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Ieri, in „Trofeul Car păți" la handbal masculin

VICTORIE SCONTATĂ A REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI

Turneul masculin * de volei (grupa I valorică)

FORMAȚIILE FAVORITE ȘI-AU FRUCTIFICAT ȘANSELE

26-22
CRAIOVA, 27 

Sea de a 23-a 
feului Carpați" 
masculin și-a 
după-amiază. cea de a treia e- 
tapă în fața unui număr mai 
mic de spectatori. 
..sancționat" astfel 
de egalitate obținut 
țioastră formație în 
a R. F. Germania, 
care au pierdut au 
tatorii. disputele oferind bune 
spectacole. Avem în vedere, in 
primul rînd, victoria reconfor
tantă a selecționatei A a Româ
niei în partida cu reprezenta
tiva Poloniei.

(prin telefon), 
ediție a

la
consumat joi

„Tro- 
handbal

care au 
rezultatul 
de prima 
tata celei 
Dar cei 

fost spec-

CU SELECȚIONATA
context puțin a lipsit să 
asistăm la o surpriză. Să rea
mintim că handbaliștii bulgari 
au ratat 5 aruncări de la 7 m ! 
Au^narcat : Roth 6. L6hr 4. 
Sdftrallb 3, Neitzel 3. Mâller 3. 
Fraatz 2, Schone 1 — pentru 
R, F. Germania ; Vîrbanov 6, 
Vasillev 4. Alexandrov 3, Ma- 
rinov 2, Atanasov 2, Barovschi 
1. Bodurov 1, Mașev 1, Tarka- 
lanov 1 — pentru Bulgaria. Au 
arbitrat bine M. Marin si Șt. 
Șerbaa (România).

a

POLONIEI
a balonului, ele- 

dătătoare de speranțe 
partidele viitoare, dar 

in 'perspectiva

circulație
mente
pentru
cu deosebire
C.M. grupa B. de anul viitor, 
din Italia, 
menținut pînă in min. 8 (4—4),

Echilibrul s-a

Mihail VESA

(Continuare tn pag a 4-a)

ZALÂU, 
Cea de a 
masculin 
pelor din 
debutat in Sala sporturilor de 
alei, din nou arhiplină, eu 
partida dintre STEAUA si U- 
NIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA, încheiată cu 3—1 (—15, 
10, 9, 4) in favoarea formației 
bucureștene. Victoria campio
nilor s-a conturat mai greu 
decît se anticipa, dar jocul a 
fost anost, fără virtuți tehnice 
șl spectaculare. începutul a 
aparținut craiovenilor. care, 
pe fondul unor greșeli elemen
tare in „careul* stelist. 
condus cu 8—1. Campionii 
reușit. însă, egalarea la 8. 
poi la 10. 13, 14 și 15, setul 
venind totuși studenților, 
aici înainte. Steaua a 
să se angajeze mai vîrtos tn 
ioc pentru a trece la cîrmă si 
a-și adjudeca victoria
meci printr-o dominare 
oe in ce mai accentuată.

S-au remarcat Pen tel eseu. 
Șoica (S) șl Schoberl (U). De 
subliniat încrederea pe 
antrenorul G. Bartha a 
dat-o unui tînăr de 
Alin Stavariu,

27 (prin telefon), 
doua zi -a turneului 
de volei al echi- 

plutonul de elită a

in teren în lo- 
lui Dascălu. debutantul 
satisfacție.

partida a doua, echipa lo- 
ELCOND DINAMO a 

aplauzele publicului 
victoria cu 3—0 (6, 9* 

formaj- 
ELEO-

au 
au 
a- 

re- 
De 

trebuit

tn 
din

care 
acor- 

ani. 
component al 

lotului național de juniori, in-

17

R. F. GERMANIA — BUL
GARIA 22—21 (11—11). La pri
ma vedere rezultatul pare sur
prinzător, dar trebuie precizat, 
pe de o parte, că handbaliștii 
din R. F. Germania nu au mai 
evoluat la fel de bine
meciul cu România A, efortu- 

■ rile depuse cu o zi 
fiind, evident, 
echipa Bulgariei.
parte, s-a „bătut** pentru un 
rezultat cit mai bun. în acest

ca in

înainte 
resimțite, iar 

pe de altă 
pentru

ROMÂNIA A
26—22 
prima 
obținut 
partida 
Poloniei.
numai 4 goluri In plus — este 
prea mic față de diferența 
reală dintre cele două for
mații. Nn mai puțin de 7 arun
cări clare de goi au tntîlnit 
barele. Jocului din nou bun 
In apărare — mobilă și agre
sivă — ' 
adăugat 
repriză) 
ambele

POLONIA 
(15—10). Cum scriam, 
noastră selecționată a 
o victorie scontată In 
cu ambițioasa echipă a 

Rezultatul final —

handbaliștii noștri i-au 
(mai ales In .prima 
atacuri variate pe 

flancuri, cu o bună

ULTIMELE SUCCESE CONFIRMĂ
ASCENSIUNEA BOXULUI NOSTRU JUVENIL

Boxul nostru juvenil se află, 
evident, ne un drum ascen
dent. Cînd spunem aceasta o 
facem cu argumente concrete, 
exprimate prin performantele 
înregistrate in ultimul timp de 
tinerii noștri pugiliști. Ne vom 
referi la ultima ediție a Cam
pionatelor Europene de box 
pentru juniori, de la care spor
tivii români s-au Înapoiat cu 
rezultate dintre cele mai bune: 
„ușorul* Francisc Vaștag a cu
cerit titlul continental al cate
goriei, ..semimusca* Nicolae A- 
liuță s-a clasat pe locul secund, 
dar. dună părerea celor ce au 
văzut meciul final, el merita 
să urce pe prima treaptă a 
podiumului de premiere, frații 
Daniel Dumitrescu (pană) și 
Marian Dumitrescu fsemiusoa- 
ră) au obținut medaliile de

bronz. Si, trebuie să precizăm, 
delegația noastră la C.E. 1986 
a avut doar 7 sportivi.

Zilele trecute s-a disputat la 
Timișoara si Reșița dubla in- 
tîlnire dintre selecționatele 
României si R.D. Germane. în 
ambele partide victoria a reve
nit tinerilor pugiliști români. 

, care confirmă astfel că munca 
începută cu cițiva ani in ur
mă se desfășoară bine, cu . re
zultate pe măsura eforturilor 
depuse de toți factorii impli
cat! in redresarea boxului ro
mânesc.

Antrenorii lotului. Reia Au
ras, Vasile Bala si Gheorghe

Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

în etapa intermediară a Diviziei A de baschet

TREI MECIURI CARE AU PLĂCUT

Aruncă la coș R. Reisenbiichler, 
t se opune C. Popa. Fază 
spectaculoasă, din meciul Stea
ua — ICED, in care apar a- 
eeștf doi talentați juniori, reale 
speranțe ale baschetului nostru.

Foto : Iorgu BĂNICĂ

Meciurile de baschet dispu
tata miercuri și joi. în sălile 
Rapid și Floreasca. în cadrul 
etapei a VIII-a (intermediară) 
a Diviziei A (masculin) — gru
pa valorică 1—6, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate :

RAPID BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 2—0 : 
100—87 (48—43) și 71—70
(40—26). în prima zi, la sco
rul da 20—17 pentru Farul, in
troducerea lui Gh. Ghiță a 
adus un puternic reviriment în 
formația* Rapidului impulsio- 
nînd-o și aduci nd-o in avantaj. 
-In continuare. Întrecerea a fost 
spectaculoasă, iar feroviarii 
s-au impus in mare măsură și 
datorită eficienței manifestate 
da Ghiță, Marinache, Suciu șl 
Popovici. A doua zi, antreno
rul V. Bulancea a indicat (și 
bine a. făcut) aplicarea presin
gului, ceea ce rapidistii au și 
făcut, cu deosebit succes, do
vadă fiind faptul că ei au con
dus la un moment dat cu 18 
puncte (40—22 in min. 18). După 
pauză, insă, in mod total nere
comandabil si (după cum se va 
vedea) dăunător, bucureștenii 
s-au retras intr-o defensivă 
lipsită de agresivitate iar în

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag 2-3)

troduclndu-1 
cui 
dînd

în 
cală
primit 
pentru 
12) obținută in dauna forma
ției mureșene A.S.A. ELEC- 
TROMUREȘ. Sălăjenii in 
sextetul Ștreang, Cionleș, 
Codre, Tămășan, Tutovan. 
Gheorghe (a mai intrat Ghic). 
au practicat un joc mobil țn 
ambele linii, realizînd fru
moase oombinații la fileu, 
soldate cu atacuri eficace (mai 
ales prin T.utovan și Ciontoș). 
învinșii, de la care am reținut 
doar pe Horfaș, au pus 
bleme 
tul al

tn 
doua 
DIN4MO 
ȘTIINȚA BAIA 
moviștii bucureșteni s-au 
pus cu lejeriftate, cî.știg'nd par-- 
bida ou 3—0 (10, 4, 5), replica 
bă'itnărenflor fiind ștearsă. S-au

pro- 
mai dificile doar în se- 
III-lea. 
încheierea 
reuniuni.

și

celei de a 
s-au tntîlnit 
EXPLORĂRI 

MARE. Dinar- 
im-

Gheorghe DEDIU

(Continuare 1» pag. 2-3)

Marginalii la derbyul fotbalistic Steaua — Dinamo

ECHIPA CAMPIOANA,
UN ANSAMBLU BINE PUS LA PUNCT

Deși cursa in campionatul 
primei divizii de fotbal rămine 
încă destul de lungă, derbyul 
de toamnă dintre Steaua și Di
namo a fost privit.

Pițurcă execută 
precizie lovi- 
de la 11 me- 
ți ridici 

scorul 
echipei 

in derbyul

ca 
tura 
tri 
3—0
favoarea 
sale, 
cu - Dinamo.

Foto :
iorgu bănica

variantă, 
la cinci

lizat această ultimă
Steaua mărindu-și 
puncte avansul față de princi
pala — de altfel și singura — 

urmăritoare (care mai are.

deosebi in repriza secundă, prin 
calitatea si eficiența jocului 
prestat.

