
Preletari din toate țările, untți-ei )

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

| ANUL XLII - Nr. 11 505 j 4 PAGINI - 50 BANI | Miercuri 17 decembrie 1986 |

Tradiționala anchetă a Asociației Presei Sportive

CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMÂNI Al ANIMIII 1986
Pe primul loc: TAMARA COSTACHE, NICU VLAD

și echipa de fotbal STEAUA BUCUREȘTI

Trad
/ mnî h1
%

Tradiționala anchetă organizată de Asociația Presei Sportive pentru desemnarea celor 
mai buni sportivi români ai anului, al acelor performeri care au reușit rezultate de o 
deosebită valoare p.e plan internațional, ji-a desemnat laureații pe 1986. Pe primele locuri 
s-au situat, atît la feminin cit și la masculin, campioni și recordmani mondiali, sportivi 
care se bucură de un binemeritat prestigiu în arena internațională, în timp ce titlul de 
cea mai bună echipa românească a anului a revenit, prin unanimitate, formației de fotbal 
Steaua. Să-i felicităm pe sportivii prezenți în aceste Ierarhii simbolice, dorindu-le lor șl 
tuturor celorlalți performeri români succese

lată clasamentele stabilite de anchetă (cu

FEMININ

simbolice,
mereu mai mari, spre gloria țării I 

promisiunea de a reveni asupra lor):

MASCULIN

P
P
P
P

1. TAMARA COSTACHE - înot 426 □ 1. NICU VLAD — haltere 425
2. Rodica Arba, Olga 2. Aurel Macarencu — caiac-canoe 354

Homeghi - canotaj 336 P 3. Andrei Socaci — haltera 262
3. Maricica Pulcâ — atletism 309 P 4. Helmut Ducadam - fotbal 260
4. Lucia Toader, Chira 

Stoian, Mariana Traș- 
că, Doina Bălan, 
Viorica loja

5. Maria Sava
6. Reka Lazăr
7. Noemi Lung
3. Stela Pura
9. Aurelia Dobre

10. Ana Pădurean

canotaj 
canotaj 
scrimă 
înot 
înot 
gimnastică 
atletism

206
204
155
129
121
108

94

5. Angelin Velea,

A.

Daniel Stoian - caiac-canoe 244
6. Iosif Tismănar — popice 158
7. Marius Tobă — gimnastică 66
8. Francisc Vaștag - box 65
9. Vasile Andrei - lupte 64

10. Nicoiae Bodoczi — scrimă 62
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P
P
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Au punctat in continuare : Doina Melinte 
(atletism), Cleopatra Pălăcian (atletism), 
Gabriela Stancîu (șah), Elisabeta Lipa— Vero
nica Cogeanu (canotaj), Dana Nula (șah), 
Titie Iordache, Anișoara Sorohan, Doina 
Ciucanu, Anișoara Bălan (canotaj). Marga
reta Mureșan (șah). Eiisabeta Polihroniade 
(șah), Magdalena Jerebie (baschet), Daniela 
Silivaș (gimnastică). Ecaterina Szabo (gim
nastică)

_A_u mai punctat :_ _______ _ ___ ________
Boiiini (fotbal), D. Bcntiu — V. Lehaci (caiac- 
canoe), M. Creangă (tenis de masă). A. Sîrbu 
(haltere). M. Stoican (gimnastică), I. Con
stantin, I. Lețcae, N. Fedosei. Al. Dulău 
(caiac-canoe). D. Prefit (lupte libere). M. 
Belodedici (fotbal), S. Boariu (popice). C. 
Tâmăduianu (lupte libere), A. Arghira (lupte 
greco-romane), M. Lăcătuș (fotbal). A. Bum- 
bescu (fotbal). T. Stoica (fotbal), M. Cișmaș 
(lupte greco-romane), Gh. Hagi (fotbal), R. 
Cămătaru (fotbal).

Czanka (haltere), L.

ECHIPE

Cea mai bună echipă românească în 1936 : echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Ar
matei, STEAUA BUCUREȘTI,

•AMW

Tribuna schimbului de experiență

PENTRU 0 EFICIENȚĂ SPORITĂ
A GIMNASTICII LA LOCUL OE MUNCĂ

@ In județul Vaslui, modelul se cheamă „MoHotei" 
Huși, dar există condiții favorabile ca el să fie extins 

și in alte unități economice
Situată in centrul atenției 

consiliilor asociațiilor sportive 
și comitetelor sindicatelor din 
întreprinderi și instituții, gim
nastica la locul de muncă rea
lizează noi pași către consoli
dare și extindere. Si este fi
resc să fie așa. de vreme ce 
peste tot este Înțeles rostul e- 
xercițiulul fizic organizat In 
colectiv, pe ateliere compar
timente, sectoare sau secții de 
producție, cîteva minute In fie
care schimb.* Mai mult, reușita 
unor colective de muncă exer
cită o influență pozitivă, deter- 
minînd „o Impulsionare a In
teresului fată de această acti
vitate". așa cum ne mărturisea 
Viorel Stupu, șeful comisiei 
sport-turism a Consiliului ju
dețean Vaslui al sindicatelor, 
în același timp unul din Ini
țiatorii unui foarte reușit 
schimb de experiență la nivel 
județean, pe această temă : 
..Forme și metode de practi

care a gimnasticii la locul da 
muncă", O replică — cum ni 
s-a dat de înțeles — la ceea 
ce au înfăptuit cei din ju
dețul Neamț la întreprinderea 
textilă de volvatlr din orașul 
Tg. Neamț, cu puțin timp tn 
urmă.

