În
tinerirea lotului, in momentul de 
față mulți dintre jucători fiind 
ta vîrstă“. • Cel mal buni jucă
tori din turul campionatului : 
Plsău, Clsmaru și FI. Nlcolae • 
Golgeterii echipei : Constantin, 
FI. Nicolae și Sotir, toți cu cite 
3 goluri.

MINERUL LUPENI
• Antrenori : Gheorghe Tătaru 

(principal) și Constantin Cotroa- 
ză (secund) • Noutăți In lot : 
Tudoriu (de la IUPS Chitila) și 
Croltoru (de la Steaua București 
— speranțe) • Au plecat : Vizitiu 
șl Stoinescu (ambii la Aurul 
Brad) • Echipa se află la —4 in 
„clasamentul adevărului” • Pre
gătirile au început la 10 Ianuarie 
la Lupenl în perioada 22 ianua
rie — 3 februarie antrenamentele 
au avut loc la Băile Herculane • 
A susținut meciuri amicale cu 
TjC. Olt 0—0, Diema Orșova 2—0; 
va mal juca ou Jiul Petroșani, 
Dacia Orăștie (tur-retur) • 
Gheorghe Stadeli, președintele 
secției de fotbal, ne-a declarat : 
„Stat create toate condițiile pen
tru ca echipa să albă o bună 
evoluție In această primăvară. 
Stat sigur că toți Jucătorii, dar 
ta mod deosebit cei care au ju
cat In Divizia „A* vor ridica 
nivelul jocului și, astfel, la ter
minarea campionatului, Minerul 
Lupenl va rămine ta „B“ • Cel 
mai buni jucători din turul cam
pionatului : Voicu, Pocșan, Nl- 
chlmlș a Golgeterul echipei î 
Dina, cu 3 goluri.

oaspeți. F.C.M. Brașov : Santa — 
Bălan, Naghi, Pană, Mandoca — 
Șerbănică. Șoarece, Spirea. Bența 
— Țălnar, Cramer. Au mal fost 
folosiți : Barba, V. ștefan, Barbu, 
Cdmpean și Cadar. (C. GRUIA — 
coresp.).
• F.C. MARAMUREȘ — OLIM

PIA SATU MARE 2—1 (1—0).
• CARPAȚI MIRȘA — MECA

NICA ORAȘTIE 4—1 (2—0).
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In turneul final al „cupei cupelor" ia volei

ASTĂ-SEARĂ, STEAUA iNTlLNEȘTE 
PE DINAMO MOSCOVA

Astă-seară, la Atena, Începe 
turneul final al Cupei cupelor 
la volei (masculin), la care 
participă si vicecampioana noas- 
tră Steaua București. In prima

partidă, voleibaliștii români 
vor tntîlnl echipa sovietică Di
namo Moscova. în cel de al 
doilea meci vor juca Panini 
Modena Și Ț.S.K.A. Sofia.

Sportivi români In „Turneele Prietenia44

PRIMUL START AL
Zilele trecute s-a desfășurat 

In localitatea Volmirstedt (R.D. 
Germană) un mare concurs in
ternațional de haltere, „Cupa de 
Cristal", rezervat juniorilor, la 
care au participat peste 100 de 
concurent» din 14 țări, de pe 
trei continente. La acest prim 
mare incurs al anului au fost 
prezent! la start și doi concu
rent! români. La cat. 52 kg,

HALTEROFILILOR (j)
Traian Cihărean (Gloria Bistri
ța), In virstă de 16 ani, a ocu
pat locul secund cu 195 kg (90 ; 
105) In urma lui Hyon II (R.P.D. 
Coreeană) — 220 kg. La cat 
67,5 kg, Victor Roșu (Olimpia 
București) s-a clasat pe locul 4, 
cu 277,5 kg (120 ; 152,5) din 14 
concurenți. Locul 1 a fost ocu
pat de cubanezul Elias Lino cu 
295 kg.

