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„Secretul" performanțelor de nivel internațional 

obținute de C. S. Ș. Cetate Deva

GIMNASTICA SI ATLETISMUL- 
DOUĂ SECȚII PUTERNICE, COMPETITIVE 
• Ou riguros și bine organizat proces de selecție • Condiții excelente 

pentru practicarea sportului, pentru învățătură și viată

Azi $1 mllne. tn Bazinul Floreasca

LA POLO, 0 ATRACTIVĂ 
DUBLĂ ÎNTÎLNIRE

Astăzi $i mîine, o dublă în- 
tîlnire, de real interes, în ca
drul campionatului de polo : 
lidera Diviziei A, Dinamo 
București, joacă, în devans, cu 
Steaua, echipa de pe locul 3. 
Pentru dinamoviști, aceste două 
meciuri constituie și utile ve
rificări în vederea semifinalei 
Cupei Cupelor, a cărei primă 
manșă — în compania forma
ției iugoslave Mornar Split — 
are loc duminică, la Pitești.

Partidele se dispută, pentru 
prima oară în actualul sezon. 
In Bazinul Floreasca, azi — 
de la ora 17, mîine — de la 
ora 11.

DEBUT ÎN NOUL SEZON 
COMPETITIONAL LA SCRIMĂ

Noul sezon competiționai de 
scrimă debutează. In această 
săptămină, ou. finalul princi
palelor Întreceri din calenda
rul intern. Astfel, după un 
preludiu inedit (șl, sperăm, a- 
tractiv) — „Cupa Federației* 
la spadă feminin (armă. care 
va intra tn anul viitor tn cir
cuitul competiționai interna
țional), miercuri, tn Sala Flo
reasca din Capitală, pe plan
șele din aceeași sală vor evo
lua. joi. spadasinii, pentru de
semnarea clștigătorului .Cupei 
României*. Vineri, tn cadrul 
aceleiași competiții, se vor ln- 
treca floretistele. pentru ca. 
sîmbătă șl duminică, să se des
fășoare ultima etapă a Divi

ziilor Naționale A și B la a- 
cesto două arme, tn vederea 
desemnării echipelor campioane.

Săptămină viitoare, de joi 
pină duminică, vor intra in 
concurs, in cadrul acelorași 
competiții, floretiștii si sabrerii.

între 16 si 19 noiembrie. Sala 
de scrimă din Satu Mare va 
găzdui etapa finală a Campio
natelor Naționale (individual si 
echipe) de juniori I, la toate 
cele patru arme.

Iar la sfîrșitul lunii noiem
brie, tntre 26 $1 30, la Atena 
se va desfășura editfa-1986 
a Campionatelor Balcanice de 
scrimă pentru seniori.

Ca unitate de performantă 
din rețeaua tnvățămintuiui, 
Clubul Sportiv Școlar Cetate 
din Deva are o particularitate 
care ti deosebește de toate ce
lelalte unități de profil : dis
pune doar de DOUA secții. 
Mal tntii Nadia Comăneci $1 
Lavlnia Agache, apoi Ecateri- 
na Szabo, iar astăzi și Daniela 
Sillvaș, toate gimnaste la 
C.S.S. Cetate, au dus renu- 
meie acestui club pînă depar
te de granițele țării, pentru a 
nu mal aminti de faptul că, tn 
clasamentele Daciadci, această 
unitate sportivă s-a aflat, in 
ultimii șase ani, pe locuri frun
tașe, alături de cluburi de ta
lia celor din București. Steaua 
$1 Dinamo. Deci, gimnastica in 
prlm-plan, cu performanțe de 
vîrf In toate marile competiții 
— olimpice, mondiale, europene.

„Este adevărat, ne spune pro
fesorul Mircea Miron, directo
rul clubului, gimnastele stnt 
acelea care au ridicat Deva

tn fruntea ierarhiilor interne, 
dar adesea se face omisiunea 
că și atletele noastre sint foar
te bune. Mai ales in ultimii 
ani, cind de aici, de la noi. au 
plecat spre marea performan
tă citeva sportive de certă va
loare, campioane mondiale șl 
europene".

Așadar, pentru a corecta... 
nedreptatea care s-a făcut 
atletismului din Deva, să pre
zentăm, azi, cititorilor noștri 
C.S.S. Cetate, cu cele două 
secții ale sale, gimnastica șl 
atletismul, cu preocupările 
sportivelor și tehnicienilor 
pentru desăvîrșirea măiestriei 
sportive și creșterea calitativ* 
a procesului instructiv-educa- 
tlv, pentru obținerea unor noi 
șl prestigioase performanțe.

Conform planului de școla
rizare, tn activitatea organiza-

Constantin MACOVEI

(Continuare tn pap 3-3)

In Divizia A la hochei pc gheafâ

PLOAIA N A FOST 0 „FRÎNĂ
DINAMO

•••
Totală schimbare de decor in 

concursul de viteză pe circuit 
disputat la Buzău, la numai 24 
de ore după cel de coastă. Soa
rele a lăsat loc ploii ; cauciu
curile sînt înlocuite febril, 
fiind căutate cele cu aderența 
optimă. Noutăți și pe listele de 
participare, favoriții — piteș- 
tenii Grigoraș si Nicoară — 
nerepetînd forfait-ul de Ia 
coastă si sosind direct din 
Turul Europei, în chiar mo- 

. mentele premergătoare startu
rilor. De altfel, mașina lui Grt- 
goraș e cel mai bun .martor" 
fiind cea mai înaltă din con
curs (preparată, evident, pen
tru raliuri). Va fi un dezavan
taj, dar Grigoraș si ai săi nu 
mai au timpul necesar pentru 
a cobori garda la sol a boli
dului. Principalul contracandi
dat. Werner Hirschwogel, este 
foarte încrezător în posibilită-

țile lui și ale mașinii. Nu 
peste multă vreme cei doi vor 
oferi un spectacol pasionant : 
pornit primul din start, reșl- 
țeanul va conduce tot timpul, 
mărindu-șl la un moment dat 
avansul la aproape jumătate 
de tur (traseul a măsurat 2,6 
km. șl a fost parcurs de 14 
ori). Menajindu-și Insă moto
rul ta ultimele 4 tururi. Hir
schwogei a avut surpriza ca tn 
final să-L_ observe din nou in 
oglinda retrovizoare pe acest 
mare ambițios care este Gri
goraș, apropiat Ia numai trei 
secunde. Ultimul tur a tinut 
cu sufletul la gură zecile de 
mii de spectatori, dar fostul 
campion de motoclcllsm a a- 
p&sat din nou accelerația și â

Sorin SATMARI

(Continuare tn pag. 2-3)

Pe Someș, la Satu Mare, se vislește in forță și acum toamna, 
profitindu-se de fiecare zi frumoasă. Caiaciștii ți canoiștii de la 
„Unio", dornici de afirmare, se pregătesc non-stop pentru viitoa
rele concursuri. Foto : Aurel D. NEAGU

sarje s-au derulat

LOTUL DL TINERET VITEAZA PODIUMUL

STEAUA 4-2
Aseară, pe patinoarul „23 August", un public nu

meros a urmărit cu interes prima partidă din dubla 
intilnire dintre Dinamo si Steaua, din cadrul Diviziei 
A la hochei, prima grupă valorică. Încheiată cu o 
prețioasă victorie a dinamovlștilor asupra campioni
lor : 4—2 (2—1, 0—1. 2—0). A fost un meci de mare 
angajament, cu un rar văzut consum de energie, 
ambele formații luptînd din răsputeri pentru vic
torie. De-a lungul celor 60 de minute au fost oferite 
iubitorilor hocheiului lungi perioade de hochei bun. 
in viteză, cu goluri spectaculoase, meritul revenind 
ambelor echipe. Șarje după 
fără răgaz la ambele porți, in
tr-un lăudabil efort Dar vi
teza si risipa de energie nu 
au adus numai goluri, d și 
ratări multe, pucuri pierdute 
pe drum sau pase greșite, după 
cum angajamentul hocheiștilor 
s-a soldat și cu momente re
gretabile, cum a fost lovitura 
cu crosa aplicată de Chiriță 
(Steaua) lui I. Popovici, sau 
„repriza" de box oferită de 
cuplurile Daia (S) — Pisăru (D) 
și D. Popovici (D) — Gliga (S), 
cu greu despărțiți de arbitri. 
Unii spectatori, certați șl ei 
cu etica sportului, au aruncat 
cu obiecte 
obligind la 
circa două 
final.

Steaua a 
o înaintare 
incisivă, 
sale nu au avut tptdeauna lu
ciditate, iar Dinamo a opus o 
apărare mai disciplinată si a 
folosit momente în care porta
rul Netedu a fost lăsat singur. 
Au marcat : Bejan (D), in mln. 
8 (de fapt, autogol Netedu), 
Herlea (S), min. 13. Andras 
(D), min. 13, K. Antal (S), min. 
38, D. Popovici (D), min. 50. 
Lukacs (D), min. 53.

O notă bună pentru brigada 
de arbitri I. Becze, M. Pres- 
neanu, FL Gubernu, care a 
condus autoritar, tn spiritul 
guîamen  tulul.

Cea de a doua partidă 
loe astăzi, la patinoarul 
August", tot de la ora 17. (M.C.)

în spațiul de joc, 
refacerea gheții cu 
minute înainte de

piedut. deși a avut 
mai rapidă și mal 

pentru <-că atacurile

re-

are 
„33

Atac al Stelei, 
minutul 3, cind 
Antal (nr. 24) a 
put o ocazie bună 
sd înscrie.
Foto : I. BĂNICĂ

LA CAMPIONATELE MONDIALE DL HOCHEI
convorbire cu florlun GHE028M, antrenorul secund

— Am înțeles, tovarășe Flo
rian Gheorghe, că Federația de 
Hochei continuă experiența 
bună de a avea un lot de ti
neret, de altfel singurul care 
a dat satisfacție ta ultima 
vreme, iar cuplul Ion Bașa — 
Florian Gheorghe va pregăti 
și in acest an lotul. Vă pro
punem să faceți o prezentare 
succintă a acestui lot, a 
turilor lui, in principal.