. în pofida absenței lui Bolăni, 
piesă de bază in angrenajulde ambele

părți. ca avînd o mare impor
tantă în ansamblul luptei pen
tru titlul de campioană a tării, 
în caz de victorie pe terenul 
adversarei sale, echipa din Șo
seaua Ștefan cel Mare s-ar fi 
apropiat amenințător de actua
lul lider, fortifieîndu-și mora
lul și șansele pentru cea de a 
doua jumătate a întrecerii. în 
sezonul de primăvară. Un re
zultat egal i-ar fi avantajat, de 
asemenea, pe dinamoviști. în 
timp ce un succes- al steliști- 
lor ar fi dus la o desprindere 
— poate chiar decisivă — a 
acestora spre un nou titlu. Si 
iată că miercuri s-a materia-

însă, de susținut o restantă, cu 
F. C. Olt, in deplasare).

Prin acest prețios si meritat 
succes, obținut la un scor care 
surprinde, totuși, prin propor
țiile sale, echipa tinărului an
trenor Anghel Iordănescu con
firmă că 
mai bună, 
de fată, 
noastre A 
tine șefia 
confruntare 
ambele protagoniste s-au anga- 
iat cu ambiții sporite, luntînd 
fără menajamente, cu toată e- 
nergia. Steaua s-a dovedit clar, 
superioară partenerei sale. în-

este realmente cea 
mal valoroasă, la ora 
dintre divizionarele 
și că pe drept de- 

clasamentului. într-o 
directă în care

său, fruntașa clasamentului a 
stăpinit totuși mijlocul terenu
lui. repliindu-se prompt tn apă
rare cind ă fost cazul, sau ini- . 
tilnd acțiuni ofensive tn viteză 
(arma ei principală), cu combi
nații și pase derutante, care au 
prins deseori pe picior greșit 
defensiva adversă. Așa cum 
ne-a obișnuit de la o vreme 
încoace, echipa militară s-a 
prezentat și in acest jlerby ca 
un ansamblu bine puș la punot

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag 2-3)
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TINERII PERFORMERI, AUTENTICE SPERANȚE OLIMPICE

Șl NU DOAR APARIȚII METEORICE IN PALMARES
Sîntem pe cale să intrăm in 

noul an. 1987, care, si pentru 
sportul nostru de performanță, 
înseamnă ultimul an dinaintea 
celui care va rămine legat de 
viitoarea ediție a Jocurilor O- 
limpice. An. deci, de responsa
bilități sporite pentru sportivii 
si antrenorii angrenați în pro
cesul cvadrienal de pregătire, 
menit să conducă — sub îndru
marea forurilor de resort din 
C.N.E.F.S. —■ la o prestigioasă 
reprezentare a sportului româ
nesc la J.O. ’88.

Firesc. în actualul ciclu, de 
după Los Angeles ’81, unde 
mișcarea olimpică românească 
s-a aflat printre princioalele 
pretendente la medalii. obti- 
nînd multe si răsunătoare per
formante, o seamă de sportivi 
cu onorante cărți de vizită — 
ca de pildă Ivan Patzaichin,

Elena Florea, Ion Draica, Va
leria Racilă, Simona Păuca, Ște
fan Tașnadi, ca să dăm doar 
cîteva exemple — s-au retras 
din activitatea competitională. 
iar alții, plătind tribut vîrstei 

si uzurii, 'au ieșit din pri.na li
nie, palmaresul nemaicorelîn- 
du-se cu cerințele actualității.

Dar, la fel de firesc, din ine
puizabilul rezervor de talente 
al tineretului nostru au apărut 
la orizontul marii performanțe 
în acești ultimi ani autentice 
speranțe. Unele dintre ele. ca 
de exemplu atletele Ana Pă- 
durean si Cleopatra* Pălăcian. 
gimnasta Daniela Silivaș sau 
scrimera Reka Lazăr au par
curs in acest interval de timp 
treptele afirmării pe filjera 
marilor competiții dedicate ca
tegoriei lor de vîrstă. Astfel, 
cele două alergătoare ce dis

tante lungi din Deva au urcat 
pe primele trepte ale eurooe- 
nelor* si apoi, în vara care a 
trecut. ale „mondialelor" de 
iuniori. în timp ce colega lor 
de club sportiv școlar. cam
pioana tării la gimnastică s-a 
impus si ea în întrecerea con
tinentală. Iar floretista bra- 
soveană a schimbat ■ r t ul“ 
obtinut la C.M. '85 de tineret, 
cu „aurul* care, în primăvara a- 
cestui an, i-a încununat ritlul 
de campioană a lumii Haltero
filul Attila Czanka a irumpt. 
pur șl simplu, în arena mon
dială a acestui sport Ia numai 
17 ani (junior mic), mezinul 
cluîean al campionatelor urmîn-

Paul StAVESCU

(Continuare in pag 2-3)



ACTIVITATEA SPORTIVA
tot mai eficient legată de producție

Rubrică rezervată acțiunilor desfășurate In întreprinderi șl institutB

RFUȘIFE INITIATIVE ÎN SPRIJINUL PRACTICĂRII
EXERCIȚIULUI FIZIC Șl SPORTULUI

• O inedită Întrecere Intre 
două asociații sportive sindicale 
din Giurgiu, reprezentând gn- 
gajații Șantierelor Navale si pe 
cei ai întreprinderii de Con
strucții de Mașini si Utilaj 
Greu. Vecine (gard în gard), 

‘cele două asociații sportive, 
care au aproximativ același nu
măr de membri (2 000), au cam
pionate proprii la atletism, șah, 
tenis de masă și fotbal, in 
principal. Sportivii de ’ aici iau 
parte, de asemenea, la între
cerile pentru „Cupa construc
torilor de mașini". Cine deține 
Intiietatea? „Un clasament n-a 
fost întocmit — ne precizează 
prof. C. Ilina Mihăilescu, se
cretar al C.J.E.F.S. Giurgiu, 
poate că nici nu e necesar. Mai 
important este ca masa largă 
de oameni ai muncii din cele 
două intreprinderi să participe 
la o activitate competiționaîă 
organizată, să se bucure de fo
ioasele mișcării in aer liber"... 
Punct de vedere cu care, de
sigur. sîntem de acord.
• Cum își petrec o parte din 

timpul lor liber membrii aso
ciației sportive U.C.B., ai în
treprinderii mecanice de utilaj 
chirilic de pe platforma Ber- 
eenilor ? întrebarea noastră a- 
dresată unuia dintre membrii 
consiliului asociației sportive, 
Octavian Funaru, a primit un 
răspuns prompt : „Intr-o bună 
măsură, dînd curs invitației Co
mitetului sindicalului si asocia
ției sportive, de a practica dis
ciplinele cele mai îndrăgite în 
Întreprindere. Adică : șahul, 
tenisul de masă, baschetul și 
tenisul de cimp îndeosebi. Iar 
la sfîrșit de săptămînă, drume
ții și excursii, pe valea Pra
hovei, in masivnl Ciucaș, toam
na in Deltă. Drumețiile și ex
cursiile se află Ia ordinea zilei 
și acum în sezonul sporturilor 
de .iarnă, existînd numeroși a- 
matori de schi si sănlnș. O- 
biective preferate — pîrtiile din 
Bucegi și Făgăraș".

• Automatica Alexandria, 
Rulmentul Alexandria, ROVA 
Roșiori, Chimia Tumu Măgu
rele, aceasta ar fi ordinea aso
ciațiilor sportive din județul 
Teleorman cu activitatea de 
masă. „Este o ordine care ex
primă, destul de fidel, și con
dițiile de practicare a sportu
lui In asociațiile «us-amintite — 
cum ne asigură președintele 
C.J.E.F.S., Horla Cioabă —, toate 
beneficiază de sprijinul larg al 
comitetelor sindicatului din În
treprinderile respective."
• Asociația sportivă Gloria,

a întreprinderii de țevi Repu
blica, din Sectorul 3 al Capita- 
let se impune atenției printr-o 
activitate tot mal rodnică, mai 
ales din acest an, de cind mem
brii ei au acces pe una din 
bazele sportive cele mai pri
mitoare din sector, cea a Co
mitetului U.T.C.. situată pe co
ronamentul Lacului Pantelimon. 
In incinta acestei baze spor
tive, cei de la Gloria (cu con
cursul conducerii întreprinderii 
și al comitetului de partid) au 
reamenajat un teren pentru 
jocuri sportive (în principal 
pentru rugby), precum și sec
toare pentru tenis si volei. De 
notat că pe aceeași bază iși 
desfășoară activitatea sportivă 
și elevii Liceului industrial Re
publica, circa 1 000 de tineri și 
tinere, viitori muncitori și teh
nicieni și titulari în echipele de 
performanță ale Gloriei.
• întreprinderea Textilă „8 

Martie" din Piatra Neamț se 
situează printre cele mai vred
nice. în ceea ce privește intro
ducerea si generalizarea gim
nasticii la locul de muncă. Pro
gramelor întocmite prin grija 
consiliului ’ asociației sportive 
(președintă, Veronica Barna) le 
sînt asigurate o desfășurare 
normală In secții și sectoare — 
în principal în cele de' confec
ții — cu concursul Comitetului 
sindicatului (președintă. Maria 
Petrican) și al unor muncitoa
re, foste sportive de perfor
manță, care îndeplinesc func
ția (voluntară) de instructoare.
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CÎTEVA TEME DE REFLECȚIE
Cete dout turnee ate grupei 

ttdortce tecuMte din Campionatul 
Dtvtatet A (femlnta) de rolei, 
desfășurate la Brașov șl Bucu
rești, au «cos In evidența cîteva 
eAemente ee po* ooootttul teme de
reflecție, atit pentru jucătoare, 
dt șl pentru antrenori.

Mal intil, despre nivelul teh
nic al jocurilor. Cu regret trebuie 
să spunem eă unele partide au 
arătat multe carențe, fapt care 
a dus la jocuri anoste, lente, re
zultat al Incapacității echipelor 
de a finaliza prin combinații ra
pide șl viguroase. Blocajele au 
funcționat la Intlmplăre, taur 
serviciile șl preluările greșite au 
constituit adeseori regula. Pe tot 
turneul, 40 la sută au fost pre
luări bune (pe plan mondial pro
centajul nu scade sub 60%), iar 
In unele meciuri (GJ.G.C.L. — 
Chimia șl G.I.G.C.L. — Oltcit) am 
numărat peste 15 servirii afară 
sau în fileu, „exceHnd" la acest 
capitol Dorina Crăciun șl însăși 
buna jucătoare Lucrețla Mirea. 
Preluările slabe au dus la lipsa 
unor combinații frumoase șl 
eficace, denotînd, totodată, că u- 
nele echipe au jucătoare doar de 
Unia I : Elena Negulescu (Calcu
latorul), Aurelia Zabara (Chi
mia). Niculina Bujor (Flacăra! 
etc. Așa stind lucrurile, nu ne 
miră că aproape 25 la sută din 
puncte au fost realizate din gre
șelile adversarelor. Iată o temă 
de reflecție.