„CUPA F. R. HOCHEI"
(Urmare din pag. 1)

interes pentru această întrecere.
• LA GHEORGHENI s-a 

disputat turul III al campiona
tului republican de juniori I. 
Iată rezultatele : C.S.Ș. 2 Ga
lați — C.S.Ș. M. Ciuc 2—3, 
C.S.Ș. Viitorul Gheorgheni — 
Steaua Triumf București 8—4, 
C.S.Ș. M. Ciuc — Steaua Triumf 
2—3, C.S.Ș. Viitorul — C.S.Ș. 2 
Galați 4—2, C.S.Ș. 2 Galați — 
Steaua Triumf 5—7, C.S.Ș. 
Gheorgheni — C.S.Ș. M. Ciuc 
2—3. în urma acestor rezulta
te. clasamentul se prezintă ast

fel : 1. C.S.Ș. M. Ciuc 13 p, 2, 
C.S.Ș. Viitorul 12 p, 3. Steaua 
Triumf 6 p, 4. C.S.Ș. 2 Galați 
5 p. Ultimul tur se va disputa 
la Galați, in perioada 18—20 
aprilie. De menționat buna or
ganizare a competiției. Sur
prinzător, insă, că a fost dele
gat un singur arbitru de cen
tru, Iuliu Becze, din București, 
care a fost obligat, astfel, să 
conducă, la centru, toate cele 
șase partide.

In meci amical : Avtomobilist 
Sverdlovsk — Selecționata jud. 
Harghita 12—2. (B. MALNASI 
— coresp).

COMPORTARE MODESTĂ 
A PATINATORILOR 

DE VITEZĂ
Pe pista artificială de dimen

siuni olimpice de la Moscova 
s-au desfășurat întrecerile „Cu
pei Prietenia" la patinaj vite
ză. Cu excepția probei de 500 
m In care Csaba Madarasz a 
ocupat locul 10, pe oelelalte 
distanțe reprezentanții noștri au 
avut o comportare modestă. Ia
tă rezultatele înregistrate : 500 
m — 1. Roman Popotciuk
(U.R.S.S.) 39,07™ 10. Madarasz
42,02 ; 1 000 m — 1. Xa Iun-Ili 
(R.P.D. Coreeană) 121,29... 12.
Madarasz 1:24,90 ; 1500 m — 
1. Oleg Hristalev (U.R.S.S.) 
2:06,55... 22. Madarasz 2:17,68 ; 
500 m — 1. Urlike Adeberg
(R.D.G.) 44,52... 19. Ileana Cle- 
teșteanu 46,70... 21. Mlhaela Das- 
călu 47,60 ;... 24. Cerasela Hor- 
dobețiu 47,97 ; 1 000 m - 1. Da
na Miller (R.D.G.) 1:29,29... 21. 
Cleteșteanu 1:35,04... 22. Hordo- 
bețiu 1:36,50 (Dascălu a fost 
descalificată pentru că nu a 
schimbat în mod regulamentar 
culoarul) ; 1 500 m — 1. Miller 
2:18,70... 18. Dascălu 2:27,57... 20. 
Hordobețiu 2:30,76 ; 3 000 m — 
1. Liubova Osipova (U.R.S.S.) 
4:53,90... 18. Dascălu 5:28,65... 20. 
Hordobețiu 5:35,36. în clasa
mente figurează 32 de băieți și 
30 de fete.

C fa A* tyert fa afaufa.
TENTATIVA DE „RECORD" MONDIAL

Pină acum, in Istoria boxului mondial au e- 
xlstat clțlva puglllști care au deținu* titlurile de 
campioni al lumii la trei categorii diferite. Fie
care dintre aceștia șl-a încercat șansa de a de
veni „recordman", cvadruplu campion adică, 
dar nimeni n-a reușit această performanță. U- 
nul dintre „tripli" — boxerul panamez Roberta 
Duran, fost campion mondial la categoriile u- 
șooră, super-ușoar* șl mijlocie. Deși nu mal 
este prea tinăr (Duran are 34 de anl> ei a-a 
renunțat tacă la ideea de a deveni campion și 
la o a patra categorie. După o mai Îndelungat* 
absență, Duran a trecut Iarăși corzile ringului 
și, in prezența a 13 000 de spectatori, a obținut 
o victorie concludentă asupra columbianului 
Manuel Zambrano pe care l-a învins prin k.o. 
ta repriza a II-a. Specialiștii sînt de acord ei 
Duran ar putea să mai clștige un titlu mon
dial, dar pentru aceasta ar trebui a* mal wia- 
bească cel puțin 5 kilograme. Lunile de Inac
tivitate competițională au lăsat, iată,

CURIOZITĂȚILE aruncării suliței
urme...