Locul de desfășurare a schim
bului de experiență a fost 
foarte bine ales — întreprin
derea de tricotaje „Moldotex" 
din orașul Huși, acolo unde pes
te 2 000 de muncitoare. în două 
schimburi, au făcut din gim
nastica la locul de muncă o 
activitate permanentă, cu rezul
tate care se proiectează atit in 
starea de sănătate a practican
telor exercițiului fizic. cit șl 
tn succesele în producție.

Cet prezent! la schimbul de

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pap 2-J)

Primul concurs de sărituri In modernul bazin din Bacău

CUPA f. R. NAfAȚIf, COMPETIȚIE 
OL IRADIJIE Șl RIAL INTfRES

Activitatea competițională a 
săritorilor in apă se va încheia, 
săptămina aceasta, prin tradi
ționalul concurs republican do
tat cu Cupa F. R. Natație. la 
sfîrșitul căruia vor fi cunos
cute câștigătoarele pe echipe 
ale întrecerilor, precum si 
campionii naționali absoluți (de
semnați prin acumularea punc
telor obținute de-a lungul a- 
nului). Cupa F. R. Natație pri
lejuiește și un eveniment ine
dit : pentru prima dată de cînd 
se practică acest sport in tara 
noastră, gazdă va fi modernul 
bazin din Bacău, municipiu pe 
care se mizează in mărirea ariei 
de practicare a săriturilor. Deo
camdată se poate spune că secția 
recent înființată, pe lingă S. C. 
Bacău, are in fostul interna
tional Pantelimon Decuseară și 
ajutoarea lui. Ildiko Ciucu, doi 
antrenori care au ș! pornit la 
treabă. De altfel, unii dintre e- 
levii lor (selecționați în luna 
septembrie) vor profita de pri
lej pentru a arăta — într-o de
monstrație — ce și-au însușit 
în scurta perioadă trecută oină 
acum.

Revenind la competiția pro- 
priu-zisă, ne manifestăm satis
facția pentru faptul că federa

ția de specialitate a asigurat 
un cadru festiv disputării pri
mului concurs la Bacău si a- 
vem convingerea că întrecerii» 
se vor ridica la un nivel teh
nic și spectacular care să aa 
constituie intr-o frumoasă pro
pagandă pentru sărituri. Con
comitent. Cupa F. R. Natație 
va reprezenta si o utilă veri
ficare a pregătirilor efectuate 
de săritorii noștri fruntași In
tre sezonul In aer liber si cel 
din bazin acoperit, trăgîndu-se 
apoi concluziile de rigoare tn 
perspectiva importantelor con
cursuri oficiale ale anului vi
itor, In primul rfnd Cupa Eu
ropei și Balcaniadele. Printre 
competitorii de la Bacău se 
vor afla Isabela Bercaru, Cris
tina Timar. Cristina Szakacs, 
Ileana Pîrjoi-Gheorghe. Danie
la Popa, Corne! Pop. Ion Pe- 
trache. Nicoiae Lepăduși și alți 
săritori care s-au afirmat- în 
ultimii ani tn concursuri in
ternaționale.

Programul întrecerilor — JOI, 
ora 9,30 (b) și ora 18 (f) 1
trambulină 1 m - VINERI, ora 
9.30 : trambulină 3 m băieți, 
ora 18 : platformă fete : SlM- 
BAtA, ora 9,30 : trambulină 3 
m f. ora 18 : platformă băieți.

Momentul golului de 
ieri : Mateuț îl scapă de 
sub supraveghere pe 
Balaur I. care înscrie 
sub privirile lui Dubin- 
ciuc și Tîrnoveanu. (Fa
zi din meciul Victoria 

— Corvinul 1—0)
Foto : Aurel D. NEAGU

Ieri, in meci restant

de fotbal

VICTORIA -
CORVINUL 1-0

Citiji cronica în pag. 2—3

CLASAMENTUL „LA ZI"
în urma rezultatului de ieri 

(Victoria — Corvinul 1—0Ț. clasa
mentul Diviziei A la jumătatea în
trecerii arată astfel :

1. STEAUA 16 14 2 0 39- 5 20
2. Dinamo 17 10 4 3 42-15 24
3. F.C. Olt 17 9 4 4 17-12 22
4. F.C. Argeș 17 8 4 5 17-11 20
5. Victoria 17 8 3 6 19-16 19
G. Petrolul 17 5 8 4 13-11 18
7. F.C.M. Bv 17 8 2 7 13-21 18
8. Sp. Stud. 17 7 3 7 27-17 17
9. S.C. Bacău 17 7 3 7 20-26 17

10. ,U“ Cj-N. 17 7 2 8 27-22 16
11. Corvinul 17 6 3 8 30-28 15
12. Univ. Craîova 16 4 7 5 12-13 15
13. Oțelul GE 17 4 6 7 15-17 14
14. Rapid 17 6 2 9 13-28 14
15. Chimia 17 5 3 9 21-34 13
IS. Gloria 17 6 1 10 17-40 13
17. Jiul n t 2 11 13-24 10
13. Flacăra 17 < 1 12 13-38 9

ULTIMELE ÎNTRECERI DE HOCHEI
Așa cum s-a stabilit de la 

bun început, luna decembrie a 
fost rezervată pregătirilor Io
tului reprezentativ A — înte- 
legînd si participarea Ja com
petiții internaționale — în ve
derea scopului final, o bună 
evoluție la Campionatul Mon
dial al grupei C. -Astfel. în zi
lele care au mai rămas oină la 
sfîrșitul anului, echipa Româ
niei va lua oarte la mai multe 
partide internaționale. începu
tul fiind făcut In Polonia, unde 
reprezentativa tării noastre va 
intilni. azi si miine. la Bydgo
szcz. formația tării gazdă. La 
cîteva zile după aceste întil-

niri. formația României se va 
alinia la startul „Cupei Pon- 
dus“ unde, in intervalul 26— 
28 decembrie, va juca cu Da
nemarca. Ungaria si Iugoslavia, 
tntrecerea este cu atît mai im
portantă cu cit. cu prilejul 
participării la această tradițio
nală competiție, organizată la 
Copenhaga (reamintim : locul 
de desfășurare a viitorului 
Campionat Mondial al grupei 
C. In martie 1987). hocheiștii 
noștri vor avea orileiul să in- 
tîlnească trei dintre viitoarele 
pretendente la promovarea tn 
grupa B.