Dar trebuie să spunem că am 
văzut șl jucătoare care au acțio
nat bine șl foarte bine, In atac 
și în apărare, ca „veteranele" 
Maria Enache (Farul) șl Marilena 
Dubinciuc (Chimia), ca Monica 
Moise (G.I.G.C.L.), Elen Diaconu 
(Calculatorul) Nicoleta stanclu 
(Flacăra), cărora U s-au adăugat 
cîteva jucătoare tinere, lntr-o 
continuă ascensiune : Cornelia 
Colda (Flacăra), Mirela Necullță 
(Oltcit), Mădălina Clorbaru (Fa

Au fost și meciuri frumoase ? 
Da, rind entuziasmul tineresc șl 
dorința de < Învinge s-au unit 
eu tehnica. Așa a fost la parte 
din partidele susținute de Oltcit 
șl In meaturile Farul — Flacăra 
șl Calculatorul — G.I.G.C.L. La 
toate echipele s-au remarcat Insă 
oscilații de la meri la meri, 
chiar de la set la set, ceea ce 
arată lacune tai pregătirea fizică, 
lipsă de concentrare șl o insta
bilitate psihică de necrezut. (E- 
xemplu : Farul — G.I.G.C.L.,
15—0... 0—15 1). Să fie aceasta o 
caracteristică a evoluției echipe
lor feminine din plutonul doi 7 
Să reflectăm...-

Am putea lungi șirul carențe
lor. Vom mal sublinia doar una : 
nervozitatea excesivă șl atitudi
nea nesportivă a unor jucătoare, 
ceea ce poate Influența du numai 
jocul coechipierelor (Nicoleta 
Stanclu In medul Calculatorul — 
Flacăra sau Mariana Moraru, de 
la GJ.G.C.L.), dar chiar rezulta
tul final. Astfel, Flacăra putea 
pierde partida eu Calculatorul, 
dacă arbitrul principal s-ar fl 
conformat regulamentului cînd 
Niculina Bujor, la 14—12 pentru 
Flacăra, ta setul decisiv, a in- 
sultat-o pe arbitra de tușă In 
auzul pubHculud șl chiar al 
„principalului". Eliminarea el în
semna că Flacăra ar fl rămas 
numai In cinei (deoarece .(Șpfec- 
tuase toate schimbările) Șijaeci, 
nu ar mal fl putut juca șl ar fi 
pierdut meciul. Dar arbitrul nu 
l-a dat nici măcar cartonaș gal
ben... Nervozitatea, grosolănia 
puteau costa I

Iată încă un subiect de reflec
ție, atît pentru jucătoare, cit și 
pentru antrenori, care sint che
mați să se ocupe și de educația 
sportivilor lor. Dar șl pentru ar
bitrii care ezită să aplice regu
lamentul.

Sever NORAN

CICLISTUL CRISTIAN PĂUN (i
Ne-am îndreptat atenția ta 

aceste rînduri asupra unul 
rutier din „noul val", ale că
rui performanțe șl evoluții la 
nivelul juniorilor mari, ta 
compania unor cicliști la fel 
de talentați, au lăsat o impre
sie deosebită. Este vorba de 
Cristian Păun (Voința Plo
iești), născut la 3 februarie 
1968. In același oraș ta care 
practică ciclismul de numai 
trei ani. Sub mina priceputu
lui antrenor Vaslle Ionescu, 
strungarul de la întreprinde
rea Mecanică dta Plopeni a 
crescut Încet, dar sigur. Ia- 
tă-1 palmaresul 1986 : vlce- 
camplon național în proba de 
contratimp individual, meda
liat cu bronz în aceeași pro
bă la echipe, elștigător al 
„Cupei Federației Române de 
Ciclism", campion național 
de mare fond șl elștigător al 
„Cupei Orașelor" (competiție 
ce se desfășoară de-a lungul

a 14 et 
„Criteriu 
ponent i

Sîrguin 
combatit 
tățl deos 
zică și » 
șl pentn 
bă de 1 
ehlp e, ei 
pentru 
nivel șl 
montan, 
nă încă 
siguri că 
sa (In a 
durile s 
mina șle 
care este 
tin Cioc; 
va eonfi; 
Totodată, 
teres eve 
unde (In 
frumoase

TliRNELI. MASCULIN DE VOLEI (g
(Urmare din pag. 1)

evidențiat : Căta-Chitiga, Vrîn- 
cuț și Rotar, de la Învingători, 
Marc, de la Învinși.

Meciurile au fost corect ar
bitrate de brigăzile : D. Do-

brescu - 
C. Ion 
Mani țiu.

Vineri, 
medurili 
— Dina 
Elcond 
Știința -

rul) etc.

REZULTATE DIN DIVIZIA B
in etapa a Vil-a a Campionate

lor diviziei secunde de volei s-au 
Înregistrat rezultatele :

FEMININ, seria I : Ceahlăul P. 
Neamț — ASSU Craiova 3—0, Ști
ința Bacău — Chimia Tr. Măgu
rele 3—0, Confecția București — 
CSM Oțelul Tîrgoviște 0—3, ITB- 
Electra — Metal 33 București 3—1.

Rubrică realizată de 
Tiberiu STAMA

O secvență reflecttnd practicarea gimnasticii la locul de muncă
In cadrul Întreprinderii Textile „8 Martie" din Piatra Neamț

PENTRU O CIT MAI BUNĂ REPREZENTARE LA J.O.
(Urmare din pag. 1)

du-1 în clasamentul recentelor 
„mondiale" ale seniorilor, la 
cat. 60 kg, pe cel mai bun hal- 

' terofil al lumii, Naura Salam a- 
nov. Si în această onorantă 
categorie putem încadra si șe
fii de promoție ai tinerilor 
boxeri, ca si pe multipla re
cordmană mondială șl campioa
nă a lumii la înot, Tamara
Costache.

Desigur, performanțe de 
prestigiu pentru sportul nostru 
și care dovedesc, totodată, ta
lentul și sîrguința detașamen

tului juvenil al speranțelor o- 
Iimpice. Performanțe care îi a- 
creditează pe acești tineri și 
foarte tineri sportivi in pri
mele Ioturi reprezentative si 
care trebuie privite ca un start 
lansat spre marile rezultate ale 
ultimei perioade din acest ci
clu olimpic. Acestor perfor
meri, aflați la început de drum, 
celor chemați să Ie desăvîr- 
sească pregătirea pină Ia atin
gerea obiectivelor olimpice, 
trebuie să Ie fie foarte clar 
drumul ce duce la titularizare 
si Ia concursul olimpic, volu
mul si intensitatea gradată a 
pregătirii, individualizarea a-

cesteia, etaaizarca verificărilor 
de fond și formă, cu principa
lele puncte de reper — marile 
confruntări europene și mon
diale. Tocmai pentru ea frumo
sul start de ieri sau de azi să 
ducă mîine Ia un finiș specta
culos si onorant, asa cum s-a 
întîmplat cu Ivan Patzaichin în 
1968, cu Nadia Comăneci în 
1976. cu Nicu Vlad în 1981, toți 
campioni olimpici Ia virste ale 
tinereții, apoi nume de refe
rință in sportul internațional si 
nu simple apariții meteorice in 
palmares.

Iată de ce considerăm acest 
subiect la ordinea zilei.

)•

EFS A APARUT NR. 11/1986 AL REVISTEI

„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT“

A

In cuprins. • EDITORIAL : „Referendumul de 
la 23 noiembrie, strălucită manifestare de pace a 
României socialiste" ; „Reflecții șl demersuri 
pentru oportunitatea unor regîndirl, reconsiderări 
șl actualizări in problemele teoretice șl practico- 
metodlce ale domeniului educației fizice șl spor
tului — II" (autor : Leon Teodorescu) • TEO- 
RIE-STUDH-CERCETARI : „Considerații cu pri
vire la valoarea teoretică șl practică a propor
ției In aprecierea dezvoltării fizice" (autor : Vio
rel L. Dimltriu) „Unele recomandări metodice, 
privind testarea capacității de efort în laborator 
șl teren In vederea dirijării procesului de antre
nament" (autori : loan Drăgan șl I. Duma) ; „Ce
rințe pslho-pedagoglce in Instruirea sportivilor 
puberi" (autori : Marla șerban și Marcel Șerban); 
„Studiul cauzelor apariției accidentelor la lupte și 
mijloace de prevenire șl recuperare a sportivilor" 
(autor : Nlcolae Lenghel) • TEHNIC A-METO- 
DICA-ANTRENAMENT : „Metode ale selecției in

judo" (autor : Anton Muraru) ; „Mijloace pentru 
Încălzirea specifică premergătoare jocului In 
handbal" (autor : Csiiddr Gavrll) • MEDICINA 
SPORTIVA : „Baza energetică a efortului fizic 
dozat pe un ergoclclu Pegas" (autor : Aurelian 
Udrlștoiu) • OPINII-CONSULTAȚII : „Campio
natul Mondial de fotbal din 1986 privit prin pris
ma Informațiilor obținute în perioada 1974—1985“ 
(autor : Ioan-Ernest Bea). Acest număr se gă
sește de vînzare la chioșcurile de difuzare a pre
sei din Capitală și provincie, dar cel mai sigur 
mijloc de procurare rămlne tot ABONAMENTUL! 
Așadar, profesorii de educație fizică, antrenorii 
și sportivii — dornici să-și ridice nivelul compe
tenței in domeniul educației fizice și sportului de 
masă și de performanță — stnt sfătuițl și pe 
această cale să-și reînnoiască sau să-și facă 
abonament Ia revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI
SPORT" pentru anul 1987.
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RAȚIUNILE UNEI S»

CSU-IEFS București — Comerțul 
Constanța 0—3, Confecția Suceava 
— Chimpex Constanța 0—3, seria 
a Il-a : Explormin Caransebeș — 
Armătura Zalău 3—0, „U“ Cluj- 
Napoca — Bralconf Brăila 3—0, 
Spartac București — Politehnica 
Timișoara 0—3. Olimpia Oradea — 
Maratex Baia Mare 0—3, CSM Lu
goj — Aietalotehnica Tg. Mureș 
3—1, Rapid București — Toplltana 
Topllța 3—0.