Aruncătorii de suliță 
practică ta mod obiș
nuit, doar această pro
bă, astfel că sînt destul 
de rare cazurile in 
care sulițașil pot fi ta- 
tflniți șl la alte disci
pline. Un exemplu, șl 
încă de ‘ ~
tate, n 
cel al 
mondial 
Holul 
19S4)' oare, In 
țrecut, a realizat 
m la suliță si... m la 
țași, să le zicem poll-

mare notorle- 
oonstltule însă 
recordmanului 
la suliță, Uwe 
(104.80 m In 

sezonul 
96,96 
59.80 

disc. Alțl sull-

valențl, au mal 
Gerhard StOclc, 
pion olimpic ta ___
cu 71,84 m, șt medaliat 
cu bronz la aceeași e- 
dițle a J.O. cu 15,64 m 
la aruncarea greutății. 
Dintre sulițașil ‘ ’
vom arăta e* 
recordman Nlcu Roată 
a fost campion națio
nal de juniori la suli
ță șl la... săritura ta 
lungime, iar un 
fost campion 1 
Petra, arunca 
dar sărea și la triplu.

fost 
cam- 

1936.

noștri 
fostul

i alt 
Mareei 
sulița

MlINE, IA VARNA, ÎNCEPE ÎNTRECEREA SCRIMERILOR
Sîmbătă începe la Varna, în 

Bulgaria, tradiționala întrecere 
internațională a scrimei „Tur
neul Prietenia", la care parti
cipă tineri scrimeri din țări 
socialiste. Așadar, după re
centele întreceri prilejuite de 
Campionatul Balcanic pentru 
juniori, de la Brașov, o nouă 
confruntare internațională pen
tru tinerii noștri reprezentanți, 
aflati acum în plină pregătire 
pentru Campionatele mondiale 
ale cadeților, din martie.

Ia vederea participării la 
„Turneul Prietenia" au făcut 
deplasarea la Varna următorii 
scrimeri: Reka Lazar, Ana 
Georgescu, Claudîa Grigorescu, 
Georgeta Beca și Monica Ve- 
ber (floretă feminin), R. Mo
lta, Z. Eder, V. Costa, B. So- 
roceanu, V. Zvîncu (floretă 
masculin). A. Papp, D. Costa- 
che, D. Găureanu, G. Atudo- 
reî, D. Pintelei (sabie), A. Pop, 
R. Mitrăchioiu, C. Dumitrescu. 
D. Hondor, E. Mănucu (spadă).

CAMPIONATELE DE ÎNOT ALE U. R. S. S.
La campionatele de înot ale 

U.R.S.S. care au loc la Mosco- 
ca, sportiva noastră Eniko Pa- 
lencsar a ocupat locul secund in 
proba de 400 m liber, cu 4:18,92, 
după Elena Dendeberova — 
4:17,28. Alte rezultate : femi
nin, 50 liber : Simone Will

(R.F.G.) 26,76 ; 200 m spate 1
Natalia Șibaeva 2:16,28 ; 100 li
ber : Kristina Pilke (R.F.G.) 
58,44 ; masculin, 200 bras : D. 
Volkov 2:16,38 ; 200 spate : S. 
Zabolotnov 2:02,28 ; 400 liber 1 
VI. Salnikov 3:51,09.

Azi, in reflector : campionatul Belyiei

UN DUEL BRUGES - ANDERLECHT

TURNEU AL FOSTELOR GLORII
ALE TENISULUI

de dublu din cadrul 
marelui șlem. Intre 
participant se va afla 
șl Hie Năstase care ta 
1964, 1965, 1966 și 1973 
a fost învingător, 1* 
simplu și la dublu, 
chiar la .internaționa
lele" Franței. După 
cum comunică Agen
ția „France Presse* se 
contează pe participa
rea spaniolului Manuel 
Santana, a faimosului 
australian Rod Laver 
etc.