Drept urmare, tn tară tn

ALE ANULUI
luna decembrie nu a fost pro
gramat nici un turneu al gru
pei valorice A. atentia fiind în
dreptată spre celelalte catego
rii ale campionatelor de seniori 
Si de juniori. Astfel la Su
ceava este tn curs de desfășu
rare al doilea turneu al echi
pelor din A/3, adică Tîrnava 
Odorheiu Secuiesc. Electromu- 
reș Tg. Mureș. Metalul Ră
dăuți. C.S.M. Suceava Petrolul 
Brașov si Unirea Tg. Secuiesc, 
turneu dominat de Tirnava care 
nu a cunoscut tnfrtngerea si ■

(Continuare In pag a d-a)

Pe marginea unui 
surprinzător K.O.!

BOXERII DINAMOVIȘTI IN IMPAS, 
DAR REDRESAREA ESTE POSIBILĂ

Ca de. fiecare dată la sfirșit de an, iubitorii 
diferitelor sporturi tac o treoere in revistă re
trospectivă a celor mai importante evenimente 
care s-au petrecut în ramura lor preferată. 
Amatori; de box de la noi își amintesc, desi
gur, cu plăcere despre succesele obținute de 
pugiliștii juniori la Campionatele Europene.dat. 
din păcate, atenția nu Ie-a fost' reținută si de 
rezultate bune obținute de seniori. în acest fi
nal de sezon tot seniorii fac obiectul discuțiilor. 
Ele au fost stirnite de finalul neprevăzut, cu 
totul surprinzător, al mult discutatului campio
nat national pe echipe. Surpriza la care ne re
ferim nu a cpnstituit-o victoria clară a pugi- 
liștilor de la Steaua (pentru specialiști ea era 
previzibilă), ci retrogradarea din prima divizie 
a țării a formației clubului Dinamo București I

Ce se întîmplă în secția de box a dinamo- 
vlștilor, zeci de ani un,a dintre cele mal pu
ternice din boxul nostru, decenii în șir furni

zoare a nenumărati titulari tn echipa națională, 
numeroși campioni sl medaliat! De ringurile 
Jocurilor Olimpice. Campionatelor Mondiale șt 
Europene ? întrebarea stă pe buzele tuturor iu
bitorilor boxului din tară, care Iși mai amintesc 
încă de galele cu „casa închisă", cind dinamo- 
viștii ii înfruntau pe steliști intr-o întrecere 
mereu benefică sportului nostru cu mănuși. Nu 
vrem să răscolim in aceste rînduri amintirile 
de acum două decenii ale vîrstnicilor. neamin- 
tindu-ne doar că prin 1963—64 Dinamo învingea 
Steaua în campionatul pe echipe cu 25—14 sau 
23—17, ci ne vom referi la o perioadă mult 
maj apropiată. încercînd să descifrăm cauzele 
unei tot mai vizibile diminuări a forței 
boxerilor dinamoviști. pentru a demonstra

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

i (Continuare in pag 2-3)



CLARIFICĂRI IN CAMPIONATELE DE BASCHET
Cu meciurile . desfășurate sîm- 

bătâ și duminică s-au încheiat și 
Întrecerile turului secund al grupei 
valorice 7—12 a Campionatelor 
Naționale de baschet. Pe locurile 
fruntașe se află, cu șanse apre
ciabile de a rămîne pe aceleași 
poziții, echipele masculine Acade
mia Militară Mecanica Fină Bucu-

Emilia Alixandru (Rapid-Pro- 
greșul) aruncă la coș dn săritură; 
Eva Fartaes (Voința Brașov) a a- 
iwns prea tirziu pentru a o împie
dica. Fază din derbyul grupei 7—12 

a Diviziei A
Foto : Iorgu BĂNICĂ

rești, C.S.U. Balanța Sibiu și cele 
feminine Rapid-Progresul Bucu
rești și Voința Brașov, toate aspl- 
rind să participe (la sfîrșitul cam
pionatelor) la turneele medii 
(5—8) și să promoveze în grupa 
valorică 1—6 a viitoarei ediții a 
Diviziilor A. Referitor la forma
țiile de băieți, menționăm că la 
Academia Militară experiența u- 
nor jucători (V. Zdrenghea, Gh. 
Oczelak, E. Neagu, C. Scarlat) 
face casă bună cu dorința de a- 
firmare a unor tineri, dintre care
B. Hoit și ,G. Șarlă au avut con
tribuții importante la realizarea 
succeselor echipei respective.
C. S.U. Sibiu confirmă că a rămas 
o formație valoroasă (chiar dacă 
în rîndul el nu mai joacă M. Chl- 
rilă, coșgeter al campionatului/*, 
care nu a uitat că pînă nu de 
mult lupta de la egal la egal cu 
majoritatea formațiilor din grupa 
1—6. La fete, Rapid-Progresul șl-a 
asigurat de pe acum participarea 
la turneul final 5—8 și țintește la 
^venirea în rîndul fruntașelor 
clasamentului (bineînțeles în ediția 
1987—1988 a Diviziei A), la fel ca 
și Voința Brașov, ale’ cărei jucă
toare știu că generațiile mai vechi
le echipei se clasau printre 

fruntașele clasamentului.
în lup .a pentru evitarea retro

gradării, unele indisponibilități, 
dar și... restanțe la disciplină au 
făcut ca. băieții de la Politehnica 
București să se afle doar pe locul 
11 ; la Universitatea Cluj-Napoca, 
se resimte întinerirea bruscă a lo
tului provocată de plecarea mal 
multor jucători de bază la alte 
echipe. La fete, Crișul Oradea plă
tește tribut pentru tntîrzierea îm
prospătării formației, în vreme ce 
Robotul Bacău — echipă aflată 
pentru prima dată în Divizia A — 
face meciuri buhe, dar și unele 
nesatisfăcătoare, în mare măsură 
din cauza redusei experiențe com- 
petlțlonale a majorității compo
nentelor lotului. (D. STANCU-
LESCU).