— Compus din cei mai 
juniori (mari ți mici), 
face simbioza intre cele 
categorii de vîrstă de bază, ju- 
niori-seniori, le asigură junio
rilor o pregătire suplimentară

ros-

buni 
lotul 
două

După întrecerile mondiale de lupte libere

A

PERFORMANȚA SE LASĂ iNCĂ AȘ1EPTATĂ. PINĂ CIND?
Săptămină trecută, la Budapesta, s-au 

Încheiat întrecerile Campionatelor Mon
diale de lupte libere La care au fost pre- 
zenți 181 de sportivi proveniți din 31 de 
țâri. In rîndul lor s-au aflat si șase re
prezentanți ai țării noastre : Nicu Hines 
(52 kg), Dănut Prefit (57 kg). Măricel Po
pa (62 kg). Claudiu Tămăduianu (74 kg), 
Gheorghe Mîțu (82 kg) ' '
(90 kg).

Ca și în alte ediții, 
dominate de luptătorii 
cucerit nouă medalii (șase de aur, două 
de argint si una de bronz). în evident 
progres față de anii trecuți s-au prezen
tat si luptătorii americani, cîștigători ■ 
șapte medalii (una de aur, trei de argint 
și trei de bronz). Una dintre surprizele 
competiției au realizat-o luptătorii din 
R.P.D. Coreeană. învingători la cele mal

si Cipriaa Radu

întrecerile au fost 
sovietici, oare au

mici categorii de greutate (48 kg si 52 kg) 
Un plus de calitate s-a putut observa și 
in evoluțiile luptătorilor cubanezi, adver
sari greu 
categorii.

Vorbind 
trebuie să .____ _ _
plus de dinamism fată de alte ediții. în 
foarte multe partide înregistrindu-se sco
ruri mari, ca urmare a numeroaselor ac
țiuni reușite. Nivelul tehnic al competiției 
a fost destul de ridicat, combinațiile de 
procedee tehnice de atac si contraatac fi
ind prezente in arsenalul tehnic al con- 
curenților. Cu excepția sportivilor so
vietici, luptătorii europeni s-au dovedit 
mai puțin preocupați pentru procedee de 
atac, spectaculoase și eficiente, ei bazîn- 
du-se mai mult pe o pregătire fizică su
perioară, care să le ofere posibilitatea du

de depășit la cele mai multe

despre întrecerile propriu-zise. 
spunem că ele au avut un

cerii luptei într-un ritm susținut pe în
treaga durată a timpului regulamentar al 
meciurilor. în aceste condiții rezultatele 
obținute de reprezentanții unor țări euro
pene (Bulgaria, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria și România) s-au situat sub ni
velul atins în alte ediții.

Referindu-ne la comportarea luptători
lor români, trebuie să reamintim faptul că 
ei au ocupat numai două locuri 5. prin 
Claudiu Tămăduianu (74 kg) si Gheorghe 
Mîțu (82 kg), bilanț situat sub nivelul aș
teptărilor. Este cazul, totuși să amintim 
faptul că luptele libere din tara noastră 
nu dispun de o tradiție asemănătoare cu 
cea a greco-romanelor. De-a lungul anilor, 
anii sportivi de excepție au mai reali- 

Mihai TRANCA

și un program competiționai 
special In afara jocurilor e- 
chipelor de club, jucătorii lotu
lui de tineret activează to 
grupa a II-a valorică a Di
viziei A...

— După 5 meciuri, lotul o- 
cupă, neînvins, primul loc™

— Așa este. Dar important 
nu e acest loc, care nu i-ar «- 
duce promovarea in prima gro
pi, ci menținerea formei fi 
mărirea experienței competițio- 
nale dobindite in Divizie.

— în echipă sportivii joacă 
pe posturile obișnuite ta for
mația lor de club ?

— De regulă, da. Sint fi ri
tualii, cum ar fi cu Dragomir, 
de exemplu, cind la lot nu « 
fundaș, ca la Steaua, ci ex
tremă, potrivit cerințelor con
crete ale lotului. Apoi, țineți 
seama că dacă unii joacă in 
prima grupă valorică, toți cei 
de la Dunărea Galați și Dina
mo, ca fi unii de la Steaua, 
alții sint ținuți pe banca de 
rezerve. Așa că prezența ta 
jocurile grupei a U-a, cu lotul, 
ii țin in activitate, ceea ce nu 
e puțin. Veți vedea concret 
despre cine e vorba, dacă vom 
da citeva nume.

— Dați-le.
_  Ad. Ungureanu, I. Kiralg 

— portari, C. Antal, Gh. Dra
gomir, N. Alexe, frații Szvitlak, 
I. Orban, S. Andras, I. Po
povici, I. Zaharia, E. Radu, N. 
Dima, N. Andrei, FI. Bunescu 
și alții. Sint hocheiști de la 
Steaua — 11, Dinamo — 5, Du
nărea — 5, Petrolul — 2, ~ 
greșul M. Ciuc și Sportul Stu
dențesc — cite unul.

Interviu realizat
Mircea COSTEA

Pro-

de

(Continuare tn pag • 4-a) (Continuare in pag. a 4-a)



La Pitești, o întrebare cu. răspuns
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de per- 
în Di- 
(grupa 
același

Știți find devine neîncăpă- 
toare Sala Sporturilor din Pi
tești 7 Poate și cu ocazia unor 
finale în Campionatele Națio
nale interesul să fie mare — 
organizatorii piteșteni fiind 
gazde primitoare —, dar în
trebarea .n-aveți un bilet în 
plus 7“ se aude frecvent a- 
tund rind joacă echipa de vo
lei — fete — sau cea de hand
bal — masculin — ale AS 
DACIA PITEȘTI, ambele pre
zente in diviziile naționale A.

Secția de volei a acestei aso
ciații sportive (nu club 
formantă) a promovat 
vizia A in anul 1985 
valorică 7—12) și, în 
an. a mai făcut un pas înain
te. acum activînd în grapa va
lorică 1—6. Și nu este în- 
tîmplător saltul valoric realizat 
de voleibalistele pitestence: 
antrenorul Mugur Nicolescu 
si-a axat activitatea pe crește
rea si promovarea tinerelor 
Jucătoare. Așa se face că acum, 
din rîndul echipei Dacia, fac 
parte din loturile naționale de 
tineret șl junioare un număr 
de patru fete : Felicia Popescu, 
MIhaela Marian, Corina Holban 
(componente ale echipei na
ționale — campioană balcanică 
în acest an) și Dana Marinescu. 
Fetele practică un joc frumos, 
modern șl. deci, spectatorii au 
pentru ce să spere la... biletul 
tn plus.

Si la handbal începuturile 
activității secției au fost mo
deste. Dar, după trei ani de 
activitate în eșalonul secund, 
băieții de la AS Dacia Pi
tești au promovat în prima di
vizie si reușesc să se mențină 
onorabil, elevii antrenorilor 
Romeo Sotiriu și Dan Alboaica 
practicând un joc care place 
spectatorilor, chiar dacă nu 
toate locurile de acasă se în
cheie eu... victorii. De altfel, 
ea și la volei, aceste echipe 
tinere sînt puse față în față 
eu cele mai puternice formații 
din tară și. de multe ori. va
loarea superioară a acestora 
tșl spune în final cuvîntul și 
sportivii piteșteni părăsesc sa-

„SECRETUL" PERFORMANȚELOR LA C.S.Ș. CETATE DEVA
(Urmare din pag 1)

100 sînt păstrate 
clasa I. perioadă 

unor verificări mi- 
tuturor calităților, 

cele mai bune 12 
promovate în gra

tă de instruire în gimnastică 
sînt cuprinse acum la C.S.S. 
Cetate 152 de fete, repartiza
te în 14 grupe de pregătire : 
6 de începătoare, 2 de avansa
te, 3 de performantă și 3 de 
înaltă performanță. De mal 
bine de cinci ani. aici s-a 
format o frumoasă tradiție în 
privința selecției, anual fiind 
testate sute si sute de fetițe 
din județul Hunedoara și din 
cele limitrofe, dintre care a- 
proximativ 
un an în 
eonsacrată 
nuțioase a 
după care 
fetițe sînt __ ___ =__
pele de performanță și de mare 
performantă. Ecaterina Szabo 
șl Daniela Silivaș sînt în pre
zent nu numai cele mai bune 
gimnaste ale clubului' și ale 
țării, dar și printre primele 
din lume, ultima — după 
am mai subliniat și eu 
prilejuri — fiind sută la 
un produs al gimnasticii

cum 
alte 
sută

— —---- -------- din
Deva. Alături de ele au cres
cut și promit a deveni spor
tive de performantă Luminița 
Mnreșan, Claudia Farcaș, Ma
rinei» Cimpoieru. Felicia Fejer, 
Elena Chiabura, iar Maria Ni-

EXCURSII DE REVELION
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează excursii de Revelion, In 

următoarele stațiuni:
Geoagiu-băl, în perioada 30 dec. 1936 — 4 lan. 1987, cazare ia 

hotelul „Dlana*;
Govora, 30 dec. — 4 ian., cazare în vile de confort I șl II;
Cîmpulung Muscel, 31 dec. — 4 lan., cazare Ia hotelul „Mus- i celui- •
CăciuUta, 30 dec. — 4 lan., cazare la complexul „Cozla*; 
Suceava, 30 dec. — 4 lan., cazare la hotelul „Suceava*; 
Mangalia, 30 dec. — 4 ian., cazare la hotel cat. I A;
Sibiu, 30 dec. — 4 lan., cazare la hotelul „Continental* sau 

.Bulevard";
Iași, 30 dec. — 4 lan„T____
Herculane, 30 dec. — 4 lan., ua&aie iivuei ue vav. a«, 
Covasna, 30 dec. — 4 ian., cazare la hotelul „Căprioara*;
Slănic Prahova, 31 dec. — 4 ian. cazare la hotel de cat. I 

șl n ;
Mamaia, 30 dec. — 4 ian., cazare la hotelul „Parc*;
Eforie Nord, 30 dec. — 4 ian., cazare Ia complexul A gigea — 

eat. I ;
Tușnad, 30 dec. — 4 lan., cazare la hotelul „Tușnad* ; 
Balvanyos, 30 dec. — 4 lan., cazare la hotelul „Turia*; 
Alba Iulia, 30 dec. — 4 lan., cazare la hotelul „Cetate*; 
Piatra Neamț, 30 dec. — 4 ian., cazare la hotelul „Cetate*; 
CluJ-Napoca, 30 dec. — 4 ian., cazare la hotelul „Belvedere*. 
Informații suplimentare șl programele detaliate ale tuturor 

acestor excursii, la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. Bucu- 
( rești.

cazare la hotelul „Unirea”;
cazare la hotel de cat. I A;

sau cele mai bune 
ale țării. Ceea ce

— înseamnă foarte

vorbi, deci, de o

la Învinși. Chiar și atunci, 
spectatorii au, însă, un cîștig, 
prin posibilitatea de a-1 urmă
ri evoluînd pe cei mai buni 
handbaliști 
voleibaliste 
— spun ei 
mult...