MASCULIN, seria 1 : SARO Tîr
goviște — Metalul Tîrgoviște 3—0. 
I.P.C. Slatina — Prahova IPG 
Ploiești 3—2, CSU Galați — Cal
culatorul București 0—3, IMG 
București — ASA Buzău 3—0, Glo
ria Tulcea — IATSA Dacia PI- - 
teștl 2—3, Oltul Rm. VUcea — Vii
torul TC Bacău 2—3 ; seria a Il-a:, 
Explorări știința Bala Mare — 
CFR Arad 3—1, Tractorul H Bra
șov — Oțelul Oraș dr. P. Groza 
3—0, CSU Oradea — Voința Za
lău 3—0, PECO Ploiești — Electro
tehnica Bistrița 2—3, Vulcan Bucu
rești — Metalul Hunedoara 3—0, 
Voința Alba Iulla — CSM Caran
sebeș 3—2.

Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, O. Guțu, I. Iancu, N. 
Magda, l. Pocol, L Oprea, M. A- 
vanu, S. Nlcolescu, I. Diaconu, N. 
Dănuț, C. Gruia, O. Bălteanu, C. 
Furnarachls, N. Arhlre.

I Printre cele trei sportive 
suspendate pe timp de un an 
de la orice activitate compe- 
tițională internă și externă 
de către F.R. Schi-Biatlon se 

| află și Elena Reit (celelalte 
două fiind Emeșe Kovacs din 

I Miercurea Ciuc și Lenuța Di- 
culescu din Vatra Dornei). 
La vremea potrivită s-au au- 

Izit voci care au contestat ho- 
tărîrea Biroului federal, or
gan de conducere colectivă a

I schiului și biatlonului nostru, 
într-un fel. Aceste păreri se 
bazau pe faptul .că Elena 
Reit a fost ani de-a rindul

I lidera incontestabilă a probe
lor de schi fond feminin, do- 
minînd categoric orice com- 

I petiție internă. Mai mult, ea
a adus schiului nostru un loc 
4 la Jocurile Mondiale Uni- 

■ versitare de iarnă de la So
fia (1983) și a avut contribu- 

• ții decisive la cîștigarea unor 
I titluri balcanice, anul trecut.

în Bulgaria. Nu o dată ziarul 
nostru a evidențiat talentul 
de excepție al acestei sporti- 

Ive și mai cu seamă posibili
tățile foarte mari pe care ea

le-a av 
pe orb 
tor na țio 
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CLASAMENTELE DIVIZIEI ȘCOLARE
După disputarea meciurilor tu

rului I, clasamentele Diviziei șco
lare șl de juniori la baschet se 
prezintă astfel — MASCULIN, SE
RIA I : 1. CSȘ Viitorul Cluj-Napo- 
ca 14 p, 2. CSȘ Satu Mare 12 p, 
3. CSȘ Arad 11 p, 4. CSȘ Brașovla 
11 p. 5. CSȘ Sibiu 10 p, 6. CSȘ 1 
Oradea 9 p, 7. CSȘ Timișoara 9 p, 
8. CSȘ Mediaș 8 p ; SERIA A n-a: 
1. CSȘ 4 ICED București 14 p, 2. 
css Tîrgoviște 12 p, 3. CSȘ Tg. 
Jiu 11 p, 4. CSȘ 5 Rapld-Progre- 
sul București 11 p, 5. CSȘ Craiova 
10 p. 6. CSȘ Pitești 9 p, 1. CSȘ 
Găeștl 8 p, 8. CSȘ Deva 8 p ; SE
RIA A III-a : 1. CSȘ 1 Constanța 
13 p. 2. CSȘ Ploiești 11 p, 3. CSȘ 
Galați 11 p, 4. CSȘ 3 Steaua Bucu
rești 11 p, 5. CSȘ 2 Dlnamo Bucu
rești 11 p, 6. CSȘ Unirea Iași 10 p, 
7. CSȘ Bacău 9 p, 8. CSȘ 1 Bucu
rești 8 p.

Șl DE JUNIORI LA BASCHET
FEMININ. SERIA I : 1. CSȘ Rm. 

VUcea 14 p, 2. CSȘ 5 Rapld-Pro- 
gresul București 12 p, 3. CSȘ 4 Po
litehnica București 12 p, 4. CSȘ 
Sf. Gheorghe 12 p, 5. CSȘ Ploiești 
s p, 6. CSȘ Gheorghenl 9 p, 7. 
CSȘ Brașovla 8 p, 8. CSȘ 2 Voința 
București 8 p ; SERIA A H-a : 1. 
CSȘ Viitorul Universitatea Cluj- 
Napoca 14 p, 2 CSȘ Mediaș 12 p, 
3. CSȘ Sibiu 11 p. 4. CSȘ 2 Oradea 
10 p, 5. CSȘ Arad 10 p, 6. CSȘ Ti
mișoara 10 p 7. CSȘ Satu Mare 
9 p, 8. CSȘ Tg. Mureș 9 p ; SE
RIA A III-a : 1. CSȘ Tulcea 13 p, 
2. CSȘ 1 Constanța 13 p, 3. CSȘ 
Botoșani 12 p 4. CSȘ Olimpia 
București 11 p. 5. CSȘ Bacău 10 p, 
6. CSȘ Focșani 0 p, 7. CSȘ Călă
rași 8 p. 8. CSȘ Unirea Iași 8 p.

AI doilea tur se va desfășura, 
sub formă de turnee, intre 15—18 
ianuarie șl 20—22 februarie 1987.
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INITIATIVEI
Teoreticienii șahului ne 

vață că, in -- disputa pe 
chier, aproape întotdeauna
clzla este cucerită de acela 
care deține Inițiativa In joc. 
Citeodată, ea contează mal 
mult decît un handicap mate
rial trecător, acceptat volun
tar de Jucătorul care urmă
rește tocmai obținerea acestei 
inițiative. Exemplele din ru
brica noastră pledează ' 
cest sens.

Mal tatu momentul 
spectlv cules din prima 
piadă de șah. Paris 1924.____
trul român Ion Gudju (cu pie
sele albe) avea ca partener pe 
polonezul C. Kohn, iar poziția 
(alb — Bgl, Dd4, Tel, g3, Cd5, 
Pa2, b2, e2, f5, g2, h2 ; negru 
— Rhs, DdS, Ta3, f7, Nd7, Pa7, 
b7, c7, d6, 16, h7) ilustrează 
convingător avansul de iniția
tivă al primului, concretizat 
prin mobilitate mal mare a fi
gurilor, linii deschise șl re
surse tactice. Plnă la victorie 
mal era, de fapt, o singură 
mutare și echipierul României 
a efectuat-o fără ezitare : 
LTe7 1 Desigur, un „sacrificiu" 
numai aparent, fiindcă turnul 
nu poate fl luat (l...T:e7 
2.D:f6+ Tg7 3.D:g7 mat). Nld
1.. . Ne8 nu ajută, fiindcă ur
mează Z.C :f6 șl matul este 
Iminent Aproape la fel, după
1.. .Df8 2,C:f6 sau 2.T:d7. Toate 
acestea l-au determinat pe 
conducătorul negrelor să ce
deze.

Să trecem acum la un eveni
ment șahlst din actualitate. 
Aproape 100 de jucători șl ju- Radu VOIA

Albul joacă l.N:h6! 
Ce txi urma 7

cătoare au concurat, recent, la 
finalele „B” ale Campionatu
lui Național, pentru calificarea 
in adevăratele finale, progra
mate In decembrie, care vor 
desemna pe campion și campi
oană. De la Tg. Mureș, unde a

In a-
retro- 
Olim- 
Maes-

jucat intr-o puternică grupă 
masculină, maestrul internațio
nal Parik Ștefanov ne-a adus 
acest Interesant stop-cadru 
comblnatlv (pe diagramă), ta 
care regăsim in parte motivele 
din exemplul precedent, dar 
mult dezvoltate. Aid, albul Iși 
va lua deliberat riscurile unul 
sacrificiu (real) de figură, pen
tru obținerea Inițiativei.

MAI PUȚIN OBIȘNUITE Un minut 
d. ETICA

raporturile cIhD - antrenori

|REGULAMENTUL TREBUIE RESPECTAT!

I

Dar-., nu era ! Nu era pen
tru că In ultimii ani, o nouă 
generație de fondiste. foarte 
tinere. în frunte cu Ileana 
Hangan. dorește să bata la 
porțile marii performante in
ternaționale. cu mai multe 
ambiții și eu altă hotărîre 
decît a făcut-o, ani de-a rin- 
dul, Elena Reit Ileana Han
gan și colegele ei sînt dis
puse să muncească din greu 
$1 vara, doresc s-o depășească 
pe predecesoarea lor transpi- 
rînd pe pirtii de asfalt, in 
săli de forță, alergind zeci de 
kilometri pe nisipul incins al 
plajelor. Astfel că Biroul fe
deral n-a făcut decît un act 
de dreptate, suspendînd. ce-i 
drept, un mare talent, dar 
unul care nu a fost dispus să 
dea totul pentru marea per
formanță. A fost o probă de 
maturitate, arătînd si pe a- 
ceastă cale că sporturile noas
tre de iarnă nu se pot re
dresa decît printr-un 
total. Si. dacă 
cut $i un act 
că nu e drept 
care se arată

progresul său

vreți, 
moral, 
ca un 
dispus

efort 
s-a fă- 
pentru 

sportiv, 
să dea

totul pentru 
al sportului 
tică. să aibă 
ca un altul 
gătește. Ce 
ar fi constituit Elena Reit 
(care s-a aflat în vacanță o 
vară Întreagă) pentru tinerele 
colege de disciplină (care, 
tot atunci, au muncit pe rup
te) 7 Sigur că în aceste con
diții, la oei 17 ani ai ei. Ilea
na Hangan 'ar fi fost tentată 
să creadă că marea perfor
manță se poate obține si
stând vara la umbră !

Problema pe care a avut-o 
de rezolvat Biroul federal a 
fost următoarea : sacrificăm o 
posibilă afirmare europeană, 
mondială sau chiar olimpică 
pentru un loc relativ sigur 
pe podiumul balcanic, sau 
nu 7 Răspunsul nu putea fi 
decît cel care a fost.