Clasamentele la încheierea tu
rului al doilea :

MASCULIN

1. Steaua 20
2. Din. Buc. 20
3. Rapid Buc. 20
4. Dlnamo Or. 20
5. Farul C-ța 20
6. ICED BUC. 20

18 2 1095:1603 38
18 2 2030:1616 38
7 13 1672:1847 27
6 14 1762:1926 26
6 14 1646:1966 26
5 15 1842 :1989 25

7. Acad. Mii. 20 16 4 1870:1707 36
8. CSU Sb. 20 14 6 1710:1618 34

9. RAMIRA 20 9 11 1707:1668 29
10. Polit. Iași 20 9 11 1671:1718 29
11. Polit. Buc. 20 7 13 1646:1699 27
12. . U“ Cj.-N. 20 5 15 1664:1858 25

FEMININ

1. „V Cj.-N. 20 17 3 1809:1439 37
2. Polit. Buc. 20 11 9 1371:1354 31
3. Voința Buc. 20 11 9 1479:1459 31
4. Chimistul 20 10 10 1452:1512 30
5. Olimpia Buc. 20 7 13 1317:1401 27
6. „Poli" Tim. 20 4 16 1362:1625 24

7. Rapid-Pr. 20 18 2 1503:1206 38
8. Voința Bv. 20 13 7 1530:1385 33
9. Com. Tg. M. 20 10 10 1423:1446 30

10. Mob. S. M. 20 8 12 1431:1474 28
11. Robotul 20 6 14 1333:1516 26
12. Crișul Or. 20 5 15 1348:1541 25

Campionatele se reiau la 10 ia
nuarie (m) și la 31 ianuarie (f).

„LUPTA, CORINA !...“
știu de ce, dar în mo-Nu , 

mentele de mare încordare ale 
„Daciei44, în meciuri pe mu
chie de cuțit, de la banca an
trenorului Mugur Niculescu 
aud cel mal adesea îndemnul : 
„COrina, luptă Corina !•, de 
parcă soarta unul set sau med 
depinde de o preluare exactă 
sau de o minge scoasă in ex
tremis din linia a doua, de un 
atac inspirat sau un blocaj o- 
portun ale mezinei lotului pl- 
teștean. Un chip îmbujorat de 
efort șl străjuit de mărunți 
cîrllonțl blonzi, an
gelici, imposibil de 
reținut sub bentiță, 
se întoarce 
bător snre 
fesor. „Nu 
Faci preluare . 
Acum, Corina, dai totul !' 
ochi albaștri, cu sclipiri as
trale, stau ațintiți o clipă spre 
bancă doi pumni se string a- 
pol discret, iar chipul se-n- 
clină în semn afirmativ. Și 
Corina Holban luptă, a învă
țat de mult să lupte. Știe cum 
s-o facă acum, cînd abia a 
trecut de 17 ani șl cînd, îm
preună cu colegele el, vrea 
să-și vadă echipa pe podiumul 
național, știa șl atunci cînd nu 
împlinise încă 16 ani șl cînd 
fusese pionul principal al pro
movării ..Daciei44 în „A“.

Dacă 1 se adresează mai ales 
ei, în momente grele pentru e- 
chlpă, antrenorul știe ce știe. 
Mezina este în stare, prin teh
nică, disponibilități fizice și 
sufletești să redreseze situa
ția, dar mai cu seamă să dea 
curaj și încredere coechipie-

mărunți

relor printr-o exemplară dă
ruire, prin voință și putere de 
sacrificiu. Uneori reușește, 
alteori nu poate să-și molip
sească colegele, și suferă. Dar 
ea însăși nu cedează, luptă 
pînă la capăt cu toate forțele. 
Așa a făcut șl în unul din 
meciurile grele de la Sibiu, 
„Dacia* a pierdut, dar Corina 
a stîrnlt admirația publicului 
pentru generozitatea efortului 
personal. A suferit, dar a în
vățat 
viață.

între-
pro- 

lăsăm 
și urci

Un minut 
de ETICA

nimic... I 
la fileu...

Doi

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 14 DECEM- 
BRIE 1986 : Cat. 1 (13 rezultate) : 
4 variante 100% a 25.240 lei și 
40 variante 25% a 6.310 lei ; cat. 2 
(12 rezultate) : 49 variante 100% 
a 1.879 lei șl 923 variante 25% 
a 470 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 
458 variante 100% a 304 lei și 
9.680 variante 25% a 76 lei.

O Astăzi, miercuri, 17 decem
brie 1986 va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, tragerea obișnuită Pronoex- 
pres, începînd de la ora 15,50. Des
fășurarea tragerii va fl radiodifu
zată pe programul I, la ora 16,15.