Se poate 
activitate rodnică intr-o aso
ciație sportivă cu oameni har
nici, între care se află un pri
ceput si neobosit activist pe 
tărîmul sportului. în prezent 
președinte al AS Dacia — Ilie 
Fețeanu. în rîndul performan
țelor cu care se mîndresc cei de 
la Dacia Pitești, figurează mai 
multe titluri de campioni la 
atletism (Petra Văideanu, Ca
melia Cornățeanu, Dan Miti- 
rică, Elena Ghilencea, Ortansa 
Iancu), cîțiva dintre aceștia 
fiind selecționați și în dife
rite loturi naționale. Și secția 
de atletism ființează numai de 
trei ani !

Boxerul junior Cornel Vi- 
droiu a fost, de asemenea, se
lecționat în lotul național, iar 
altor cîțiva tineri (Marian 
Contea — născut în 1972 —, 
Sorin Căldăraru și Constantin 
Rădoi), antrenorul Gh. Preda 
le prevede o frumoasă carieră 
pugilistică. Automobiliștii de 
la Dacia; la raliuri șl cursele 
de viteză în coastă pe circuit, 
domină competițiile interne si 
au obținut unele rezultate bune 
și pe plan international.

Am enumerat numai o parte 
dintre realizările unei asociații 
sportive care, să recunoaștem, 
nu sînt la îndemîna multor 
cluburi de performanță. Nu 
este mai puțin adevărat că a- 
ceastă asociație sportivă este a 
unei unități industriale puter
nice — întreprinderea de Au
toturisme Pitești, al cărei co
lectiv de oameni ai muncii iu
bește, eu adevărat, sportul, 
sprijinit din plin de conduce
rea întreprinderii (președinte 
de onoare al asociației : lng. 
Ștefan Teodorescu).

Mihai TRANCA

culiță este socotită o gimnastă 
de mare talent, cu posibilități 
certe de a obține cît mai cu- 
rînd rezultate excelente. Ea a 
evoluat. în acest an, la catego
ria a IlI-a, dar exercițiile pe 
care le are sînt competitive si 
la categorii superioare de cla
sificare. Dispunînd. de titeva 
luni, de o nouă sală de pre
gătire (dimensiuni de 18 pe 
24 m, grup de refacere, apa
rate), colectivul de profesori 
care activează aici (dintre care 
îi amintim pe Ion Cărpinișan, 
soții Ana si Ferdinand .Ghcna- 
de, Ulpia Barbu, Cristian Enoiu 
sau Ion Bulacu) vor avea con
diții de a-și desfășura și mai 
bine munca de pregătire a vi
itoarelor mari rezultate ale 
gimnasticii din frumosul oraș.

Dacă pînă acum numai gim
nastica de la C.S.S. Cetate a- 
vea în palmares titluri mon
diale, iată că, din 1986, și &• 
tletismul se mîndrește cu ase
menea performanțe. Campioa
nele mondiale ale atletismului 
de aici se numesc Cleopatra 
Pălăcian și Ana Pădurean, pri
ma .învingătoare la 3000 metri. 
Iar cea de-a doua la 1500 m 
la C.M. de junioare de la A- 
tena. aceste atlete dominînd cu 
autoritate și alte întreceri de 
nivel european. Simona Staîcu,
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Rezultate tot mai fru
moase însoțesc numeroasele 
inițiative și acțiuni între
prinse, mai ales în ultima 
vreme, pentru continua dez
voltare a sportului feminin 
din țara noastră. Ar fi. 
poate, suficient să amintim 
marele număr de competiții 
specifice, pe categorii de 
vîrstă Si profesii, rezervate 
practicantelor exercițiilor 
fizice și sportului, organi
zate în toate județele 
ample festivaluri, 
devenite tradițio
nale. ansambluri 
de gimnastică cu 
viguroase prezen
țe in viața noastră spor
tivă, entuziastele Între
ceri de cros și acțiuni tu
ristice — precum și parti
ciparea largă a tinerelor și 
femeilor la toate manifes
tările desfășurate sub gene
ricul Daciadei, începînd cu 
etapa pe cluburi și asociații 
și terminînd cu finalele 
marii competiții naționale, 
de masă si de performanță. 
Așadar, iată un puternic 
cadru organizatoric, în care 
și centrele de gimnastică 
igienică, de întreținere pen
tru femei constituie o for
mă atractivă și eficientă de 
angrenare a muncitoarelor 
în practicarea exercițiului 
fizic, în scopul păstrării 
stării de sănătate și. fireș
te, de frumusețe.

Au fost, se înțelege, asi
gurate măsurile necesare 
pentru înființarea și buna 
funcționare a centrelor de 
gimnastică de Întreținere 
pentru femei. în prezent 
existind circa 180 de ase-

DIVIZIA B DE TINERET LA HANDBAL
S-a încheiat turul Diviziei B 

de tineret la handbal. Rezultate 
din etapa a Xl-a : MASCULIN, 
seria I : A.S.A. Buzău — calcu- 

22—22latorul IIRUC București 
(14—13). Tractorul Brașov — Celuloza — — --
I.M.U.  Bacău 
jen 18—17 
Gheorghe — 
(11—7) ; seria a ll-a 
tu Mare 

Brăila 22—18 (12—10),
— Petrolul Telea- 

(3—7), I.M.P. Sf. 
Mecon Iași 22—18 

Unlo Sa-
Metalul Lugoj 33—27

în arena

semifond si fond este un 
important al acestei uni- 
de performanță. Structu- 

pe 6 grupe de începători.

și ea specialistă la 1500 m, la 
vîrsta de numai 16 ani s-a a- 
firmat spectaculos 
competițională internațională și 
promite foarte mult pentru se- 
zoanele următoare. Luminița 
Zaițuc și-a înscris și ea numele 
printre atletele fruntașe ale 
tării, fiind prezentă în acest 
an la competiții internaționa
le la care a avut prestații a- 
preciabile. Antrenoarea Maria
na Mladin speră ca. In anii 
viitori, alte și alte sportive să 
se înscrie pe acest tabel de o- 
noare al atletismului românesc 
și internațional. Se apreciază 
că aceasta va fi posibil ca 
urmare a faptului că, în pre
zent. se află în pregătire la 
C.S.S. Cetate nu mai puțin de 
146 de sportivi (în mare ma
joritate atlete), că există aici 
o bună experiență proprie în 
formarea unor performere de 
vîrf, iar specializarea pe probe 
de 
atu 
tăți 
rat
2 de avansați. 3 de performan
ță și una de înaltă performan
ță, dispunînd de o bază ma
terială corespunzătoare (pote
cile Cetății și pista stadionului 
local fiind socotite excelente 
trasee spre... marea perfor
manță). atletismul din Deva 
va realiza, cu siguranță, și alte 
rezultate de vîrf în anii viitori.

La întrebarea noastră : de ce 
numai două secții 7 profesoral 
Mircea Miron ne-a răspuns : 
„După opinia mea. Ia cluburile 
sportive școlare nu se mai pot 
obține, azi, rezultate superioare 
In marea performanță cînd ai 
prea multe secții. Organizînd 
activitatea noastră pe două dis
cipline sportive, am putut re
zolva, în condiții foarte bune, 
probleme ca : îmbinarea pro
cesului de învătămînt cu pre
gătirea sportivă propriu-zisă, 
asigurarea unor condiții opti
me de masă și cazare, desfă
șurarea procesului de selecție 
la cel mai înalt nivel, asigu
rarea unei bune baze materia
le de pregătire corespunzătoare 
cerințelor etapei actuale".

Iar realitatea practică a ară
tat că un asemenea punct de 
vedere a fost confirmat pe 
deplin.

„TroltJl aerian INMT“ pentru |

FRUMUSEȚE
ULTIMA COMPETIȚIE A SEZCmenea unități. adevărate 

„centre de sănătate**, cu- 
prinzînd aproape 39 000 de 
practicante (numai In acest 
an au luat ființă 77 de noi 
centre, activitatea lor , des- 
fășurîndu-se la Casele de 
cultură ale sindicatelor, în 
spatii special amenajate în 
întreprinderi), tn unele ju
dețe, obiectivele stabilite au 
fost îndeplinite cu succes, 
printre acestea înscriindu-se, 

primul, rînd, județele 
Mureș (9 centre). 
Alba, Arad, Cluj, 
Sibiu, Bihor, Bra
șov, Covasna, Har
ghita, Satu Mare, 

(câte 5—8 centre), 
tot se muncește

centre de 
Întreținere

Timiș 
Peste
cu responsabilitate, cu en
tuziasm și pasiune, eu 
multă pricepere. Adică așa 
cum ar trebui să se mun
cească și in alte locuri 
unde rezultatele sînt încă 
mult sub cota cerințelor și 
a posibilităților (județele: 
Giurgiu, Dolj, Călărași, 
Gorj, Ialomița, Mehedinți, 
Teleorman, Tulcea, Vaslui 
— unde funcționează doar 
unul sau două 
gimnastică de 
pentru femei!).

Sezonul rece, 
propie, ni se pare o perioa
dă în care potențialul orga
nizatoric șl tehnic trebuie 
mai bine valorificat șl In 
acest domeniu, pentru ob
ținerea unor rezultate su
perioare, care să contribuie 
in si mai mare măsură la 
impetuosul avînt pe care-1 
cunoaște sportul feminin 
din tara noastră.

care se

Dan GARLEȘTEANU

Petro-
13—22
Con-

— Textila Buhuși 
Mecanică Fină 

Relonul Săvlneșll 
Bucu- 
20—19 

Ind. 
Rm.