Adăugăm : cine dorește cu 
adevărat să devină performer 
autentic trebuie să $i facă 
totul pentru asta.

și 
De care-1 prac- 
aceleași drepturi 
care nu se pre
iei de exemplu

Radu TI MO FIE

TECIURI CARE AU PLĂCUT

l len- 
exa- 

ri n- 
u aș- 
unos- 
efica- 
după' 
de a 
. Au 
nachc 
. Du- 
regu- 
îl re
ia fa
ir io—

Du-
Suciu 
lectiv 
4, L. 
2+23. 
zeanu 
Spînu 

: I. 
desen 
;a.
- DI-
15—92 
. Cu 
steni- 

mo- 
(di- 

ifica- 
două 
spec- 
al re- 
rilor. 
îovac 

fie- 
scrisi 
1 dl- 
Si de 
mar- 
lupta 
eseu, 
căci-

3 nu 
!. Au
Hăl- 
Va-

silică 4+11, Bărbulcscu 7+0, 
Niculescu 13+6, Iouescu 7+2, 
Iacob 0+15, Ivanov 2+2, Uglai 
12+16, David 20+18, V. Constan
tin 21+6 pentru învingători, 
respectiv Kosa 5+0, Fodor 
4+2, Flaundra 11+19, Radules
cu 34+26, Antochi 8+0, Costin 
24+10, Szabo 2+6, Cristea 4+0. 
Arbitri : D. Oprea — I. Breza 
și N. Ionescu — I. Breza.

STEAUA — ICED CSS 4 
BUCUREȘTI 2—0 : 111—85
(58—45) și 103—89 (49—42). Două 
meciuri ceva mai echilibrate, în 
care baschetbaliștii de la ICED 
s-au străduit să opună cam
pionilor o rezistență dîrză. mai 
eu seamă în întîlnirea de joi. 
rfnd. în finalul primei reprize 
s-au apropiat la un singur 
punct (44—45). De cealaltă par
te stelistii, cu toate că au fă
cut combinații frumoase, pe 
fondul unei apatii inexplica
bile. s-au întrecut în ratări 
din poziții destul de clare. 
De menționat că antrenorii am
belor echipe (M. Cîmpeanu — 
N. Pirșu la Steaua, respectiv 
D. Berceanu — S. Rotaru) au 
folosit cu insistentă jucătorii ti-
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ V
• Astăzi, vineri, 28 noiembrie, 

are loc în București, în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 15,50, tragerea

.obișnuită Loto. Desfășurarea tra
gerii va fi transmisă la radio, pe 
programul I, la ora 16,15. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate,, 
în reluare, la ora 18,55, pe progra
mul II. la ora 23, pe programul I, 
precum și sîmbătă dimineața, la 
ora 8,55. pe aeelași program. După 
efectuarea tragerii va rula un 
film artistic. Intrarea liberă.
• Mai sînt DOUA ZILE pînă la

TRAGEREA EXCEPȚIONALA

II

neri. chiar juniori, ca de pil
dă pe R. Reisenbfichler, M. 
Cristescu și C. Popa, care au 
avut o evoluție bună, răspun
zând astfel încrederii ce li s-a 
acordat. In meciul de miercuri 
au reintrat R. Opșitaru și I. 
Carpen, primul însă doar pen
tru putină vreme, deoarece a 
suferit un nou accident Au 
marcat : Ermurache 31 + 13, Ar
delean 
4+4, 
3+5, Cernat 18+14, Opșitaru 
14+0, ---------; ': ‘ ‘ ’
2+9, Brănișteann 4+6, V. loan 
0+23 pentru Steaua, respectiv 
Păsărică 8+1. Popa 17+11, Mi- 
halcea 7+9, C. loan 13+9. 
Mădîrjac 8+0. Tzachis 13+5. 
Ciocan 2+6. Voicu 0+11. Gră- 
dișteanu 4+10, Pogonaru 13+27. 
Arbitri : C. George — M. O- 
prea și Z. Raduly — M. Oprea.

Nicoleta ALDEA

21+4, Reisenbfichler 
Cristescu 5+11, Carpen

Netoiițchi 9+14, Chirid

Clasamentul grupei
1. Steaua
2. " Dinamo Buc.
3. Rapid Buc.
4. ICED Buc.
5. Farul C-ța.
6. Dlnamo Or.

16
16
16
16
16
16

15
15
6
5
4
3

1
1 

10 
11 
12 
13

1637:1293 
1646:1266 
1366:1502 
1481:1587 
1299:1572 
1392:1601

31
31
22
2^
20
19

PRONOEXPRES de duminică, S0 
noiembrie, șl depunerea buletine
lor Pronosport la concursul de 
duminică 30 noiembrie.
• C1ȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 21 NOIEMBRIE 1986.
- Cat. 1 : 1 variantă 100% — autotu

rism Dacia 1300 ; cat. 2 : 2,50 va
riante a 37.648 lei ; cat. 3 : 15,75
variante a 5.976 lei ; cat. 4 : 18 va
riante a 5.229 ’ei : cat. 5 : 183,50 
variante a 513 lei ; cat. 6 : 206,50 
varante a 329 lei : cat, X : 1.803.50 
variante a 100 lei. Report la cat. 
1 : 268.670 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“, de la cat. 1, a revenit parti
cipantului Virag Alexandru din 
Oradea.

Frumoase recorduri de longevi
tate se înregistrau tatr-un trecut 
nu prea îndepărtat" în activitatea 
antrenorilor. Cînd spuneai Petro
lul, automat gîndul lțl fugea la 
Ilie O ană, cel care ca jucător șl 
antrenor a activat ta cadrul clu
bului aproape trei decenii. După 
cum numele Iul Silviu Ploeșteanu 
devenise aproape sinonim cu cel 
al echipei pe care o pregătea, 
Steagul Roșu din Brașov. Ca și 
în cazul formației arădene U.T.A., 
căreia antrenorul Nlcolae Dumi
trescu l-a tachinat cei mal mulți 
ani din viața sa. Și nu se poate 
spune că numărul anilor dedi
cați unei echipe nu a fost ...si
nonim cu multe din cele mal 
frumoase succese ale celor trei 
cluburi.

In schimb, de cîtva timp... 
plouă cu schimbări de antrenorii 
Aproape că nu este săptămînă ta 
care să nu se înregistreze un „di
vorț", îneît IțJ, vine să te în
trebi: de ce mal angajează clu
burile antrenori 2 Ca să ti schim
be 7 cazul cel mai recent (șl cel 
ma! Ilustrativ) este cel de la Jiul, 
unde antrenorul Petre Dragomlr 
a funcționat doar... șapte zile 1 
Doar la două meciuri, cele de la 
Craiova (cu Universitatea) șl de 
la București (cu Rapid) I Șl ș-a 
revenit la G. Mulțescu. Pînă a- 
cum, înaintea etapei nr. 15, ta 
Divizia A s-au înregistrat , opt 
schimbări de antrenori principali, 
dintre care doar două motivate, 
aceea de la Steaua, unde Em. 
Jenei, devenind antrenor al pri
mei reprezentative, a fost Înlo
cuit cu secundul său, A. Iordă- 
nescu șl despărțirea lud M. Eă- 
dulescu de Universitatea Craiova. 
In rest : modificări au mal avut 
loc la Flacăra Morend (Tr. Ivă- 
nescu eu I. Nunwelller), Chimia 
(M. Basno eu N, Dlnescu), Sp. 
Studențesc (C. Ardeleana cu I. 
Dima), Rapid (C. Cernălanu eu 
„triumviratul” T. Codreanu, I. 
Dumitru, N. Manea), Gloria Bu-

zău (M. Pigulea cu C. Moldovea
nul, Universitatea Craiova (M. 
Rădulescu eu 8. SUneseu, înlo
cuit, la rindul său, cu C. Teașcă). 
Modificări se Înregistrează șl în 
Divizia B : șase antrenori lnlo- 
eulțl în prima serie, cînd ta a 
doua șl tot dncl ta a treia.

Nu vrem să spunem că ta une e 
cazuri (toarte puține) modltlcă- 
r:le de pe banca tehnică ou au 
adus ua reviriment sau că altele 
nu au fost justificate, d că e- 
ceste modificări nu au bază le
gală. Șl nu au bază legală ta cele 
mal multe dintre cazuri tacă de 
la... angajarea antrenorilor, pen
tru că cluburile, ta marea lor 
majoritate și cu acordul tadt al 
antrenorilor, nu-1 angajează pe 
aceștia ta funcția de antrenor, d 
Pe alte posturi. Asta șl pentru a 
fi mal ușor să-l înlocuiască. I?in
tre cluburile din „A”, doar 
Steaua șl victoria au înaintat la 
federație contractele pentru viză. 
Colegiul central de antrenori s-a 
sesizat, iar Biroul federal a ho- 
tărtt data de 15 noiembrie ca ul
tim termen pentru trimiterea 
contractelor la viză. Dar acestea 
nu au fost trimise ! In cazul a- 
cesta, federația s-a arătat decisă 
să aplice art. 38 din Regulamen
tul antrenorilor, care prevede că 
echipa în cauză nu va mal fl 
programată ta campionat. Mai 
stat însă șl alte prevederi Inte
resante în Regulamentul antreno
rilor (de altfel foarte judicios în
tocmit), dar ele nu sînt luate ta 
seamă nld de cluburi și nld de 
antrenori, adică tocmai de părți
le Interesate. Iar singura soluție 
pentru intrarea ta legalitate nu 
poate ti dectt aplicarea strictă a 
literei regulamentului. Antrenori
lor trebuie să 11 se creeze sta
bilitatea ta muncă. Numai ta fe
lul acesta munca lor va da roa
dele așteptate.

ARBITRII JOCURILOR
DIN ETAPA A XV-a

A DIVIZIEI A
Gloria Buzău — Jiul Petroșani : 

V. Alexandru ; V. Angheloiu șl D. 
Avrlgeanu (toți din București) ;

Dinamo
i. igna ; I. Ferenczl (ambii’ 
Timișoara) șl C. Gheorghe 
ceava) ;

Sportul Studențesc : . âin 
(Su-

F.C. Olt — Flacăra Moreni 
Moroianu ; I. Coț (ambii din _ 
Iești) și S. Pantelimonescu (Bol
dești) ;

: A. 
Plo-

„U“ Cluj-Napoca — Corvinui s 
C. Teodorescu ; N. Gogoașe (am
bii din Buzău) și M. Axente (A- 
rad) ;

Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Ar
geș : M. Neșu : I. Caraman (am
bii din Oradea) și Gr. Macavel 
(Deva) ;

F.C.M. Brașov — Rapid : M. Sa- 
lomir (Cluj-Jâapoca) ; D. Pura 
(Dej) șl C. Cprocan (Reșița) ;

Univ. Craiova — Petrolul Plo
iești : M. Niculescu ; J. Grama *i 
P. Balaș (toți din București) ;

s.c. Bacău — Oțelul Galați : S. 
-------- :—. a.