& Săptămîna aceasta, agenda 
participanțllor mai cuprinde tra
gerea obișnuită Loto de vineri, 19 
decembrie precum și concursul 
Pronosport de duminică, 21 de
cembrie. NU uitați să vă asigurați 
din timp participarea la aceste ac
țiuni.
• Rețineți că și la tragerile o- 

bișnuite Loto și Pronoexpres se 
distribuie numeroase cîștlguri de 
valoare maximă, chiar și pentru 
variantele achitate în proporție de 
25% (în absență variantelor cîștl- 
gătoare întregi). Notăm numai pe 
cîțiva dintre beneficiarii de auto
turisme „Dacia 130044, care în ul- 
tlmuT timp au jucat variante 
„sferturi* la tragerile obișnuite : 
Găburel Neculal (Dărmănești, Ba
cău), Lucaciu Iuliu (Cluj-Napoca),. 
Horga Sabin (Brad, Hunedoara), 
Coca loan (Zalău, Sălaj), Neacșu 
Daniela (Pitești, Argeș), Moroșan 
Luminița (Simerla, Hunedoara), 
Farl Palco-Bela (Scornlceștl, Olt), 
Călin Dumitru (Călărași) și mulți

DOI LIDERI ÎN FINALA 
MASCULINĂ DE ȘAH
De la runda a 5-a, finala Cam

pionatului Național masculin de 
șah are doi lideri. Adrian Negu- 
lescu a fost „stopat* cu remiză de 
Monel Tratatovici, după o partidă 
cu peripeții, ultimul (cu albele) 
avînd atac puternic, dar rămas 
fără rezultat, ca pînă la urmă tot 
el să fie nevoit să se salveze prin 
șah etern. In același timp, Mihail 
Marin reușește o victorie prețioa
să în fața lui Ovidiu Foișor, după 
ce acesta păruse în avantaj la în
ceputul partidei. în consecință, 
Adrian Ncgulescu șl Mihail Marin 
împart acum șefia clasamentului, 
amîndoi avînd cîte 4 puncte. Al 
treilea este Parik Ștefanov, care 
a remizat cu Constantin Ionescu 
și are 3 p. Pe locul patru Ovidiu 
Foișor, cu 2,5 p.

în celelalte două întîlnlrl ale 
rundei, Dumitru Anițoaiei l-a în
vins pe Ion Biriescu, care a de
pășit timpul de gîndire, iar Alin 
Ardeleanu șl Valentin Stoica au 
făcut remiză, fără prea multe 
probleme.

Turneul continuă în sala de la 
parterul hotelului Montana, din 
Sinaia.

REZULTATELE DIVIZIEI B LA VOLEI
în etapa a X-a (penultima din 

tur) a Diviziei B de tineret la vo
lei s-au înregistrat următoarele 
rezultate *

FEMININ, seria I : Chimia Tr. 
Măgurele — ASSU Craiova ‘ 1—3, 
Comerțul Constanța — Chimpex 
Constanța 3—1, Metal 33 București
— Confecția Suceava 3—0, CSM 
Oțelul Tîrgoviște — Ceahlăul 
TCMRIC P. Neamț 3—0, Știința 
Bacău — CSU IEFS București 3—0, 
Confecția București — ITB Elec
tra 2—3 ; seria a n-a : Armătura 
Zalău — Toplitana Toplița 3—1, 
Maratex Baia Mare — Metaloteh- 
nlca Tg. Mureș 3—0, Politehnica 
Timișoara — CSM Lugoj 3—0, 
Braiconf Brăila — Rapid București 
0—3, Explormin Caransebeș — O- 
llmpla Oradea 3—0, ,,U* Cluj-Na
poca — Spartac București 3—1.

MASCULIN, seria I î Metalul 
Tîrgoviște — Viitorul TC Bacău 
0—3, ASA Buzău — IATSA Dacia 
Pitești 1—3, Calculatorul București
— Gloria Tuleea 3—1, Prahova IPG 
Ploiești — Oltul Rm. Vîlcea 3—0, 
SARO Tîrgoviște — IMG București

3—1, IPC Slatina — CSU Galați
3—2 ; (restanță : Prahova IPG 
Ploiești — CSU Galați 3—2) ; seria 
a Il-a : CFR Arad — Electrotehni
ca Bistrița 3—0 Voința Zalău — 
CSM Caransebeș 3—0, Oțelul Oraș 
dr. P. Groza — Voința Alba lulia 
3—1, Metalul Hunedoara — PECO 
Ploiești 2—3, Explorări Știința II 

*Baia Mare — CSU Oradea 1—3,
Vulcan București — Tractorul II 
Brașov 3—0 (restanță : CSM Ca
ransebeș — Electrotehnica Bistri
ța 3—0).

Corespondenți : N. Mateescu, Gh. 
Lazăr, o. Guțu, C. Fumarachis, 
Fl. Dumitru, Ch. Goldenberg, M. 
Avanu, S. Neniță, N. Danciu, N. 
Dănuț, C. Crețu, N. Costin, N. 
Magda, I. Pocol, O. Bălteanu, I. 
Plaștin.

MECI INTERNATIONAL 
Ia pitești

Astăzi, de la ora 17, Sala spor
turilor din Pitești găzduiește un 
meci internațional feminin între 
echipa locală Dacia și Selecțio
nata sindicală a Bulgariei.

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ

NUMAI PENTRU
AGREMENTM

Zilele trecute, aruneîndu-ne 
ochii — nu lntimplător, ci cu 
ajutorul secretarului F. R. 
Patinaj — pe o foaie de hîr- 
tie, care centralizează baza 
materială a patinajului din 
România, adică TOATE pati
noarele din țară, fie ele a- 
coperite sau descoperite, am 
rămas surprinși.
în toată țara există, de fapt, 

19 patinoare descoperite și 4 
acoperite (București, Galați, 
Miercurea Ciuc și Gheor- 
gheni), ceea ce înseamnă un 
total de 23 (douăzeci și trei), 
număr nu numai în vertigi
noasă creștere în ultimii ani, 
ci și, nu-i așa, impresionant.