(20—13). Utilajul Știința 
șanl — Mecanica Oradea 
(11—7). C.S.M. Reșița - 
structorul Arad 16—21 (9—10) ;
FEMININ, seria I : Vulturul Plo
iești — Argetex Pitești 29—18 
(15—8), Filatura Focșani — I.T.B. 
16—15 (13—9), Precizia Vaslui —
Olimpia Slobozia 35—15 (16—S),

Oțelul Galați ~ " ~ '
19—18 (10—10), 
București — : 
24—18 (14—7), Progresul
rești — C.F.R. Craiova 
(15—10) ; seria a Il-a : 
Ușoară Oradea — Voința ___
Vîlcea 22—16 (14—5), Nltramonia
Făgăraș — Textila Zalău 25—24 
(14—12), Constructorul Timișoara 
— „U“ Farmec CluJ-Napoca 20— 
19 (11—13), Electromotor Timișoa
ra — Gloria Bistrița 21—22 (12— 
11), Constructorul Hunedoara — 
Voința Sighișoara 26—23 (14—
10). Rezultatele au fost transmi
se de corespondenții : N. Sava, 
C. Gruia, S. Nenlță, L. Briotă, 
Z. Kovacs, Șt. Bălol, p. Puchs, 
I. Tănăsescu, V. Manollu. M. Fio- 
rea. T. Sirlopol, V. Pelcnghlan, 
I, Ionescu, V. Sere, V. Lazăr, C. 
Crețu, I. Vlad.

Prima etapă a returului va avea 
loc duminică 9 aprilie 1987.

CAMPIONATELE DE AUTOMOBILISM-VITEZA PE CIRCUIT
(Urmart din pag. 1)

Nicu Grigoraș : 
voi avea mașina 
la punct, cursa 

învingător sper**. 
„Este al

ciștigat Deci, la grupa C :
1. Hirschwogcl (Olimpia Reșița),
2. Grigoraș (Dacia Pitești), 3. 
Ciurciu (Olimpia Reșița). în 
clipa de față cei doi protago
niști ai grupei se află la per
fectă egalitate în fruntea cla
samentului general și rămîne 
în sarcina ultimei etape (la 
Galați, 9 noiembrie) să decidă 
în posesia cui va intra titlul. 
Pronosticuri 7 
nLa Galați 
perfect pusă 
va avea alt 
Werner Hirschwogel
nouălea concurs al anului In 
care alerg eu actuala mașină, 
și încă nu l-am «umblat» Ia 
motor. Merge perfect. Dacă 
mal rezistă tot așa și la Ga
lați, nu cred că pot pierde**.

La „easter**-uri, ca și în pro
ba de coastă, Eugen Feteann 
(CSM Reșița) s-a impus fără 
emoții, mașina sa râm ini nd în 
continuare cea mai valoroasă 
a clasei. L-au urmat Mircea 
Ponta (Automotor Reșița) și 
Wilhelm Kulplnski 
Oradea).

Splendidă întrecere 
pa A. Pe „grila** de 
prezentat 17 mașini, primii pie
rind (conform timpilor de la 
antrenamentul cronometrat) 
Preoteasa, Nicoară șl Necula. 
Deși handicapați de busculada

(Progresul

și la gra- 
start s-au

Timp de patru zile, în zona 
stațiunii alpine Poiana Brașov 
s-a desfășurat ultima compe
tiție a sezonului aeronautic. 
„Trofeul aerian INMT“ pentru 
planoare ultraușoare. ediția a 
IlI-a, întrecere desfășurată sub 
egida Daciadei. inițiată și 
organizată de Asociația sporti
vă a Institutului National de 
Motoare Termice din București.

In concurs au fost prezente 
19 echipe, din 15 județe, cu- 
prinzînd recordmeni și campi
oni naționali, componenti ai 
lotului republican. Organizato
rii, și ne referim la directorul 
de concurs ing. Mihai Crăcăua- 
nu, au ales această zonă dato
rită existentei mijloacelor me
canice de ascensiune, fapt ca
re a contribuit la reducerea in
tervalului dintre starturi, im
plicit Ia creșterea numărului 
lor. Din cele patru zile de în
trecere s-a zburat doar în trei, 
condițiile meteorologice (vînt 
puternic, vizibilitate scăzută) 
influențînd substanțial activi
tatea de zbor. Decolările au 
fost efectuate de pe vîrful 
Cristianul Mare (1799 m), efec- 
tujndu-se o coborire de 770 m 
in zbor planat, cu aterizarea în 
Poienița Mică din fața hote
lului Sport (Poiana Brașov), în 
prezenta unui numeros public 
spectator.

Referitor la nivelul valoric 
al întrecerii, am solicitat unuia 
dintre inimoșii practicanți și 
propagandiști ai acestui sport, 
George Craioveanu, o apreciere 
asupra rezultatelor înregistrate: 
„probele de precizie, Ia eare 
aterizările sub 1 metru de 
punctul zero au început să fie 
realizate și de sportivii noștri, 
au demonstrat buna Dregătire 
și orientare, în condiții de zbor 
dificile, a unor sportivi precum 
Marcel Neagu, Alexandru 
Gheorghe. în ceea ee privește 
proba de durată s.aii distins 
Marcel Neagu, o revelație a a- 
eestui concurs, si loan Ignat, 
ambii demonstrind o excelentă 
pregătire și tactică de concurs**.
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„CUPA COMERȚULUI" A REVENIT
SPORTIVILOR BRAȘOVENI

La sfîrșitul săptăminti trecute, 
la Predeal, a avut loc finala pe 
tară a „Cupei Comerțului» la 
care au luat parte peste 300 de 
concurenți din 38 de Județe, lu
crători în acest important sector 
economic. Completat și de un bi
nevenit concurs profesional, în
trecerile, viu disputate, au stabi
lit următorii ctștigători : Liliana 
Popa (jud. Iași), D. Gălățeanu 
(jud. Vaslui) șl D. Vîlcea (jud. 
Brașov), ultimul la categoria pes
te 35 de ani — la cros ; Lldla 
Craus și O. Stamatescu (ambii 
din București) — la tenis de ma
să, Ana Costache (București) și 
I. Grigoraș (Galaț!) — la șah, 
Eugenia ștefănescu șl FL Angbel 
(ambii din Jud. Prahova) — la 
popice. In clasamentul general 
ne județe, ordinea primelor trei 
clasate a fost următoarea : 1.
Brașov, 2. Brăila, 3. Prahova.

Ion CODLEANU — coresp.

produsă în chiar primul viraj, 
și „aruncați** înspre mijlocul 
plutonului, primii doi vor de
clanșa o adevărată cursă de 
urmărire. Avînd de departe 
cea mai bună mașină din con
curs, Victor Nicoară (Dacia Pi
tești) va cîștiga clar, iar Gheor
ghe Preoteasa (IDMS) se va 
clasa al treilea. Intercalat în
tre ei — mereu tînăral Stefan 
Iancovici (Dacia Pitești), a 
cărui măiestrie de pilot, etala
tă în special în tehnica luării 
virajelor, pare deocamdată greu 
de egalat. Pe ansamblul con
cursului să consemnăm buna 
comportare a piloților șl me
canicilor reșițeni, care au iz
butit — ca și ' la viteza în 
coastă — să se claseze pe pri
mul loc în întrecerea pe echipe.
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ADMINISTRAȚIA DE STA
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 1 

DIN 26 OCTOMBRIE
Categoria 1 (13 rezultate) : 7 variante 

variante 25% a 1.454 lei ; categoria a 2- 
454 lei și 3.625 variante 25% a 113 lei ; c 
riante 100% a 83 lei și 32.503 variante 21
• ASTĂZI, miercuri, 29 octom

brie, va avea loc în București, In 
sala clubului din str. Doamnei nr. 
2, tragerea obișnuită Pro-noexpres 
a acestei săptămîni, tnceplnd de 
la ora 15,50. Desfășurarea tragerii 
va fi transmisă la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,45. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate, de 
asemenea, la ora 18,55, pe pro
gramul n. la ora 23, pe progra-

mul I. r 
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Azi, la Slatina, o partidă atractivă

din etapa a Xl-a a Diviziei A

OLT STEAUA

Priviri spre eșalonul secund

COORDONATOR Brăila 0-1)
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pri- 
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După cum se știe, miercurea 
viitoare sînt programate jocu
rile retur din cupele europene, 
în acest scop, întîlnirile din 
campionat ale formațiilor noas
tre (participante la competiții
le amintite), au fost programa
te ceva mai devreme. Aceasta, 
pentru a oferi timpul necesar 
pregătirii întîlnirilor interna
ționale. Deschiderea etapei a 
Xl-a revine formațiilor F. C. 
Olt, revelația sezonului de 
toamnă, si Steaua, campioana 
la zi si lidera actuală a clasa
mentului. Partida se anunță 
foarte atractivă și echilibrată, 
ținînd seama, pe de o parte, 
de frumoasa ascensiune a echi
pei antrenată de cuplul Gh.

Constantin — N. Ivan (forma
ție oare a tfșnit spectaculos 
spre locurile de frunte ale cla
samentului), iar pe de alta de 
valoarea recunoscută a dețină
toarei Cupei Campionilor Eu
ropeni, Steaua. Pentru aceasta 
din urmă, meciul de la Slatina 
reprezintă, de fapt, repetiția 
generală înaintea returului cu 
formația belgiană Anderlccht, 
o repetiție la care, evident, 
vor lua parte șt jucătorii 
sențl la Bruxelles : 
BSloni si Lăcătuș.

Partida va începe 
șl va fi condusă la 
orădeanul M. Neșu, 
linie de L Tărcan (Tg. Mureș) 
șl Ș. Necșulescu (Tîrgoviște).