In cea de a doua 
săptămînă a Întreceri
lor marelui turneu de 
tenis de la Roland 
Garros va fi organi
zat, anul acesta, un 
turneu de dublu re
zervat foștilor jucă
tori. glorii ale tenisu- - o 

este 
res- 
for- 

s* fi 
un 

sau

lui internațional, 
condiție expresă 
aceea ea Jucătorii 
pectivl 
nu 14 
câștiga» 
turneu

(care vor 
dubluri) 
cel puțin 

de simplu
campionul mondial risca

SĂ-ȘI PIARDĂ TITLUL I
Luna trecută, pe ringul de la Atalanta, Tim 

Whiterspoom a obținut titlul de campion mon
dial la categoria grea, tntreclndu-1 pe Tony 
Tubbs, ta cadru] versiunii -World Boxing Asso
ciation", pentru oare a fost desemnat drept cel 
mal bun boxer ai W.B.A. tn luna ianuarie. E- 
vident această alegere a fost însoțit* de popu
larizarea necesar* ta mediile de Informare de 
peste Ocean, noul campion primind elogii peste 
elogii. Dar, surpriză I In urma controlului anti
doping, s-a constatat că Whitespoom utilizase... 
marijuana. EI recunoaște că ar fi .fumat* o 
țigară conțlntad acest drog, dar c* aceasta se 
petrecuse cu două luni mal Înainte. Urmează 
acum ca forul puglllstio al statului Georgia, 
înaintea căruia urmează să compară Whiter
spoom, să decidă măsura pe care o va lua și 
care ar putea fi chiar retragerea titlului res
pectiv.

Rubrică realizată de Romeo VILARA

MECIURI INTERNATIONALE AMICALE DE HANDBAL LA Tg. MUREȘ
La Tg. Mureș s-au disputat 

două meciuri Internaționale ami
cale de handbal masculin Intre 
formația locală A.S.A. Electro- 
mureș șl reprezentativa Cubei, 
care Întreprinde un turneu tn 
țara noastră. După jocuri spec
taculoasa, victoriile au fost îm
părțite, In prima partidă a cîști- 
gat A.S.A. Electromureș cu 
27—25 (17—10), iar în cea secun

dă selecționata Cubei cu 26—23 
(12—12). cele mal multe goluri 
le-au Înscris Ciobanu 4+4, Bădău 
8+3, Furnea 3+5 respectiv Puvia 
3+6, Qulero -3+4 șl Duranova 7. 
Flecare med a fost urmărit de 
numeroși spectatori, aproximativ 
cite 2000. Au arbitrat localnicii 
M. Grebkilșan șl T. Vacar. (AN
DREI SZABO — coresp.).

CUPA BUCUREȘTIrr

(Urmare din pag. 1)

DINAMO — PROGRESUL 
10—9 (3—3, 2—1, 2—4, 3—1),
Partida a avut o desfășurare 
interesantă, cu răsturnări 
de situații care au produs, pe 
rînd, emoții uneia sau alteia 
dintre formațiile din apă sau 
din... tribune (rezultatul ur- 
mînd să hotărască câștigă
toarea Cupei). Dinamo a în
ceput sigur, a condus minute 
bune, dar partenera a echili
brat treptat și a preluat 
chiar inițiativa în „sfertul" 
trei. Lidera campionatului și-a 
strîns rîndurile în repriza 
decisivă, refăcînd de la 7—8 
la 10—8, chiar în condițiile 
în care din „vechea gardă" au 
jucat, în a doua parte a întîl- 
nirii. doar Cr. Dan, Rus și

" LA POLO
portarul Spînu, primul din
tre ei, în special, făcând un 
meci foarte bun. Au mar
cat Ș. Popescu 2, Chiru 2. 
Ungureanu, Găvruș, Pîrvu- 
lescu. Rus, C. Dan, Toth — 
Dingu 4, Mușat 3, Crețu, Pet- 
ca. Arbitri : V. Median — FI. 
Nacu.

RAPID — STEAUA 8—7 
(3—1, 1—3, 3—2, 1—2). Victo
rie meritată a echipei care a 
știut să fie mai lucidă, în 
prim-plan apărînd, de a- 
ceastă dată, Florincescu, autor 
a cinci goluri spectaculoase. 
Steliștii au avut conducerea o 
dată, în repriza a treia, între- 
cîndu-se în rest in ratări. Au 
mai înscris Clririță, Jianu 2 — 
Nuțu 3, Vamoș 2, Siaciuc, 
Geantă. Au condus V. Goian și 
G. Chirculete.