Surpriza cea mai mare 
însă abia urmează : în
dreptul a 11 orașe care au 
patinoare stă scris „fără sec
ții44 (?!?) și acestea sînt Bu
zău. Brăila, Gheorghenl, 
Cîmpulung Muscel, Reșița, 
Sibiu, Iași, Constanța, Med
gidia, Suceava, Hunedoara, alte 
3 figurînd doar cu mențiunea 
„secție patinaj artistic44 — Ti
mișoara și „secție patinaj vi- 
teză“ — Sfîntu Gheorghe și 
Tîrgu Mureș. Dacă la acestea 
mai adăugăm și faptul că în 
unele localități, ca Gheor- 
gheni s^u Sfîntu Gheorghe, 
iarna se întinde pe durata mai 
multor luni (deci normal ar fi 
să existe și patinoare naturale), 
aparg firesc întrebarea : oare 
aceste patinoare au fost con
struite numai pentru obține
rea unor venituri realizate 
(probabil) din agrement ? Căci 
de performanță, evident, nu se 
poate din păcate vorbi !

Că avem dreptate o dove
dește o judecată simplă : 
dacă din 8 secții a apărut 
juniorul Cornel Gheorghe, care 
înseamnă prima medalie din 
istoria patinajului artistic ro
mânesc, atunci din 23 de pa
tinoare, cîte există, dacă pe 
fiecare ar activa măcar o 
secție...

Doina STĂNESCU
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UN BU
Frumos final 

după-amiază. în 
Victoria Bu,. 
Hunedoara au 
plăcut, cu mull 
bele porti. Teri 
toare cu 1—0, c 
ză scorul era al 
nează" pe un i 
fiind, alături d 
Petrolul, una 
(plăcute) ale ju 
pionat încheiate

Meciul a den

Idar pe măsură 
■rula cele două 
tot mai bine, t

I
I
I

Beneficiind de 
Balaur I. de v< 
de aportul adus 
Purdea, ca si c 
tervențiilor lui ' 
fundași, Victc 
mai mult, a at: 
timpului și a e 
măr record de 
poarta lui Ioni 
succes meritat.

I 
I 
I
I
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„INFERIORI
Del’ Dinai

Puțini aui/Jpai 
Delta-Dinamo 
formați ei-revelați 
toamnă (și lidert 
Progresul Brăila 
toate calculele p< 
—3 la „adevăr* 
dar și de la e 
bună a formației 
teren, însă, lucn 
totul altfel. Oasp» 
babll prea mult 
punct, ei cedînd 
lui echipei antrei 
van. Meciul curgi 
bleme la poarta 
pitarea gazdelor 
pată a lui F.C.M 
tul. Echilibrul de 
s-a rupt în min. 
vitură liberă, de 
tată dibaci de 1 
a reluat în gol, 
revenită din trai 
cu golul se înm 
fierbinți. La o s 
contra unu“, Ma 
jorarea scorului 
ca șase minute m 
ră.mînă „în zece* 
rea lui lamandi 
lui Cațaroș). Bră 
să se Impună cu 
Dascălu se - oi

DOMINARE
Dacia Me

Duminică, într- 
ganizare, stadion' 
Orăștie a găzduit 
hibernal, un me 
care echipa gazd; 
tulari lipsă — a îi 
pună de la încei 
situația ei precai 
nu-1 mal perm 
puncte pe propr

oamenii aflați nemijlocit în 
procesul de producție" (dr. Cos- 
tică Bolea, Direcția sanitară a 
județului Vaslui).

S-a făcut un lucru bun, a 
fost un schimb de experiență 
reușit pentru toți cei prezenți 
la această acțiune, cum s-a re
cunoscut. „Un îndemn de a 
asigura gimnasticii la locul de 
muncă un loc prioritar între 
acțiunile sportive de masă", 
cum s-a angajat Ana Cuharec, 
președinta asociației sportive a 
întreprinderii textile din Vaslui 
și „un indicator de bază în în
trecerea dintre secțiile direct 
productive", punct de vedere 
exprimat de Nelu Simion, din 
conducerea comitetului sindica
tului al întreprinderii de rulr 
menți din Bîrlad.

Acum se așteaptă roadele a- 
cestui schimb de experiență. 
Pentru că nu numai la „Mol- 
dotex" Huși există condiții op
time de a asigura eficiența 
gimnasticii la locul de muncă, 
toate unitățile economice vas- 
Iuiene disnunînd de cadrul ne
cesar.

(Urmare din pag. 1) practicată cu interes de masa 
de angajate.

în dezbaterile care au urmat 
după vizionarea programului 
de gimnastică în întreprinde
re, participantii au tinut să 
releve „rolul profesorului de e- 
ducatie fizică în întocmirea 
programelor de exerciții, în 
funcție de specificul locului de 
muncă" (prof. Elena Anușca 
Doglan — Liceul industrial nr. 
2 Vaslui), „importanta îndru
marului metodico-organizatoric 
vizînd implicarea tuturor fac
torilor cu atribuții la reușita 
gimnasticii la locul de muncă 
și generalizarea acesteia în toa
te unitățile economice vasluie- 
ne“ (Alex. Tăbăcaru. președin
tele C.J.E.F.S.). „efectele prac
ticării exercitiilor fizice la lo
cul de muncă asupra creșterii 
producției" (Elena Bejenaru, 
întreprinderea de confecții Bîr- 
îad), „contrihuția medicului de 
întreprindere la generalizarea 
practicării gimnasticii de către

că în sport, ca șl în 
există și înfrîngerl...