Duminică, la Galați, s-a derulat 
o nouă secvență din tradiționala 
rivalitate sportivă dintre cele 
două orașe de la Dunăre. De data 
aceasta, însă, rolurile s-au inver
sat, pentru că reprezentanta Brăi
lei. F.CJW. Progresul, se află pe 
o poziție onorantă, în fotoliul de 
lideră a 9eriei I, în timp ce Dunărea — ---- —
subsolul 
ambele 
startului „ __ _ 
tuației ior actuale.
cei care au transformat gîndurile 
în realitate au fost brăilenii, ei 
treeîndu-și în cont o nouă victo
rie în deplasare, a treia din acest 
sezon (acum, cu 1—0). Deci, un 
lider care se respectă, care con
firmă. Șl nu este nimic exagerat, 
pentru că F.C.M. Progresul a e-

C.S.U. naviga undeva In 
clasamentului. Firesc, 

tabere afișau Înaintea 
ambiții prin prisma sl- 

Finalmente,

PALEA —DE TREI ORI!

onatului feminin de volei
ARBITRI!

OPT

ab- 
Bumbescu,

CELORLALTE
MECIURI

Partida desfășurată duminică 
In orașul de pe malul bătrînu- 
lui Danubiu dintre A.S. “ ' 
ta și Progresul Vulcan 
reștl (scor 3—0), a avut 
aspecte diametral opuse, 
ma parte, elevii pregătit! 
rapidistul Nicolae Lupescu au a- 
vut o prestație de excepție. Se
verinenii, tn excelentă dispoziție
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tatie bună in general, subli
nieri în plus nl se pare că me
rită Gabriela Dumitrescu, Car
men Cuejdeanu șl Tanța Dră- 
goi. Remarcabilă a fost re
plica ieșencelor in frunte cu 
Valentina Constantin, Danie
la Donciu, Gabriela Copcea și 
tînăra Aurelia Preda.

In ultima partidă, C.S.U. 
I.M.N. GALAȚI — DACIA PI
TEȘTI, victoria a revenit sur
prinzător echipei piteștene cu 
scorul de : 3—1 (13, 9, —5, 11).

Au condus fără reproș bri
găzile de arbitri : C. Antono- 
vid — V. Ranghel, D. Dobres- 
cu — V. Chioreanu, C. Ion — 
N. Constantin. Programul de 
miercuri (de la ora 14) : Dina
mo — Dacia, Universitatea 
CFR —CSU IMN, CSM Liber
tatea — Penicilina.

Aurelian BREBEANU

JOI 30
SportulJiul Petroșani

OCTOMBRIE

Studențesc : O. Streng
Caraman (ambii din Oradea)
și I. Cot (Ploiești) ;

Chimia Rm. Vîlcea — Univ.
Craiova : C. Gheorghe (Su-
ceava) ; L. Sălăjean (Satu
Mare) și M. Constantinescu
(București).

DUMINICA 2 NOIEMBRIE

folosit
Anca
Anca 

(Maria 
MLărgi- 
j s-au

Mo- 
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tiă ca- 
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Inuare,
CRA- 
IAȘL 

a ță- 
-9, 11, 
rioare, 

a tu- 
unui 

-venți- 
icătoa- 
stanti-

pres-

BRAȘOV, 28 (prin telefon). 
Prima partidă a zilei a adus 
față în fată pe FARUL 
STANȚA și echipa 
GIGCL BRAȘOV, care 
disputat victoria pe 
cursul a cinci seturi. A
spre
Farul Constanța cu scorul de 
3—2 (—9, 9, —0, 9, 9), dinrîn- 
dul căreia s-au remarcat 
Mirela Cazangiu, Mădălina 
Ciorbaru, Maria Enache. De la 
gazde : Dana Nicoiaescn, Tan
ta Streza, Monica Moise. In 
cea de a doua întîlnire a zilei, 
lidera grupei. FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI, s-a Între
buințat serios pentru a în
trece pe CHIMIA RM. VÎL
CEA, aproape de surpriză 
prin felul la care a jucat în 
ultimele două seturi. Scor fi
nal : 3—1 (—5, 5, 15, 14) în fa
voarea jucătoarelor bucureș- 
tence, de la care s-au eviden
țiat Niculina Bujor, Viorica 
Mazilescu, Viorica Birsășieanu, 
De la Chimia : Dorina Gher- 
ghev și Marilena Dubinciuc. In 
ultimul meci, cel dintre OLT- 
CIT CRAIOVA și CALCULA
TORUL BUCUREȘTI, victoria a 
revenit bucureștenilor cu scorul 
de 3—2 (5, —19, 2, —9, 3). Au 
arbitrat: I. Costiniu — S. Șo
văială, O. Pop — G. Votat, C. 
Manițiu — M. Marian. Miercuri 
de la ora 15,30 : Flacăra — 
Olteit, Farul — Calculatorul, 
GIGCL — Chimia.

Carol GRUIA, coresp.

CON- 
locală 
Sl-au 
par- 

lnvins, 
deziluzia spectatorilor.

ONOSPORT INFORMEAZĂ

fi 173
)O% a
59 va-

ineață, 
^agerea 
iți Bl

1 no- 
ÎGERE 
S3, la 
le c;ș- 
. Dacia 
sil in 
extra-

gert „legate" două cite două, se 
vor extrage 48 de numere, ore- 
rindu-se astfel, mari șanse ae 
clștlg.
• Concursul PRONOSPORT din 

această săptămlnâ programează 
Interesante partide din campio
natele de fotbal ale României șl 
Italiei, după cum urmează : 1. 
S.C. Bacău — Petrolul; X, „U” 
Cluj-Napoca — Victoria; 3. Gloria 
Buzău — Corvlnul; 4. Brescia — 
Sampdorla; 5. Como — Juventus; 
S Empoll — Borna; 7. Milan — 
Florentina; 8. Napoll — Inter; I. 
Torino — Avelllno; 10. Aldlnese — 
Ascoll: 11. Verona — Atalanta; ia. 
Messina — Cremonese; 13. Lazlo 
— Barl.

voluai. -a o echipă matură, sigură 
pe ea. închegată intre comparti
mente, posedînd lecția „tempori
zării” în fața unui adversar înar
mat cu elanul de gazdă. Cu ex
cepția primelor 20 de minute, cel 
care au fost la timonă, manevrlnd 
abil șl eficient cîrma jocului, s-au 
arătat a fl brăilenii. tn special 
prin căpitanul echipajului, Pe- 
-rache — un autentic „timonier”, 
subtil șl inventiv, el oferind multe 
mingi de gol coechipierilor. Cîteva 
exemple: Cațaros (min 40), Dră- 
gol (min. 54 șl 55 — șut ta „trans
versală”). THTRIȘCÂ (min. 74 — 
pătrui dere Impetuoasă șl șui 
plasat de Ia 16 m, singurul gol 
al meciului, și min. 83). De par- 

, tea cealaltă, gălățenil au acțio
nat dezlînat, neconvingător, apă
sați prea mult de miza jocului.

iui ChJvu (min. 5)
68) — doi tineri de

Doar șuturile
și Lupu (min. ... ......... .........
la care se aștepta mai mult, dar 
care au decepționat — fiind mai 
periculoase.

Arbitrul
Tr. Severin) 
formațiile:

St. Catană (Drobeta 
a condus foarte bine.

DU4AREA
I. Popescu
Teohari, BORALI, Cleminte — 
chim, Manolache (min. 81 Avanu), 
Lupu — A. Oprea. Ragea. Chivu.

C.S.U. : stamate — 
(min. 81 Ciobanu), ---- _. . . t

F.CJH. PROGRESUL: Trofin — 
Tudose, Comat DARIE. Chiriță — 
Marin (min. 77 Pascu). TITIRIȘ- 
CA, PETRACHE (min. 84 M. O- 
prea) — DRĂGO1. Cațaros, Chlrcă.

Adrian VASII-ESCU

(A.S. Drobeta Tr. Severin — Progresul Vulcan București 3 0)
de joc șl avlnd în cel trei „P” 
(PALEA — un jucător percutant, 

cu un mare apetit al golului, de 
altfel el a realizat ceea ce spun 
englezii un hat-trick, adică a În
scris toate cele trei goluri, care 
aveau să fie șl ale medului, In 
min. 4, 18 și 26 — Păuna șl Pa
vel, două „pistoane” care au pen
dulat pe tot terenul) pe cei mal

la ora 
centru 

ajutat

Partidă viu disputată la București, între Automatica și ambiți
oasa echipă Gaz Metan Mediaș. Iată, in imagine, cum 
portarul oaspeților respinge încă un atac al bucureștenilor. Și 
scorul va rămîne egal, 1—1, pînă in final. Foto: Aurel D. NEAGU

buni jucători ai săi. La reluare, 
mulțumite de scor, gazdele 
prese motoarele”, 
bucureștenilor, care, criticați la 
cabine de antrenorul Paul Po
pescu, au ieșit la joc, ad echi
librat situația și au preluat ini
țiativa pe care alb-a'.baștrii o 
vor menține pînă la sfîrșitul 
partidei. Din sumedenia 
ilor avute am reținut 
lui Dumitru (min. 47, 
Mincu (min. 72), Niță i 
șl mai ales Ene (min. 
88). In ultimul minut
Iul, gazdele au ocazia_  ___
înscrie un nou gol, dar Adil, în 
loc să paseze, avlnd doi coechi
pieri liberi, a preferat un dri
bling în plus și a fost depose
dat. Șl, astfel, se Încheie o parti
dă frumoasă, cu multe virtuți 
tehnice șl un tempo destul de 
ridicat, care echivalează cu mul
te partide din primul eșalon.

A arbitrat foarte bine Al. Mus- 
tetea (Pitești) următoarele for
mații :

A. S. DROBETA : Martalogu — 
M1ȘU, DUMITRAȘCUȚA. - ‘ '
Cațan — PALEA (min. 68 
nescu), Adil. Tițâ (min. 88 
coci), URECHE — PĂUNA, 
VEL.

PROGRESUL VULCAN :
lanu — Radu, BELDIE. Popa, A. 
Mincu — Ene, Bolborea, Niță, 
DUMITRU — Petrescu (min. 37 
Dună). Stoica (min. 37 Zamfir).