Gheorghe șl I. Toma (ambii din 
P. Neamț) ;
Necșulescu (Tirgoviște) ;

Mircea TUDORAN

Victoria București — Steaua s 
A. Porumbolu (Vaslui) ; N. Vol- 
nea și V. Iile (ambii din Bucu
rești) .

|DERBYUL DE LA CRAIOVA Șl „MALADIA" RATĂRILOR

I
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Derbyul echipelor studențești 
de la Craiova (restantă din 
etapa a 10-a), dintre echipa 
locală Universitatea și Sportul 
Studențesc, a stîmit, cum era 
Si firesc, un mare interes. 
Fiindcă miercuri n-a fost vor
bă doar de o întrecere de or
goliu dintre cele două compe
titoare, d și de un... răspuns 
la întrebarea „care pe care", 
într-un moment cînd echipa din 
„Bănie", dt si cea din „Regie" 
fac eforturi vizibile de a depăși 
faza contradictoriilor lor evolu
ții din sezonul de toamnă.

In ansamblu, se poate spune 
că derbyul i-a satisfăcut pe cel 
peste 25 000 de spectatori. In 
duda nemulțumitorului egal de 
pe tabela de marcăj (din punc
tul de vedere al echipei gazdă) 
suporterii Universității au a- 
preciat maniera de joc a aces
teia — un tempou In perma
nență ridicat, presing individual 
și colectiv, marcaj „om Ia om" 
$i în zonă exact (Ungureanu a 
cîștigat net duelul său cu Hagi, 
ținut mai mereu la respect), 
schimbări rapide de registru 
tactic in construirea acțiunilor 
de atac, desfășurate pe un front 
larg. Si. rețineți, toate aces-

tea sînt realizate de o nouă 
echipă. în formare, a Univer
sității. care, iată (voit sau ne
voit) în meciul dificil cu Spor
tul Studențesc a trimis în teren 
poate cea mai tînâră linie de 
mijloc a campionatului : Mă- 
năilă, G. Popescu. Înlocuit cu 
Badea în min. 52. și Dumilraș- 
eu- Primul a jucat excelent, 
cum nu l-am mai văzut pînă 
acum (poate că ar merita să 
candideze la lotul olimpic), se
condat de Dumitrascu. căruia 
fi stă mai bine pe acest post 

■ din linia a doua (știut fiind că 
el a fost extremă stingă). Si
gur că acest 1—1 o nemulțu
mește pe Universitatea, date 
fiind marile ocazii pe care nu 
gi le-a putut valorifica. Aid ar 
cam fi de dat două explicații. 
Prima ține de lipsa unei con
centrări maxime, de insuficien
ta eficacitate pentru a mate
rializa superioritatea pe care o 
are în joc. Ratările nu însem
nează numai neșansă. Și ma
ladia aceasta, care este o ma
ladie a multor echipe din cam
pionat, este mai veche la echi
pa din Bănie. Argumente : ta 
ultimele cinei etape, „alb-al- 
baștri!" au beneficiat de S0 de

cornere (41 acasă) — ceea ce 
demonstrează inițiativa lor în 
joc —. au expediat, tot acasă, 
44 șuturi (27 pe poartă), iar 
In deplasare 21 (4). Și, totuși, 
dintre toate acestea n-au mar
cat decît trei goluri, toate in 
partidele de acasă ! Iată. deci, 
unde este „răul" craiovean. A 
doua explicație a egalului de 
miercuri tine și de... Sportul 
Studențesc, căreia trebuie să-i 
dăm și ei „partea leului". 
Exemplara sa mobilizare, strîn- 
gerea rîndurilor, cum se zice, 
in frunte cu portarul Cristian, 
Iorgulescu, Coraș. chiar (au fost 
momente cînd nu găseai nici 
cea mai mică fisură în defen
siva „alb-negrilor“). faptul că 
a crezut (si a acționat ca ata
re) in șansa ei. iată atuurile 
formației Iui Gică Hagi. cel 
eare (slăbit din ochi spre final) 
era cit pe-aci să schimbe sco
rul de pe tabela de marcaj. 
Dacă adăugăm si cele eiteva 
contraatacuri tăioase, realizate 
printr-o superioritate numerică, 
dezarmantă pentru adversar, 
atunci putem spune că meciul 
de la Craiova a întrunit sufra
giile unul... derby.

Stelian TRANDAF1RESCU

ECHIPA CAMPIOANA, UN ANSAMBLU BINE PUS LA PUNCT
{Urmare din pag. 1)

un „unsprezece" închegat si o- 
mogen în întregul lui și pe 
compartimente, în cadrul că
ruia fiecare jucător s-a stră
duit și a reușit să dea un bun 
randament. De altfel. în caseta 
care a însoțit cronica meciului

I
Ine-a fost destul de dificil să 

facem remarcări, deoarece toți 
componenții formației, facepînd 

Ide la portarul Stîngaciu (care 
a avut cîteva excelente inter
venții. dovedindu-se în mare 
ascensiune) și pînă la Pițurcă 

|(care rămîne același om de 
gol) au merite egale sau destul 
de apropiate în obținerea vic- I tonei.

Prin comparație, situația a 
fost — în această privință — 

Imult diferită în cazul echipei 
Dinamo, de la care puțini ju
cători s-au remarcat cu ade
vărat. Noi ne-am oprit asupra 

I lui Varga, care ni s-a părut 
| în acest meci deasupra coechi
pierilor săi ca randament, și 

[ Stănescu. Ar mai fi făcut o- 
biectul evidențierii Mihăescu.

I
I
I
I
I
I I

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI a- 

duce la cunoștință cum
părătorilor interesați că 
duminică 30 noiembrie 
1986 toate magazinele 
auto I.D.M.S. din țară, 
de desfacerea autoturis
melor. vor fi deschise în
tre orele' 8—15.

pentru marele său travaliu, si 
Cămătaru, pentru tenacitatea 
cu care s-a zbătut ca să scape 
de marcajul strîns al lui Bum- 
bescu. în rest, însă, ceilalți ju
cători dinamoviști s-au prezen
tat sub așteptări. Așa se și ex
plică nesincronizările si greșe
lile din apărare, numeroasele 
pase și centrări fără adresă, 
inconsistenta si lipsa de efica
citate în atac.

Ce-i drept, mai ales în pri-

ma repriză, cînd a reușit să 
mențină echilibrul disputei. Di
namo a avut și unele perioade 
de joc bun, la nivelul presti
gioasei sale partenere. Dar nu 
a fost îndeajuns pențru a sto
pa din imbatabila sa serie e- 
chipa campioană, a cărei evo
luție ne ‘ dă speranțe în pers
pectiva apropiatului meci de 
la Tokio cu formația argenti- 
niană River Plate. pentru 
„Cupa Intercontinentală".

<

PROGRAMUL
excursiei de 6 zile cu petrecerea 
Revelionului in stațiunea Geoagiu

I.T.H.B. BUCUREȘTI organizează în perioada 30 decembrie — 
4 ianuarie o excursie de 6 zile, cu petrecerea Revelionului ta sta
țiunea Geoagiu. Iată programul acestei excurril :

Ziua I (30 decembrie) : ora 7, plecare din București (Aleea 
Marii Adunări Naționale) pe ruta : Pitești — Rm. Vtlcea — Co- 
zla (vizitare) — Sibiu Xdejun) — Geoagiu (cină festivă șl ca
zare la hotel „Dlana").

Ziua a Ii-a : Mic dejun ta Geoagiu, deplasare Hațeg — Densuș 
(vizitare) — Sarmlzegetusa (vizitare), dejun ; program faculta
tiv ; petrecerea Revelionului ta cadru festiv la restaurantul 
„Dlana”.

Ziua a in-a : Dejun, deplasare Orăștie (vizitare) — cetățile 
Costești și Blldaru (vizitare) ; seară distractivă la Geoagiu.

Ziua a IV-a : Mic dejun ta Geoagiu, deplasare Deva (vizitare)
— Brad-Țebea (vizitare) — Beluș — Peștera Urșilor (vizitare) - 
Vața de Jos (dejun) — Geoagiu (cină festivă șl cazare).

Ziua a V-a : Mic dejun la Geoagiu, deplasare Alba Iulia (vizi
tare) — Orăștie — Slmeria — Călan — Petroșani — Tg. Jiu (clnâ 
festivă cu program artistic șl cazare).

Ziua a VI-a (4 ianuarie) : Mic dejun la Tg. Jiu, vizitarea obiec
tivelor turistice șl Istorice — culele de la Măldărești (vizitare)
— vizitarea monumentului Istoric șl de arhitectură medievală 
Bistrița — Rm. vîlcea — București (sosire tn jurul orei 20).

înscrieri șl informații la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. 
București.

I!



Sezon plin în sporturile gheții

PATINATORI ROMÂNI Pt
Un grup de patinatori de vi

teză, aparținlnd Centrului de pre
gătire olimpică Mecanică Fină din 
București, a participat la primul 
concurs internațional al sezonu
lui, desfășurat pe pista artifi
cială din orașul polonez Tomas- 
zov. Cerasela Hordobețiu a so
sit pe locul doi la 1500 m (după 
alergătoare* poloneză Erwina Rys 
— 2:19,5) cu timpul de 2:19,6, nou 
record republican de senioare 
(v.r. 2:22,2), Tibor Kopacz a cîș- 
tigat cursa de 3000 m cu 4:18,00 
(recordul pistei), Orlando Cristea 
a ocupat poziția secundă la 500 m 
cu 40,5 iar Ileana Cleteșteanu a 
urcat pe cea de-a treia treaptă 
a podiumului la aceeași probă.