Fetele din echipă 
șl din lotul național 
o Iubesc pentru ca
litățile el 
tlve, pentru 
caracterului.

spor- 
fru- 

UXUUVJ— _________ - SâU.
Cel din jur o admiră cu toții. 
„Este un sportiv adevărat, un 
copil minunat*, ne spunea la 
Sibiu directorul CSS Pitești, 
C. Rlzon, relatîndu-ne că atun
ci cînd 1 s-a oferit o meritată 
și cuvenită recompensă pentru 
munca, pasiunea șl dăruirea ei 
sub culorile „Daciei*, Corina a 
refuzat cu demnitate : „Nu 
am nevoie de nimic. Nu pen
tru recompense joc eu volei, 
ci pentru că-mi place. Este 
una din marile bucurii ale 
vieții mele*. Ales gest, care o 
onorează pe eleva piteșteană 
din clasa a XT-a, pe educatorii 
el. Necondiționat, de pe ban
ca „Daciei* va suna de-acum 
mal frumos — șl va fl recep
ționat mai bine — apelul 
„Luptă, Corina !“.

musețea

'urelian BREBEANU
(

experiență, reprezentanți ai co
mitetelor sindicatelor din prin
cipalele întreprinderi și insti
tuții ale județului Vaslui, pre
ședinți și secretari ai unor mari 
asociații sportive, profesori de 
educație fizică, medici, alți fac
tori cu atribuții în domeniul 
activității sportive de masă, au 
urmărit modul de desfășurare 
a programelor de gimnastică, 
s-au interesat de rezultatele în
registrate. le-au analizat, le-au 
comparat cu situațiile existen- 
tete în unitățile economice sau 
sociale de care aparțin. S-a e- 
vidențiat faptul că la „Moldo- 
tex“ Huși, președinta comite
tului sindicatului. Aurica Carp, 
avînd sprijinul conducerii în
treprinderii, al comitetului de 
partid, a reușit' să facă din 
gimnastica la locul de mun
că o activitate nu numai utilă, 
ci chiar îndrăgită, așteptată și

BOXERII DINAMOVIȘTI»
(Urmare din pag I)

că acest neașteptat eșec (retro
gradarea din anul acesta) este 
efectul firesc al unei tot mai 
slabe comportări manifestată 
de sportivii dinamoviști de la 
ăn la an.

Dacă la campionatele națio
nale individuale din anii 1980 
și 1981 dinamoviștii mai păs
trau încă o superioritate cate
gorică fată de rivalii lor. ste- 
lișt'ii (recurgem mereu la com
parații cu aceștia, ei fiind prin
cipalii adversari pe plan in
tern), pe care îi întreceau la 
număr de titluri naționale cu
cerite cu 4—1 sau 6—1, din 
1982 raportul de forte se echi
librează, apoi se schimbă în 
favoarea steliștilor : 4—2 pentru 
militari, în acest an. Cam a- 
ceasta ar fi. pe scurt, conclu
zia pe care ne-o oferă cifrele 
din palmaresul rivalității dintre 
cele două formații. O creștere 
constantă a Stelei și o tot atît 
de constantă cădere a forței 
boxerilor dinamoviști. Dacă a- 
plaudăm eforturile și reușitele 
primei formații, nu putem tre
ce cu dezinteres pe lîngă con- 
traperformanța dinamoviștilor. 
Generația mai nouă de spor
tivi și antrenori, culcată cu co
moditate pe laurii generației 
vechi, a uitat, se pare, că lo

cul fruntaș pe care ani în șir 
l-a deținut nu putea fi men
ținut decît printr-o muncă sus
ținută, permanentă, desfășura
tă cu pasiune și pricepere. Re
gretatul maestru Constantin 
Nour și apoi elevul său Con
stantin Dumitrescu au lăsat 
clubului o bogată zestre de 
titluri naționale și medalii cu
cerite la marile competiții in
ternaționale, dar și un mod po
zitiv de lucru. Toate acestea au 
creat secției de box dinamo- 
viste prestigiul de cea mai pu
ternică (la un moment dat), 
secție de box din țară. Pentru 
iubitorul acestui sport, prezen
ta în programul unei gale — 
fie ea de seniori sau chiar de 
juniori — a sportivilor de la 
Dinamo era garanția unui spec
tacol pugilistic de calitate. Cine 
ar putea uita boxeri ca Ni- 
colae Linca, Iosif Mihalic, Con
stantin Gheorghiu. Ion Monca, 
Vasile Mariuțan, Dumitru Cio- 
botaru, Vasile Antoniu. Ion A- 
lexe, Calistrat și Simion Cu- 
țov, Paul Dobrescu etc., etc. Se 
pare că povara prestigiului tu
turor acestora a fost prea grea 
pentru urmașii de azi.

La secția de box a clubului 
din Ștefan cel Mare greșelile 
s-au ținut lanț în ultimii ani. 
Fără a le insera pe toate, ne 
vom opri doar la cîteva, parte

ÎN IMPAS
dintre ele amintite și la re
centa ședință de analiză a sec
ției care a avut loc la Dinamo.