Aurel PĂPĂDIE

,o-
permițînd

ocazl- 
ra țările 

52, 68),
(min. 75) 
78, 85 șl 
al jocu- 
să mal

David, 
Mă- 

Mar-
PA-

BIZO-

— Petrolul Plo-S. C. Bacău 
iești : D. Petrescu (București); 
A. Porumboiu (Vaslui) și 
Salomir (Cluj-Napoca) ;

„U“ Cluj-Napoca — Victoria 
București : I. Crăciunescu ; 
Gh. Constantin cambii din Rm. 
Vîlcea) șl

Dinamo 
Petrescu ; 
Brașov) si

JOC VIGUROS AL

T.

M.

Chelu (Giurgiu) ;
F. C. Argeș : R. 
Ojelea (ambii din 
Corocan (Reșița);

Rapid — Flacăra Morenl: D. 
Buduman ; E. Seracin (ambii 
din Timișoara) și C. Teodores- 
cu (Buzău) ;

Gloria Buzău — Corvinul Hu-' 
nedoara : A. Gheorghe (P. 
Neamț) : Al. Comănescu (Ba
cău) si V. Curt (Medgidia) ;

F.C.M. Brașov — Oțelul Ga
lați ; M. Axenie (Arad) ; N. 
Voinea si E. Pătrașcu (ambii 
din București)

E. 
C.

Anticipat ca echilibrat și des
chis oricărui rezultat, meciul 
dintre C.LL. Sighet și Gloria 
Bistrița a fost, dimpotrivă, do
minat clar — mal ales în repri
za secundă — de tînăra șl vigu
roasa echipă locală. Bine pre
gătită sub toate aspectele de 
energicul antrenor Mihai Culda, 
formația sigheteană ne-a lăsat o 
foarte bună Impresie prin jocul 
el avîntat și spectaculos în atac, 
care l-a adus o meritată victo
rie la un scor (3—1), ce putea fl 
chiar mal mare. In schimb, sub 
așteptări s-a situat replica echi
pei blstrițene, care poate, totuși, 
invoca în apărarea el lipsa lui 
Hurlol șl Nicolae Ion — ambii 
accidentați.

Forțînd de la început în ofen
sivă, gazdele au reușit să des
chidă scorul in min. 15, cind 
MELEGA — profitind de greșea
la portarului Nalațl, care a scă
pat mingea din milnl — a pre
luat șl a înscris nestingherit. A 
urmat o bună ocazie ratată de

Tiplea (min. 22), pentru ca apoi 
(min. 30) o minge trimisă lung 
Înainte să găsească descoperită 
defensiva localnicilor, fiind pre
luată de Cos tin, care — In con
tinuarea fazei — a fost faultat 
In careu, FLOREA transformînd 
pcnaltyul. Pînă la pauză, gaz
dele își vor mal crea alte două 
situații favorabile, 
te însă de Bonte (min. 
Molș (min. 45).

începutul reprizei 
(min. 47) li aduce din 
avantaj pe slgheteni prin BON
TE. la al cărui șut — In urma 
unei...................
ta te 
lovit 
vers 
Șase 
va majora prlntr-un gol cu ade
vărat superb de klnogramă : 
fundașul Arezanov face o fru
moasă cursă pe dreapta, centrea
ză ca la carte fl CACIUREAC 
(In mare vervă, el a dat mult

nefructifica-
34) șl

secunde 
nou în

lovituri libere scurt cxecu- 
de Caciureac — mingea s-a 
și a ricoșat din zidul ad- 
în poartă, pe Ungă bară, 
minute mai tîrziu scorul se

de furcă apărării bislrițcne) re
ia fulgerător, sub bară.

Pînă în final, gazdele — într-o 
continuă ofensivă — vor mal ra
ta excelente ocazii, îndeosebi 
prin Strîmbei (min. 60 șl 66), în 
timp ce șl oaspeții vor irosi prin 
Clipota (min. 86) singura 1 
re situație de gol din < 
repriză.

Arbitrul M. Niculescu 
rești) a condus corect și 
tar, într-un Joc care i-a 
destule probleme. următoarele 
formații :

C.I.L ■■ 
Grindean, 
Tiplea (min. 
BONTE, Moiș (min. 84 
SzOke — STRÎMBEI. 
REAC.

GLORIA : Nalațl — 
CERVENSCin. Kârtesl, 
Slgmirean, COSTIN 
Volca), Florea, Băciuț 
(min. 73 Clipota), Dănilă.

Constantin FIRAMESCU

lor ma- 
această
(Bucu- 
autori- 

pus

Petruș — AREZANOV, 
GOrbe, MELEGA — 

85 cioban I). 
Negrea). 
CACIU-
Roman, 

Baglu — 
(min. 33 

— Moga

0 CUPLAJ INEDIT, duminică, la Galați ; 
la ora 13 au intrat pe gazonul stadionului 
Dunărea divizionarele B Dunărea C.S.U. fl 

| F.C.M. Progresul Brăila, Iar de la ora 15 
divizionarele A Oțelul șl Rapid. La ambele 
meciuri, tribunele au fost arhipline, reper- 

I tortul celor patru galerii situîndu-se la 
„cote" dintre cele mal sportive, la flecare 

I partidă existînd cite tin dialog „doi cite 
doi”. Brăilenii șl bueureștenU — de o 
parte, suporterii Dunării șl al Oțelului — 
de cealaltă. 0 Și duminică, la Intrarea pe 
teren, Valșcovld s-a bucurat de o atenție 
deosebită din partea tribunei, care l-a a- 
plaudat minute bune. Iar incisiva aripă a 
Oțelului — care după un nou control me
dical a primit drept de joc — nu s-a lăsat 
mal prejos și prin evoluția sa foarte bună 

| a răspuns pe deplin atașamentului specta
torilor, in ultimă instanță contribuind din 
plin ta proporțiile victoriei echipei sale 

1 0 „De mult n-am mal văzut.- Realul nos
tru juctnd așa de slab** — ne spunea după 
med Bogdan Brătescu, unul dintre ed mal 

I statornici suporteri al Rapidului. Șl avea 
perfectă dreptate.

0 PREȚUIRE. In reușitul program editat 
de clubul Petrolul, ta meciul eu F.C. Olt, 
frumoase rfnduri au fost dedicate activi
tății de jucător șl antrenor a Iul Gh. Con
stantin, ca șl echipei pe care o antrenează 

I tn prezent, unde ctțlva tineri jucători, ea 
Mlnea, MlhaU, Pena sau Dudan se afirmă 

i alături de alții mal eunoscuțl. 0 Mlrcea 
Drldea încearcă să găsească un răspuns: 
„care să fie explicația ea un jucător, eă- 

; ruta nu 1 se poate reproșa nimic tn afara 
terenului, azi student ta Petrol fl Gaze, 
avea o evoluție excelentă ta 17 ani, Iar 
acum, la 22, nu mal dă randamentul aș
teptat 7” E vorba de O. Grigore, fost com
ponent al lotului național de Juniori fl, 
apoi, la tineret, dar oare acum stagnează.

I Ce zid, Grigore T 0 Antrenorul secund al 
iul F.C. Olt, Nicolae Ivan, s-a afirmat ea 
jucător de Divizia A la Petrolul, după care 

I s-a transferat la Craiova unde fi-« în
cheiat activitatea de jucător. Duminică a 

■ revenit pe stadionul ploieștean cu multeI

emoții, dar a plecat mulțumit după remiza 
realizată de... actuala sa echipă. 0 „Nu-i 
nimic, am pierdut un punct acum, dar șl 
noi am dștlgat altele la Slatina” — spu
neau ploieștenll. Mingea e rotundă. După 
cum... mal spuneau : „Cu arbitrul L Cră- 
dunescu am dștlgat la Petroșani. Poți să-1 
reproșezi ceva acum, pentru că nu se 
abate de la litera regulamentului 7“ Dacă 
toți arbitrii ar proceda la fel...

0 DOI DINTRE JUCĂTORII remarcați In 
etapele precedente n-au apărut duminică 
în „ll“-le Iul F.C. Argeș : mijlocașul Badea 
șl ttnărul atacant Grlgorlu. Ambii au jucat 
1a speranțe din cauza cumulului de car
tonașe șl flecare a înscris dte un gol. 
0 C. Moldoveanu, noul antrenor al buzo- 
lenllor, a urmărit cu foarte mare atenție 
partida echipelor de speranțe ; „Există 
clțiva băieți tineri buni, la care ne glndim 
pentru a-1 promova ta prima noastră echi
pă. E vorba de Stan, de Timiș, de Alexan- 
drescu. Este ta afara oricărui dublu eă 
Gloria trebuie Întinerită*. 0 ta repriza se
cundă, ta formația piteșteană au apărut doi 
jucători tineri ta care antrenorii Iul F.C. 
Argeș îșl pun mari speranțe. Este vorba 
de Achlm, fost component al selecționatei 
de juniori U.E.FA. *84, fl Obreașcu, pro
movat de ta Danubiana București. 0 Fază 
rar văzută pe un teren de fotbal. Spre 
finalul medului din Trlvale, ta un atac al 
Gloriei, Speriata ■ ieșit fl a degajat cu 
piciorul, puternic, batonul a trecut peste 
toți jucătorii șl a ajuns ta marginea ca
reului advers, de unde a fost respins cu— 
capul de Cristian n. Cu alte cuvinte, in
tre portari...

0 LA FI. AC ARA MORENL de săptămîna 
trecută, a fost numit ea antrenor principal 
Ion Nunwelller. El H are ea secunzi pe 
N. Toma și V. Nunwelller, al doilea ocu- 
pîndu-se exclusiv de pregătirea portarilor. 
Acest „trio” a debutat eu— dreptul, dumi
nică Flacăra tavtaglnd, deși ta limită, pe 
Jiul eu 1—0 0 Pe lista de rezerve a echi
pei Jiul a figurat șt Ovidta Dodu. za este 
fiul lui Adrian Dodu, fostul fundaș ta 
A.S.A. Tg. Mureș fl Jiul, astăzi apreciat 
siihinginer ta mina Vulcan 0 Din acest 
campionat, de pregătirea echipei de spe
ranțe s Jiului se ocupă Alexandru Naghl, 
fostul mijlocaș al formațiilor F.C. Bihor șl 
Jiul 0 Lasconi, vtrful de atac al echipei 
Jiul, a lăsat o foarte frumoasă, impresie ta

,T|primele 45 de minute ale meciului de la 
Morenl, cu Flacăra. Plecările lui „fulger” 
au dezmembrat în cîteva rînduri linia de
fensivă adversă șl nu mult a lipsit ca una 
din Incursiunile Iul Lasconi să se soldeze 
eu gol. După pauză. însă, el a scăzut vi
zibil, dispărtnd practic din Joc. Și cum un 
med durează 90 de minute...