PODIUM IN POLONIA
cu 45,3. Acești viteziștî, precum 
și colegii lor Nicolae Sandu, Mi- 
haela Dascălu, Edmond Cseh și 
Emese Antal, vor fl prezenți sîm- 
bătă și duminică la concursul do-, 
tat eu „Sirena Varșoviei", iar în 
zilele de 6 și 7 decembrie se 
vor alinia La prima etapă a ,,Cu
pei Mondiale" găzduită de plata 
acoperită din Berlin.
• Tînărul nostru patinator ar- 

ttstlc Cornel Gheorghe va parti
cipa la C.M. de juniori, progra
mate între 1 șl 1 decembrie în 
localitatea canadiană Kitchener, 
ta competiție va oficia și arbi
trul internațional. Florin Gătnuiea.

0 NOUĂ CANDIDATURĂ 
PENTRU J. 0. DE IARNĂ 1994

MtlNCHEN (Agerpres). — 
Comitetul olimpic al R. F. Ger
mania a hotărit să depună can
didatura stațiunii Berchtesgaden 
pentru organizarea Jocurilor O- 
limpice de lamă din anul 1994. 
După cum se cunoaște. Berch
tesgaden s-a numărat printre 
pretendentele la organizarea O- 
limpiadei Albe din 1992, dar 
Comitetul Olimpic Internațional 
a ales ca gazdă stațiunea fran
ceză Albertville.

Olimpiada de șah

ÎNAINTEA RUNDELOR DECISIVE

„TROFEUL CĂRPAȚI" LA HANDBAL (m)
(Urmare din pag 1)

pentru ca inițiativa să treacă 
apoi de partea handbaliștilor 
români : 10—6 în min. 19.
15-—10 în min. 30. La reluare 
tot jucătorii noștri se află la 
cîrmă. diferența de scor mă- 
rindu-se : 20—14 în min. 41, 
23—17 în min. 51. Indiscutabil, 
formația noastră a evoluat 
mult mai bine joi după-amia- 
ză. faptul că 9 dintre handba- 
liștii înscriși pe foaie au mar
cat dovedind ‘ un angajament 
unanim, o mai mare responsa
bilitate în fazele de finalizare. 
Au înscris : Berbece 6, Moca
nii 5. Stingă 4, Folker 3, Vasi- 
lache 2, M. Voinea 2. Bedivan 
2, Ghimes 1, Porumb 1 — pen

tru România A ; Davidziuk 8, 
Dziuba 7. Mloczynslci 4, Antc- 
zak 2, Csubak 1 — pentru
Polonia. Au arbitrat bine M. 
Hrisiici si M- Țvetițanin (Iugo
slavia).

U.R.S.S. — ROMANIA B 
27—15 (9—10). Frumoasă și
curajoasă evoluția jucătorilor 
noștri, care, în prima repriză, 
au ținut ta șah puternica se
lecționată a Uniunii Sovie
tice ! Ei oonduceau cu 7—1 în 
min. 12. patru dintre goluri 
fiind înscrise (pină atunci) 
de Grabovschl. Treptat. însă, 
handbalîștii sovietici echili
brează. talia lor și forța de a- 
runcare la poartă începînd să-și 
spună cuvîntul. în min. 31 
formația U.R.S.S. egalează :

10—10. pentru ca în min. 33 să 
preia conducerea cu 12—11 
(pentru prima dată) si să se 
distanțeze continuu.

Au marcat : Tucikin 5, Va- 
luska 4, Șepkin 4, Karsakevld 
3. Ribakov 3, Rîmanov 2, Va- 
siliev 2. Tiumeanțev 2, Dcacov 
1, Șevțov 1 — pentru U.R.S.S. : 
Grabovschl 5, Ioncscu 5. Flan- 
gea 4, Popescu 1 — pentru 
România B. Au arbitrat bine 
S. Andorka $1 O. Schober (Un
garia). Vineri, este zi de o- 
dihnă.

După o zi de pauză. înaintea 
ultimelor patru runde. Olim
piada de sah iși reia firul în
trecerilor. la Dubai. în cea de 
a 11-a rundă, echipele Româ
niei vor iuca ta compania for
mațiilor Angliei, la masculin și 
feminin. Două meciuri impor
tante. care pot avea repercu
siuni asupra poziției deținute 
de șahiștii si sahisteîe noastre 
în cele două clasamente.

în turneul feminin, după dis
putarea partidelor întrerupte, 
în frunte s-a detașat echipa 
Uniunii Sovietice, care totali
zează 23,5 p. La trei puncte 
distantă se află acum formația 
Ungariei, cu 20,5 p. iar pe ce
lelalte locuri fruntașe sînt 
clasate Polonia, R.P. Chineză 
19,5 p. România, R.F.G. 19 p. 
întâlnirea Polonia — România 
s-a Încheiat cu victoria parte
nerelor noastre. Ia Scorul de 
2—1. Ungaria este beneficiară 
unei victorii cu 2,5—0.5 în fata 
Angliei, iar meciul S.U.A. —

Irlanda s-a închetat nedccis 1 
1.5—IA

Foarte strinsă se menține 
disputa intre fruntașele 'între
cerii masculine. Cîstigînd cu 
3—1 meciul întrerupt cu Unga
ria (Seirawan l-a învins pe 
Portisch), echipa S.U.A. este 
pentru moment singură lideră, 
cu 28 p. O urmează, la egali
tate, Anglia, Spania si U.R.S.S. 
cu cite 27 p, iar Ungaria are 
acum 26,5 p. Urcă în clasament 
echipa Bulgariei (învingătoare 
cu 2.5—1,5 in meciul cu Chile), 
cu 25,5 p, înaintea României 
25 p. în continuare: iugoslavia. 
Argentina, Cehoslovacia. R. P. 
Chineză 24.5 p, Chile, R.F.G, 
Turcia. Polonia, Islanda 24 p. 
Ultima a cîstigat un derby ..de 
mijloc" cu Cuba : 2,5—1,5. La 
turneu «părticică 108 echipe.

în paralei cu ultimele între
ceri, ’care vor desemna oe de
ținătoarele titlurilor olimpice, 
azi încep si lucrările celui de al 
56-lea Congres al Federației 
Internaționale de Șah (F.I.D.E.).

în turul „optimilor" Cupei U.E.F.A.:

REPLICA OASPEȚILOR - LA ÎNĂLȚIME
* ■>

■vneridiauM.

GIGANȚI ȘI... PITld
MOSCOVA, 27 (Agerpres). — 

Schimbul de mîioe al echipei 
masculine de baschet din Vil
nius, participantă la campionatul 
unionaL se pregătește * ta grădi
ni ța-creȘă nr. 126 din oraș, cu 
copii de... trei ani.

iniția to area acestui original ex
periment profesoara Valeria 
Șlinskșite este de părere că încă 
de la această fragedă vîrstă copiii 
sînt capabili* să-și însușească ele
mentele de bază ale jocului. Mi
cuții baschetbaliștl joacă pe te
renuri de dimensiuni reduse, cu 
coșuri situate la înălțimea de o 
jumătate de metru.

S-a constatat că preșcolarid 
care practică baschetul se dezvol
tă fizic mai repede și mai armo
nios decît colegii lor.

350 000 OE BICICLIȘTI 
PE STRĂZILE MADRIDULUI!

MADRID, 27 (Agerpres). — 
Peste 350 000 de locuitori ai Ma
dridului au luat parte recent la 
„Sărbătoarea biciclistului**, mani
festare tradițională ce se organi
zează în fiecare an în capitala 
Spaniei. Timp de patru ore stră
zile și piețele principale au fost 
puse exclusiv La dispoziția ama
torilor de ciclism, ce s-au între
cut în probe contracronometru, 
curse pe circuit și concursuri de 
acrobație jje . bicicletă. ’

La această manifestare sportivă 
de masă au fost prezenți copil, 
tineri și oameni în vîrstă, printre 
partidpanți numărîndu-se șl pri
marul orașului, Juan Barranco.

Mai rar o asemenea rundă de „optimi** atît de fa
vorabilă oaspeților, așa cum a fost cea de miercuri 
seara, din cadrul Cupei U.E.F.A. ! In rezumat : trei 
victorii realizate de echipele vizitatoare, un meci 
egal, trei succese smulse de gazde la un singur 
punct șl doar d reușită ceva mai clară, la două go
luri diferență. Deci : din totalul de 16 puncte ipote
tice, doar 9 au intrat în posesia gazdelor, la un go
laveraj total de 7—6, ceea ce, e clar, înseamnă că 
echipele care au evoluat „afară* au luat, în general. 
dpUunl substanțiale nu numai pentru retur, ci chiar 
pentru jocurile... din primăvară ! Așadar :

SIMȚUL UMORULUI
învins la puncte de Michael Spinks în meciul (contînd pentru 

titlul mondial) desfășurat la Las Vegas, Larry Holmes a fost 
multă vreme afectat. Nu doar de pierderea meciului în sine, cit 
de faptul că, părăsind cu fruntea plecată ringul din Nevada, el 
ratase, după 48 de victorii la rînd, egalarea recordului lui Rocky 
Marciano, retras din activitate în 1956, după ce obținuse 49 de suc
cese consecutive ! Altfel spus, Holmes s-a oprit la a 48-a izbînda, 
de unde o lungă și firească amărăciune...

De la un timp. însă, fostul campion pare să-și fl recăpătat mo
ralul, deciarînd recent în „Ring Magazine** că „aproape nu mai 
regret că am cedat în fața lui Michael !*, după care, surprins de 
perplexitatea ziaristului, a precizat : „în prezent, oamenii mă 
lasă să trăiesc, să stau liniștit. Pînă la meciul acela, nu puteam 
să fac un pas pe stradă fără să mă oprească vreunul și să-mi 
atragă atenția, că, chiar dacă voi cîștlga, nu sînt și nu voi fl ni- 
ciodată la fel de mare ca Rocky Marciano !“.

Haz de necaz 1 Poate. Dincolo de dramatismul situației, tre
buie să acceptăm că o astfel de motivație concurează pînă șl cu 
celebrele ..discursuri" ale lui Clay... Cine mai pretinde că bo
xerii n-au jimțul umorului ?

5

BAYER UERDINGEN — 
F.C. BARCELONA 0—2 
(0—0), în urma Unul joc 
permanent controlat de 
spanioli, care și-au con
cretizat superioritatea 
prin Roberto (min. 76) și 
Hughes (min. 79). Acest 
veritabil K.O. n-ar fl 
chiar atît de surprinză
tor, de vreme ce vest-ger- 
manii înoată undeva pe 
la mijlocul clasamentului, 
iar barcelonezii conduc 
în clasamentul național 
cu două puncte înaintea 
eternei rivale. Realul din 
Madrid...