TELEX • TELEX
BASCHET • Meciurile tur ale 

semifinalelor cupelor europene — 
masculin, „Cupa Koracl* : Anti
bes — Roma 69—78 ; Varese — 
Caserta 84—71 ; feminin : „Cupa 
Ronchetti* : Dinamo Novosibirsk
— Iskra Ljubljana 116—67 ; Kre- 
mikovtsi Sofia — B.S.E. Budapes
ta 75—70. In seria (unică) semifi
nală a „C.C.E.* (m) : Simac Mi
lano — Clbona Zagreb 00—66.

BIATLON 0 Pe primele locuri 
în clasamentul probei de 10 km 
(f) din cadrul C.M. de la Hol- 
menkollen (Norvegia) : 1. Eva 
Korpela (Suedia) 34:55,2 ; 2. Sanna 
Groenlld (Norvegia) 35:56,0 ; 3. 
Lise Melodie (Canada) 37:25,9.

TENIS • „Sferturi* (m) la 
Boca West (S.u.A.) : Lendl — 
Nystrom 6—1, 6—2, 6—4 ; Edberg
— Srejber 6—1, 6—0, 6—2 ; Con
nors — Noah 5—7, 6—4, 7—6, 6—4; 
Wllander — Forget 5—7, 6—4, 
6—4, 6—3 • „Sferturi* (m) la
Londra '. Bergstrom — Wlndahl 
6—3, 6—2 ; Connel — Falk 6—1. 
6—4 ; Christensen — Stone 7—6,
6— i ; Drysdale — Lodder 6—1,
7— 6.

TENIS DE MASA « Rezultate 
din turul 6 al ligii europene : 
R.F.G. — Cehoslovacia 2—5 ; Po
lonia — Iugoslavia 4—3 ; Suedia
— Olanda 6—1 ; Ungaria — Fran
ța 7—0.

ȘAH 0 In turneul candidatelor 
pentru titlul mondial de la Mal
ms, după 12 runde conduce 
Marta Lltinskaia 3 p, urmată de 
Elena Ahmllovskala 7,5 (1) p și 
Nana Aleksandria 7 p.

Campionatul Belgiei, toarte 
puternic Înainte, cunoaște ua 
oarecare declin, atlt tehnic, dt 
și ca interes. 0 Marea majori
tate a duhurilor, profesioniste, 
se zbat tntr-o situație financiară 
tot mal precar* șl. nefilnd In 
măsură să-l tacă laț* in mod 
eficace, s-a v*zut obligată să 
se despart* de o parte dintre 
vedete (ai căror număr șl așa 
nu este prea ridicat), plecate 
să-și încerce norocul pe alte me
leaguri. Dar eel mai serios sem
nat de alarm* n constituie me
diocritatea „noului val*, departe 
de valoarea predecesorilor. Ceea 
ce l-a constrina pe Guy Hiys, 
selecționerul naționalei, s* susți
nă. pentru a nu știm tfta oar*. 
și campania „Mundialulul ’86* cu 
același Moo de Internaționali, 
nume oa Vercauteren, Ceulemans, 
Vandonbergh sau Pfaff fiindu-ne 
de mult familiare. Schimbul de 
mllne are un singur exponent, 
Enzo Sclfo, a cărui «tea conti
nuă să strălucească de la .Euro 
’M*. Dar ou o floare nu se face 
primăvară... 0 Ediția trecut* a 
campionatului a fost, se pare, 
una dintre cele mal plate șl lip
site de atracție. Anderiecht a 
luat cursa pe cont propriu și a 
terminat competiția cu un avana 
confortabil, plutonul afllndu-se 
undeva departe. în acest sezon. 
Ins*. F.C. Bruges pare si-șl fi

CLASAMENTUL .LA ZI"
1. F.C. BRUGES 26 17 6 3 54-24 46
2. Andertecht 26 16 7 3 64-25 39
S. Waregem 26 13 5 a 44-36 31
4. La Gantoise 25 12 7 6 38-24 31
5. Standard 26 11 a 6 39-24 31
0. F.C. Liege 24 12 5 7 37-28 29
7. Severe n 25 11 7 7 40-33 29
a. Beeschot 25 a a 7 35-35 27
a. Cercă e 25 a 7 9 44-38 25