0 ÎNCĂ UN DEBUT pe scena primei 
divizii. S-a produs în etapa a 10-a, cu 
prilejul intrării în poarta Victoriei a por
tarului Ion Paraschlv. Deși de pe terenul 
Abatorului pe gazonul din Șoșeaua Ștefan 
cel Mare este un salt Important, portarul 
debutant și-a învins tracul, făcînd cîteva 
parade spectaculoase aplaudate de tribună.
0 MULTE EMOȚII în tabăra vîleeană 

înaintea partidei cu „U” Cluj-Napoca ! 
Emoții datorate atît prezenței unul adver
sar pe care trebuie să-l tratezi cu toată 
atenția, cît mal ales celor trei debuturi la 
clubul vîlcean. De săptămîna trecută, Chi
mia are un nou președinte, Dumitru Zam
fir, șl doi noi antrenori la prima echipă 
șl la cea de „speranțe”, fostul .cavaler al

fluierului” Nicolae Dinescu șl. respectiv, 
Mircea Savu. în final, satisfacție deplină, 
pentru eâ cele două formații au terminat 
victorioase întrecerile cu studenții clujeni. 
De notat eâ echipa de speranțe a obținut 
duminică cea de a doua sa victorie In 
acest campionat, primul succes fiind înre
gistrat cu aproape două luni în urmă în 
fața Sportului Studențesc. 0 O altă nou
tate plăcută la Rm. Vîlcea, disciplina, care 
pare să fie din nou la ea acasă pe sta
dionul ,J Mal”. „Ce bine ar fl fost dacă 
jucătorii vîlccni ar fi abordat toate parti
dele de ptnă acum In același climat de 
disciplină”, ne spunea, la sfîrșitul partidei, 
observatorul federal, Gheorghe GUslci. 
• Linia defensivă a Chimiei a făcut o 
partidă destul de bună duminică, chiar în 
condițiile in care atacul clujean nu i-a pus 
prea multe probleme. Basno, care a avut de 
efectuat ultima etapă de suspendare, ne 
mărturisea, la finele jocului, că va trebui 
să depună serioase eforturi pentru a se 
afla, dtn nou, printre titulari.

l



BASCHETBALISTELE

DE LA
CLUJ-NAPOCA

JOACA JOI
CADRUL C.C.E,

competiției se va dispu- 
jumătatea lunii martie, 
viitor, pe pista de Ia 
în programul întreceri-ÎN

„u“

PE AGENDA DE LUCRU A FEDERAȚIILOR 
SPORTIVE INTERNAȚIONALE

Echipa feminină de baschet 
Universitatea Cluj-Napoca sus
ține joi primul meci din cadrul 
turului secund al C.C.E., tn- 
tîlnind la Lodz pe campioana 
Poloniei, formația Lodzskl K-S. 
Arbitrii partidei : I. Alverdal 
(Suedia) și V. Koller (Ceho
slovacia). întilnirea retur va «- 
vea loc joi S noiembrie, tn 
Sala Sporturilor din Cluj-Na- 
poca.

PE SCURT
• într-un concurs de verifi

care la patinaj viteză, campio
nul mondial Igor Jelezovskl a 
realizat, la Moscova. 37,50 s pe 
500 m. La femei, prima a fost 
Irinia Kulesova 42,10 s.

• în turneul de șah de la 
Tilburg, din runda a 
încheiat doar partida 
▼iei — Portisch 1—0.

7-a s-a 
Uuboje-

Antoine 
campiona devenit

la cat. cocoș, în urma 
prin K.O. tehnic în 
asupra englezului Ray

• Pugilistul francez
Montero
european 
victoriei 
repriza 1 
Gildboy.

• Ciclistul sovietic Viaceslav 
Ekimov a stabilit un nou re
cord mondial al orei, pe pistă 
acoperită, parcurgînd 49,672 km.

• Selecționata de hochei-ti- 
neret a Cehoslovaciei â Între
cut, la Topolcany, reprezentati
va Poloniei, cu 5—1 (3—0, 0—0, 
2-1).

CUM VĂ PREGĂTIȚI PENTRU MARILE COMPETIȚII ?f
(Urmare din pag. I)

— în ce constă pregătirea la 
lot ?

— Pregătirea urmărește sar
cinile de bază la această cate
gorie de virstă, dorința colec
tivului tehnic fiind aceea ca 
totul să se facă la înalte cote 
de exigență și profesionalitate. 
Insistăm pe menținerea pregă
tirii fizice, generale și speci
fice, pe creșterea nivelului teh
nic. In ce privește tactica, ur
mărim formarea stilului speci
fic — am zice — lotului, cu 
accent pe finalizare, in supe
rioritate, și, mai ales, in infe
rioritate numerică. Experimen
tăm și verificăm totul in parti
dele grupei a Il-a a Diviziei, 
unde chiar dacă pierdem punc
te sau meciuri nu e important, 
intrucit — așa cum vă spu
neam — nu se pune problema 
locului în clasament.

— Care este bilanțul celor 
trei ani de activitate a lotului?

— Locul 4 la precedentul 
Campionat Mondial de tineret, 
cu prestații pe care îndrăznim 
să le numim bune, ca și pro
movarea in lotul de seniori a 
jucătorilor Daia, Herlea, K. 
Antal, Șofron. Gliga. Burada, 
Csata, Eros și Horvath, cei mai 
mulți dintre ei fiind acum

AUTOMOBILISM • Comi
tetul Executiv al F.I.S.A. a 
stabilit numeroase amenzi pen
tru organizatorii unor Mari 
Premii (Italia, Canada, Marea 
Britanle, San Marino, Ungaria) 
pentru nerespectarea regula
mentelor.

BOX • în cadrul unei re
uniuni in Mexic, la Aruna, 
Consiliul Mondial al Boxului 
(WBC) a decis crearea unei 
noi categorii de greutate. Este 
vorba de minimuscă, pentru 
pugiliștil de pină Ia 47,628 kg.

CICLISM • Cu prilejul re
tragerii din activitatea compe- 
titională. sportivul francez 
Bernard Hinault a fost distins 
cu Trofeul AIOCC (Asociația 
organizatorilor de curse ciclis
te). Hinault, de patru ori cîștl- 
gător al Turului Franței, tt 
succede, pe lista laureaților a- 
cestui prestigios trofeu, sporti
vului olandez Joop Zoetemelk.

FOTBAL • Ediția următoa
re a Campionatului Mondial va 
avea loc in 1990 in Italia. Pen
tru C.M. din 1994 candidează, 
pină la această oră, trei țări : 
Brazilia, S.U.A. și Maroc. Ale
gerea tării gazdă va fi făcută 
de F.I.F.A. în luna februarie 
a anului viitor.

HANDBAL • Pentru prima 
oară de la constituirea sa, in 
1946, Federația Internațională 
de Handbal și-a programat un 
Congres (al 21-lea) într-o tară 
din Africa (Senegal, la Dakar), 
într-un fel, este o recunoaștere 
a marii dezvoltări pe care a 
luat-o acest sport pe „Conti
nentul Negru", avînd in ve
dere că 22 federații naționale, 
din totalul de 95 rite numără 
F.I.H., sînt din Africa.

MOTOCICLISM • Cu prile
jul Adunării Generale a Fe
derației Internationale 
toclclism, desfășurată la Pa
lermo, Nicolas Schmitt (Luxem
burg) a fost reales ca pre
ședinte al acestui for.

PATINAJ VITEZA • Noua 

de Mo-

component de bază în echi
pele de club.

— La „mondialele" de seniori, 
— ș-a spus — aportul celor 
mai tineri nu a fost la cota 
dorită.

— E adevărat și... firesc, in
trucit promovarea s-a făcui 
prematur. Dar daci lotul mare 
a avut nevoie de ei, înseamnă 
că, in ordinea priorităților, ei 
s-au impus. Sintem siguri că, 
jucînd in competiția seniorilor, 
s-au călit. Nu putem să nu ne 
gindim că, avîndu-i la „mon
dialele" de tineret, ne-am fi 
clasat chiar mai bine, dar nu 
aceasta contează. Noi lucrăm 
să creștem valori pentru lotul 
mare, ale cărui obiective 
mează.

— Cum apreciați starea 
ciplinară a lotului de tineret ? 
Ne gindim la ce se mal petre
ce în unele partide din Di
vizie...

— Starea disciplinari și res
ponsabilitatea față de pregătire 
și obiective sînt foarte bune, 
acum, ca și în trecut. Există o 
unitate sufletească desăvîrșită, 
indiferent de apartenența la 
cluburi.

— Ce obiectiv aveți la viito
rul Campionat Mondial ?

— La Rouăn — Franța, 
martie 1987, un loc pe podium.

In

ediție a „Cupei Mondiale" va 
debuta In ziua de 29 noiem
brie, cu două concursuri pro
gramate in Berlinul Occiden
tal șl Heerenveen (Olanda). 
Finala ........
ta la 
anul 
InzelL 
lor figurează cinci probe mas
culine șl patru probe feminine 
— toate pe distanțe olimpice.

SCHI • Federația Interna
țională de Schi (F.I.S.) a deda 
să limiteze mărimea trambuîl- 
nelor-gigant la cel mult 185 m, 
săriturile neputlnd avea mal 
mult de 191 m. Această mă
sură a fost luată pentru a 
pune capăt realizării de sări
turi de peste 200 m (consi
derate periculoase). în cazul In 
care intr-un concurs se reali
zează performanțe de peste 191 
m Juriul va putea decide 
schimbarea amplasamentului 
platformei de start

TENIS • Federația Interna
țională de Tenis a confirmat 
datele prevăzute pentru finala 
Cupei Davls, din acest an. Ea 
se va desfășura la Melbourne, 
între 28 șl 28 decembrie. în
tre echipele Australiei șl Sue
diei.