DUELA PRAGA — IN- 
TERNAZIONALE MILA
NO 0—1 (0—1), AltobelU 
confirmînd și în partidele 
internaționale ale echipei 
sale că este un puncheur 
de temut, el dominînd 
clasamentul golgeterilor 
din „lo scudetto**. Dova
da 7 Golul din min. 18, 
marcat din volă, la o pasă 
ideală a lui Matteoll. For
malitate apoi, pentru de
fensiva milaneză, de a a- 
nula atacurile gazdelor. 
O notă... aparte a parti
dei : arbitrul Triltschler 
n-a fost pus în situația de 
a scoate vreun cartonaș, 
fie el doar galben !

LA GANTOISE — I.F.K 
GOTEBORG 0—1 (0—0).
Rantanen a concretizat

sla va evolua în primă
vară, fiindu-i suficient și 
un scor alb, acasă, în 
partida retur.

A.C. TORINO — BEVE- 
REN 2—1 (0—0). Marca
tori : Corni (min. 48, din 
penalty) șl Rossi (min. 
58), respectiv Fairclough 
(min. *85;. ceea ce înseam
nă că un minim 1—0 în 
retur îl poate scoate din 
cursă pe italieni...

F.C. GRONINGEN — 
VITORIA GUIMARAES 
1—0 (1—0), prin punctul 
Iul Kock (min. 5).

SPARTAK MOSCOVA 
— F.C. TYROL 1—0 (1—0). 
Rudakov mareînd unicul 
gol în min. 26. Unde sînt 
cele 5 goluri pe care so
vieticii le administrau cu 
dezinvoltură francezilor 
de la Toulouse, în retu
rul „16**-milor ?

DUNDEE UNITED — 
HAJDUK SPLIT 2—0 
(1—0), MclnaUy (mln. 28) 
și Clark (min. 47) stabi
lind un scor relativ ro
tund, dar nici el pe de
plin asigurător pentru re
turul programat la 10 
decembrie.

A fost, așa cum spu
neam, o rundă a oaspeți
lor. Ce-ar fl dacă returul 
va fl unul tot al ...oaspe
ților 7 (Rd. T.).

în luptă pentru balon, Luhovy (nr. 10) și Perri 
(nr. 5), în timpul meciului dintre Dukla Praga 
fi Internaționale Milano, din optimile Cupei 
U.E.F.A., ciștigat de oaspeți

Telefoto: A.P. AGERPRES
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ASCENSIUNEA BOXULUI NOSTRU JUVENIL
(Urmare din pag. 1)

Ene, au la dispoziție un grup 
numeros de sportivi oe care îi 
pregătesc cu mare atentie pen
tru confruntările viitoare din 
arena internațională. Că este 
așa. ne-o arată si faptul că 
elevii lor au cîstigat meciuri
le cu tinerii reprezentanți ai 
R.D. Germane, dar si maniera 
în care au făcut-o. Cei trei 
tehnicieni dispun !a această 
oră de o earnitură destul de 
bună, iar la cîteva categorii 
sportivii lor sînt greu de în
vins în orice competiție de an
vergură. în această situație se 
află „ușorii" Francisc Vaștag și 
Mihai Leu, „semimusca" Nico
lae Aliuță, „muștele" Leonard 
Doroîtei — o promovare recen
tă la lot. cu frumoase perspec
tive de progres. Adrian Mar
cul — un tehnician remarcabil, 
dublat de o impresionantă for
ță a loviturilor, „pana" Ion 
Dtidău, „semiusorui" Ilodu Păș- 
călău ș.a.-, cu care cei trei teh
nicieni au obligația de a mun
ci cu. aceeași rîvnă si abnegație 
pentru a continua seria de re
zultate bune înregistrate în

ultimul timp de boxul nostru 
juvenil.

Recentele partide cu tinerii 
sportivi din R. D. Germană 
ne-au arătat, însă, că pugiliș- 
tii români trebuie să-si îmbu
nătățească rapid pregătirea fi
zică : N. Aliuță, după două 
reprize In care a făcut ce a 
vrut cu adversarul. în ultimul 
rund a dat vădite semne de 
oboseală. Si în această situa
ție au mai fost ?1 alții. Fran- 
cisc Vaștag și Mihai Leu ră- 
mîn. clar, „vedetele" lotului. Ei 
sînt, prin calitățile demonstrate, 
capabili de noi performante si 
atunci tind vor ajunge în rîn- 
dul seniorilor. Pentru aceasta, 
însă, el și dascălii lor trebuie 
să sacrifice totul, asa curn au 
făcut-o si pînă acum, pe alta
rul marii performanțe. Și au 
dovedit că pot face acest lucru. 
Dar. dacă la categoriile mici lo
tul este bine ..acoperit", la cele 
de peste 75 de kg antrenorii 
mai trebuie să facă investiga
ții. să caute la secții, acolo 
unde si tehnicienii de oe teri
toriu trebuie să dovedească că 
munca cu tinerii pugilisti se 
află ne un drum ascendent.

(min. 65) superioritatea 
scandinavă într-un meci 
care n-a avut, după cum 
transmit agențiile de pre
să, prea mari virtuți, dar 
care, în schimb, se pare 
că a rezolvat problema 
calificării pe mai de
parte.

GLASGOW RANGERS 
— BORUSSTA MUNCHEN- 
GLADB ACH 1—1 (1—1).
R'evelația sezonului sco
țian, Jan Durrant, a des
chis scorul în min. 14, iar 
replica i-a dat-o vest- 
germanul Rahn, care a e- 
galat în min. 44. Așa că, 
foarte probabil șl Borus-

CAMPIONATE, REZULTATE
• In ETAPA a 12-a a campionatului R. D. Germane, fruntașele clasamen

tului au obținut victorii pe teren propriu : Dynamo Berlin a întrecut cu 2—1 
pe Energie Cottbus, iar Lokomotive Leipzig a dispus cu același scor (2—1) de 
Dynamo Dresda. Alte rezultate : Stahl Brandenburg — Union Berlin 1—2 ; Wis- 
mut Aue — Stahl Riesa 2—0 ; Carl Zeiss Jena — Rotweiss Erfurt 1—2 ; F.C. 
Magdeburg — F.C. Karl Marx Stadt 2—0. Clasament : 1. Dynamo Barlin — 20 p; 
2. Lokomotive Leipzig — 18 p ; 3. F.C. Magdeburg — 15 p. • LA ETTELBRUCK 
(Luxemburg) s-a disputat meciul dintre selecționatele Luxemburgului și Spa
niei, contîntf pentru preliminariile Campionatului European rezervat echipelor 
de juniori. Fotbaliștii spanioli au obținut victoria cu scorul de 4—0 (2—0). 9 
• LA AMIENS (Franța), în cadrul preliminariilor Campionatului European 
pentru juniori, selecționatele Franței și Portugaliei au terminat la egalitate : 
0—0. • LA LISABONA, în meciul retur pentru „Supercupa Portugaliei*, echipa 
F. C. Porto a învins' cu 4—2 formația Benfica. în primul joc scorul a fost egal : 
1—1. F. C. Porto a intrat în posesia trofeului.

BASCHET • La Beijing s-a 
desfășurat întîlnirea internaționa
lă amicală feminină dintre se
lecționatele de tineret ale R. P. 
Chineze și Australiei. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 88—78 (49—43), avînd-o ca 
principală realizatoare pe Zheng 
Haixla (2,08 m), care a înscris 
28 de puncte.

HANDBAL © în ziua a doua 
a competiției internaționale mas
culine de handbal „Cupa Polară", 
ce se desfășoară în orașul nor
vegian Trondheim : Suedia — 
Franța 25—18 (11—9), Olanda —
Italia 23—20 (12—11), Danemarca
— Norvegia 19—15 (10—8).

HOCHEI PE GHEAȚA • Tn 
meciul retur pentru „Cupa Cam
pionilor Europeni", echipa finlan
deză Tappara Tampere a întrecut 
pe teren propriu, cu scorul de 
13—0 (2—0 4—0. 7—0), formația
norvegiană Stjemen Oslo. învin
gători șl în primul joc. hocheiș-

• TELEX • TELEX •
tH finlandez: s-au calificat pen
tru optimile de finală’ ale com
petiției. • într-un meci interna
țional amical, disputat la Bei
jing. echipa R.P. Chineze a în
trecut cu 4—1 (2—1, 1—0, 1—0)
selecționata secundă a R.F. Ger
mania. • ta. campionatul unio
nal, Ț.S.K.A. Moscova a obținut 
o nouă victorie, cîștiglnd cu 5—0 
(1—0, 3—0 1—0) meciul ou Dina
mo Riga. Alte rezultate : Avto- 
mobHist Sverdlovsk — Dinamo 
Moscova 2—8 (1—3, 1—3, 0—2) ;
Traktor Cellabinsk — Sokol Kiev 
2—6 (0—0, 1—2, 1—4) ; Htmik
Voskresensk — S.K.A. Leningrad 
2—2 (0—1, 1—0, 1—1). In plasa
ment continuă să conducă echipa 
Ț.S.K.A. Moscova.

TENIS • în turneul interna
țional de la Atlanta (Georgia), 
Boris-Becker l-a învins cu 6—3

5—7, 7—5 pe americanul John
McEnroe. • In finala turneului 
internațional feminin desfășurat 
în orașul japonez Kyoto, Isabelle 
Cruddo (Franța) 7—5, 7—0 cu
Anggar Ktisuma (Indonezia). • 
In optimile de finală ale turneu
lui internațional ce se desfășoară 
în orașul brazilian Itaparica, 
francezul Jeart-Phllippe Fleurian 
l-a eliminat cu 7—6, 4—6, 6—1 pe 
brazilianul Luls Mattar, iar Ivan 
Kley (Brazilia) a cîștigat cu 6—1, 
1—6. 6—3, partida cu Horst Skott 
(Austria).

TENIS DE MASA • La Zoeter- 
meer (Olanda), în „Cupa ligi* 
europene" Suedia a întrecut eu 
5—2 Olanda.

TIR cu ARCUL • In prima 
zi a „Cupei U.R.S.S.", competiția 
ce se desfășoară la Dușambe. 
LudmMa Arjanlkova a egalat re
cordul mondial în proba femlni" 
nă de la distanța de 6.0 m. cu 
338 puncte
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