10. Lokeren 25 a 7 10 33-42 23
ii. Anvers 25 7 9 a 25-35 23
12. Malines 26 5 13 8 26-36 23
13. Seradng 25 5 10 11 19-30 20
14. Courtaal 26 7 5 14 28-38 13
15. Charleroi 26 7 5 14 30-42 19
16. Molembeek 26 5 6 12 24-45 19
17. Liense 26 4 a 14 24-48 16
ia. Waterschei 26 4 a 14 18-49 16

adus aminte c*. cu dtva timp la 
urmă disputa o finală europea
nă pe „Wembley*, după ce un 
timp a stat in umbră. Campioa
na a avut un start ezitant, gta- 
dindu-ee poate că va trece pri
ma linia de sosire șl fără st 
mal apese la maximum pe acce
lerator. Cum .llMe din Bruges

Deși abia a împlinit 20 de ani, 
Enzo Sclfo (in stingă) este noua 

stea a „unsprezeccluf belgian

a plecat „ca din pușcă", Ander
iecht a fost nevoit să facă efor
turi serioase pentru a se men
ține ta plasa liderului. Dar cla
cările din actualul sezon nu pu
teau rămir.e fără consecințe și 
vinovatul a fost găsit — eterna 
poveste — In persoana antreno
rului Paul Van Hlmst, demis nu 
de mult de Ia timona echipei, 
înlocuitorul acestuia, un alt nu
me celebru ta fotbalul mondial, 
olandezul Arie Haan, component, 
alături de Rensenbrink șl Van 
der EIst ta echipa de aur a 
Andertechtului a anilor ’70. 0 Su
porterii „alb-vlolețllor* (Ander
iecht) nu uit* să reproșeze Ins* 
mal marilor clubului ușurința cu 
care au renunțat, ta vara trecu
tă, la Czerniatynskl, acum una 
din vedetele Standardului. Re
venit Ia clubul unde a cunoscut 
consacrarea. Lozano n-a izbutit, 
așa cum făcea Czernlatynskl, să 
pună ta valoare calitățile „tuna
rului* Vandenbergh. Ceea ce a 
condus Ia o diminuare serioasă 
a potențialului ofensiv.

Mihai CIUCĂ

0 LA ELCHE, Spania — Belgia 
3—o (2—0), Gazdele au jucat ex
celent, ta apărare șl tn atac, a- 
vtnd tn mijlocașul Francisco cel 
mal bun jucător de pe teren. 
Golurile au fost marcate de Bu- 
tragueno (mln. 3), Salinas (mln. 
41) și Maceda (mln. 73). Arbitrul 
italian P. Casarln a condus echi
pele : SPANIA : Zubizarreta — 
Tomas, Goicoechea, Maceda, Ca
macho — Victor, Julio Alberto, 
Michel, Franctsco — Butragueno, 
Salinas. BELGIA : Munaron — 
Van der Elst, Renquln, Grun, 
Gerets — Sclfo, Cluysters, Ver
cauteren, Van der Smissen — 
Czenlatynskl, Desmet 0 LA 
BRAGA, echipa R.D. Germane 
s-a Impus din nou după turneul 
Întreprins peste Ocean. Ea a În
vins selecționata Portugaliei cu 
3—1 (3—0), prin golurile marcate 
de Thom (mln. 6), Kirsten (min. 
23) și Ernst (mln. 35). Pentru

gazde a Înscris Gomes (din pe
nalty, in mln. 61). 0 repre
zentativa Bulgariei a susținui 
un nou meci. Fotbaliștii bulgari 
au evoluat la Rabat, jucînd cu 
reprezentativa Marocului. Scor l 
9—0. 0 LA CIUDAD DE MEXI
CO, tn fața a 40 000 de spectatori, 
s-au lntflnit reprezentativele Me
xicului și U.R.S.S. Gazdei? au 
obținut victoria cu 1—0 (1—0),’
prin golul marcat de Aguirre 
(min. 38), după o frumoasă com
binație cu Boy șl Negrette. Au 
jucat formațiile : MEXIC : La
rios — Trejo, Manjo, Cruz, Ser
vin — Munoz, Negrette, Espana, 
Boy (Ortega) — Aguirre, Flores. 
U.R.S.S. : Dasaev — Besonov, 
Baltacea, Bubnov (Kondrlatev) 
Demianenko — Morozov, (Kuz- 
nețov), Zavarov, Larionov (Alei
nikov), Zigmatovlcl (Cerenkov) — 
Blohln, Dimitriev.