Numeroase jocuri
U.E.F.A. a stabilit un program 

foarte riguros riad a alcă
tuit calendarul Internațional. 
De obicei. Intre două manșe ale 
cupelor europene Intarcluburl 
au loc meciuri din Campionatul

Internaționalul danez Lerby, unul dintre cei 
mai buni jucători ai reprezentativei țării sale, 

țutează puternic spre poarta adversă 
Telefoto: A. P. — AGERPRES

European. Astfel, aproape că 
nu există o mlercure „liberă", 
în noianul tatîlnirllor oficiale.

Astăzi (cu o săptămlnă Înain
tea jocurilor retur in C.C.E., Cu
pa Cupelor și Cupa U.E.F.A., 
din etapa a doua) au loc alte 
meciuri din cadrul preliminari
ilor Campionatului European. 
Iată-le :

Tînăra sportivi chinezi Sengalian Cao c eîștigat titlul de 
campioană le categoria +72 kg, la „mondialele" de judo desfă

șurate zilele trecute la Maastricht, tn Olanda
Telefoto ; A.P. — AGERPRE3

ECHIPELE 0.B.S.1 PENTRU OUMPIÂBÂ DE
MOSCOVA. 28 (Agerpres) — 

Federația unională de speciali
tate a comunicat componenta 
echipelor ce vor participa Ia 
cea de-a 27-a ediție a Olimpia
dei de șah, ce se va desfășura 
de la 18 noiembrie la Dubal 
(Emiratele Arabe Unite). în 
fruntea formației masculine se 
află actualul campion mondial 
Gări Kasparov șl fostul eam-

in programul C. E
In grupa a doua : Elveția — 

Portugalia, o partidă interesan
tă, prin prisma primelor rezul
tate (Suedia 
Portugalia 

vedem
Elveția 2-0 șl 

Suedia 1—1). Deci, 
ce va aduce duelul 

Intre echipele care 
au pierdut ptaă a- 
cum puncte valo
roase. Elveția a 
pierdut două puncte 
ta deplasare, ta timp 
ce Portugalia, pe 
teren propriu, a tre
buit să se mulțu
mească eu an sin
gur punct ta fața 
suedezltor. ta mod 
normal insă, gaz
dele stat acum fa
vorite.

ta grupa a treia, 
două Jocuri ta 
care echipele care 
evoluează pe teren 
oropriu stat favo
rite: UJt.S.S. —
Norvegia șl R. D. 
Germană — Islanda 
(rezultatele anteri
oare : Islanda — 
Franța 0—0, Islanda 
— U.R.S.S. 1—1,
Norvegia — R. D.

Campionate
® Campionatul 

Suediei, în fază fi
nală. In prima man
șă a jocului decisiv 
pentru cîștigarea 
titlului pe anul 1986, 
A.l.K. Stockholm a 
dispus de MaunO 
F. F. cu 1—0, prin 
golul marcat de M. 
Olsen (min. is, din 
penalty). Partida re
tur este pro- 

_____ _ _  1 noiembrie, la Mal- 
md • In campionatul Bulgariei 
s-a consumat etapa a 11-a . Pri
mele două echipe au obținut 
victorii categorice : Vitoșa — 
Akademik 3—0 și Sredeț — Spar
tak Varna 4—0. Alte rezultate :• 
Sllven — Cernomoreț 1—0, Spar- 

gramată la

pion Anatoli Karpov, alături 
de care au mal fost selecțio
nați marii maeștri Artur Iu- 
supov, Rafael Vaganian și Vi
tali Țcșkovskl.

Din echipa feminină fac par
te Maia Ciburdanldze, dețină
toarea titlului suprem. Elena 
Ahmilevskata, Nana Aleksan- 
drla șt Nona Gaprindașvili.

G-rmană 8—0 șt Franța — 
U.ll.S.S. 8—2). S3L precizăm că se
lecționata sovietică n-a pierdut, 
tn ultimii ani, nici o Intîlnlre ofi
ciau pe teren propriul
tn grupa a patra, un debut al 

ambelor partenere : Iugoslavia — 
Turcia, in care gazdele stat fa
vorite. Se cuvine să precizăm că 
tn această grupă întilnirea din
tre Anglia șl Irlanda de Nord 
(3—0) s-a jucat la Londra șt nu 
la Belfast, cum era programată 
Inițial. Cele două federații au 
căzut de acord, In ultimul mo
ment. ca ambele înttlnlrl să se 
desfășoare pe teren englez.

In grupa a șasea, la Copenha
ga : Danemarca — Finlanda, tn 
care danezii stat favorițl. (Me
ciurile anterioare : Finlanda — 
Tara Galilor 1—1, Cehoslovacia — 
Finlanda 3—0).

tn fine, ta Spania este pro
gramată partida retur a finalei 
Campionatului European de tine
ret (ediția 1986) dintre reprezen
tativa țării gazdă șl cea a Itn- 
deL ta prima manșă, italienii an 
ctștigat cu 2—1. Se anunță, deci, 
un joc foarte echilibrat între 
două reprezentative de presti
giu pe plan continental (I.O.).

naționale, rezultate
tak Pleven — Pirin 0—1, Diml- 
trovgrad — Lokomotiv Sofia
3— 2. Etlr — Lokomotiv Plovdiv
4— 3. Trakla Plovdiv — Slavia 
Sofia 2—0. Vrața — Beroe 3—0. 
Pe primele locuri : vitoșa 17 p> 
Sredeț IS p, Slavia șl Trakla 
Plovdiv cu cite 15 p. Pe ultime
le locuri : 15. Akademlk 6 p, 18. 
Spartak Pleven 5 p a După I 
etape, ta fruntea clasamentului 
campionatului Tunisiei se află 
echipa Es Sahel cu 22 p. urma
tă de Club African șl Blzerta cu 
cite 21 p (In acest campionat sa 
acordă 3 puncte pentru victoria 
șl 2 la joc egal) a tn Campio
natul European rezervat juniori
lor, la Budapesta, echipa Un
gariei a fost învinsă cu 1—0 da 
reprezentativa Scoției (gr. 5-a).

ÎNTRECERILE MONDIALE DE LUPTE LIBERE
(Urmare etan pag l)

zat succese si la Campionatele 
Mondiale sau Jocurile Olim
pice, dar nu se poate vorbi 
despre tradiție la lupte libere, 
așa cum se prezintă situația la 
stilul greco-romane. în plus, 
luptele libere pe plan mondial 
sînt mult mai extinse, preten- 
denți justificați la medalii dove- 
dindu-se a fi sportivi din S.U.A.. 
R.P.D. Coreeană. Japonia, Cu
ba. Mongolia, situație întîlnită 
mai rar la stilul greco-romane.

în contextul desfășurării 
competiției supreme s-a dove
dit faptul că sportivii români, 
desigur cu unele excepții, nu 
au actualmente o valoare care 
să le permită ascensiunea pe

podiumul de premiere, în orice 
condiții ale tragerilor 
Este adevărat, lotul 
de lupte libere a fost 
maniat, cu puțin timp 
la conducerea colectivului 
tehnicieni fiind numit un nou 
antrenor, Nicolae Pavel. S-au 
și înregistrat unele progrese, 
lipsind extrem de puțin ca u- 
nțil dintre reprezentanții noș
tri Claudiu Tăm'ăduianu. să 
obțină victoria în meciul cu R. 
Cascaret (Cuba) și, implicit, 
medalia de argint. Dar trebuie 
să spunem că în evoluția celor 
mai multi dintre luptătorii 
noștri au existat evidente mi
nusuri. Exceptînd faptul că ei 
au avut o corespunzătoare pre
gătire fizică, cunoștințele lor 
tehnlco-tactice sînt încă insu

Ia sorti, 
national 

mult re
in urmă, 

de

ficiente. Ei trebuie să-și îmbu
nătățească mult tehnica în 
procedeele de atac, combinații de 
procedee și, mai cu seamă, a- 
părarea în lupta de la parter, 
unde s-au dovedit deficitari, 
fiind „rulați", uneori, cu destu
lă ușurință (Nicu Hîncu, Ci- 
prian Radu si chiar Dănut 
Prefit acesta din urmă avînd 
scuza că este încă junior).

Cu atît mai mult se impune, 
insă, ca operațiunea de împros
pătare a lotului cu elemente 
tinere, talentate să fie conti
nuată și mai ales ca pregăti
rea lotului să se efectueze cu 
toată seriozita’ea si competența 
necesare, astfel ca sportivii ro
mâni să se situeze pe poziții 
fruntașe la Campionatele Mon
diale.

In mei un (el ae anticipat, dar anunțată zilele trecute, vestea 
retragerii celebrei automobiliste franceze Michele Mouton, vtce- 
camp ioand mondială tn 1982 (tntr-un sport considerat a fi .emi
namente masculin" t) și autoare a 4 victorii tn raliuri contlnd 
pentru C M„ a surprins pe toată lumea. Inclusiv pe Jean Todt, 
directorul sportiv al firmei „Peugeot-Talb oi" (pentru care 
Mlchăle aleargă de peste 13 ani), contrariat la culme că Mouton 
s-a decis să scoată cheia din contact tocmai intr-un moment in 
care, după succesul eclatant din Campionatul R. F. Germania, 
părea din nou capabilă să atace titlul supremi Numai că, in 
ciuda insistentelor lui Todt (și nu numai...), campioana n-a 
revenit asupra hotăririi, precizind că, după 1 ianuarie 1987. .voi 
participa la curse doar In calitate de spectatoare"!

N-am fi zăbovit asupra acestei retrageri, survenită, totuși, la 
35 de ani, dacă n-am fi descoperit o frumoasă morală, pe cit 
de simplă, pe attt de omenească, in motivele care au determinat-o 
pe M. M. să renunfe. „Ceea ce contează in viață, a zis Michile, 
este viața tușiși. Aș mai fi putut ctștiga glorie și bani, dar, ta 
vîrsta mea, trebuie sd mă opresc. Mi-am. dorit totdeauna un 
copil șl, dacă nu m-aș retrage, ar fi prea tirziu pentru asta. 
Totul trebuie făcut, nu-i așa, la timpul potrivit".

■
otul trebuie făcut, nu-l așa, la timpul pasrans-.
Emoționant „credo", care ne scutește, gindim, de alte comentarii, j,
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