Greu de explicat la prima 
vedere, cum a fost posibil ca 
la un club atît de serios indis
ciplina să găsească un climat 
prielnic de dezvoltare tocmai 
în secția de box, acolo unde 
cu ani în urmă cuvîntul disci
plină se scria cu „D“ mare. 
Acest virus al indisciplinei a 
minat încet dar sigur, și tot 
mai puternic. întreaga secție, 
ei căzîndu-i victimă elemente 
deosebit de talentate. începînd 
cu întirzierile de la program, 
continuînd cu absenta mal mult 
sau mai puțin motivată de la 
antrenamente, cu atitudinea ire
verențioasă a sportivilor în fața 
antrenorilor si superiorilor, s-a 
ajuns la fuga din loturile na
ționale și la alte grave aba
teri, unele frizînd chiar încăl
carea literei legii. Așa se face 
că boxerii dinamoviști au apărut 
în competiții tot mai slab pregă
tiți, numărul celor de valoare 
scăzînd de la an Ia an. Munca 
de educație desfășurată de an
trenori în ultimii ani a fost 
de slabă calitate, atît Teodor 
Niculescu cit și secundul său 
Valentin Vrînceanu închizînd 
cu îngăduință ochii în fața a- 
baterilor repetate ale elevilor 
lor. Cînd, așa cum se spune,

cuțitul a ajuns la os, s-a tre
cut la măsuri deosebit de dras
tice, așa cum a fost, de pildă, 
excluderea din viața sportivă a 
lui Rudei Obreja, un talent de 
excepție al pugilatului nostru. 
Au mai fost sancționați desi
gur si alti sportivi dar, duna 
părerea noastră, era mai bine 
să se prevină abaterile prin
tr-o educație corespunzătoare, 
permanentă, abaterile primind 
și ele Ia timpul cuvenit ripos
ta meritată. Cocoloșirea și aco
perirea de către antrenori a- 
multora dintre abaterile inci
piente ale elevilor lor au con
stituit una dintre cauzele care 
au generat actuala situație.

Ani în șir, Dinamo a avut o 
puternică secție de juniori, care 
a constituit un izvor nesecat de 
talente si titulari pentru echipa 
seniorilor. Am putea spune 
chiar că, urmînd exemplul Senio
rilor, această secție de juniori 
era cea mai puternică din țară. 
Chiar și în momentul de față 
a rămas un nucleu valoros de 
tineri de care se ocupă „instruc
torul voluntar" Petre Mateescu, 
un tehnician conștiincios, pasio
nat. dornic să continue o fru
moasă tradiție, dar încă neînca
drat în schema clubului. Conti
nuarea acestei situații poate 
duce Ia slăbirea eșalonului tînăr, 
prima verigă care trebuie întă
rită.

Concomitent c 
acte de indiscit 
rea superficial: 
sportivilor, cu 
cupare pentru 
lotului, a fost 1 
pripită a fostei 
clubului de a H 
ciile reputatilor 
Monea și Vasiî 
căror elevi forn 
cleul juniorilor 
are Dinamo, doi 
frații Daniel și 
trescu, fiind pro; 
Ia Campionatele 
juniori.

în aceste rine 
puizat, desigur, 
care au dus Ia 
de box a cit 
Multe alteia? at 
și discutate 4 cu r 
analize a secției, 
ducerea clubulu: 
factorii response 
vii. Cuvîntul 
ședințe al clu 
maior Gheor; 
precum si oe 
factori de răspt 
drul clubului, n 
nizate dau spera: 
vreme secția pt 
moviști va red< 
puternică, așa 
toți iubitorii bo 
noastră, așa cui 
resele de reprez 
tui sport olimpi 
internaționale.



■Cl DE ÎNCHIDERE
ieri te, Corvin ui a aliniat un „11“ 

unde fără cîțiva dintre jucătorii, săi 
vinul de bază (Nic.a — accidentat, A- 

joc lexoi. Klein și Văetuș — bol- 
am- navi. Gabor — suspendat pen- 

ingă- tru două cartonașe galbene),
pau- prezentînd. în schimb, o serie
„ier- de tineri cu frumoase perspec- 

5 5, tive. Oaspeții au etalat un joc
>lt și bun in cîmp, dar total inefi-
•izele cient în fața porții. Dovadă ci-
cam- fra 1 înscrisă în dreptul sutu

rilor pe poartă doar Mateuț, 
greu, în puținele sale momente de

s de- inspirație, nroducind emoții,
onau In prima jumătate de oră de 
uros. joc hunedorenii combină mai
i lui clar și Mateuț expediază un
Jnar, șut foarte frumos (min. 9) in
ă de urma unei excelente pase, pe
i in- centru, a lui Bardac. Tot hu-
a de nedorenii măi au două faze
rtruit frumoase în min. 23 : la pri-
iatea ma. Burlan și Bardac se

nu- încurcă reciproc și ratează o
) pe situație bună, din care iese un
I un corner. Execută foarte bine Ma-
par- teuț, Nitu alunecă în fața por-

A SEZONULUI
ții, mingea îl depășește, dar 
se scurge pe lingă stîlpul din 
stînga în aut de poartă. Cor- 
vinul mai are o acțiune bine 
concepută dar lipsa unui „om 
de gol“ se face încă o dată 
simțită (min. 33). Mai pericu
los se dovedește contraatacul 
lui Țălnar. Augustin este „a- 
colo“ la centrare, dar pericolul 
este îndepărtat cu dificultate. 
Si pînă atunci Victoria — care 
din acest moment va pune stă- 
pînire pe joc — acționase bine 
și expediase cîteva șuturi prin 
Săndoi (min. 5. 12. 29. 30) și 
Iordache (min. 4. 21) dar bucu- 
reștenii vor fi impulsionați 
după pauză de Ursu. care chiar 
în min. 47 va expedia un șut 
deosebit de puternic in stîlpul 
din stînga lui Ioniță. Peste cinci 
minute va cădea s; golul : Țăl- 
nar șutează spectaculos (cu 
stîngul), Ioniță respinge, balo
nul ajunge din nou la Țălnar, 
care centrează și BALAUR I 
reușește să aducă echipa sa în

VICTORIA 1 (0)
CORVINUL 0

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun ; timp închis : spectatori — 
circa 4 000. Șuturi : 22—4 (pe poar
tă : 14—1). Cornere : 6—2. A mar
cat : BALAUR I (min. 52).

VICTORI» . Nițu — PURDEA, 
Mirea (min. 62 Mânu', ZARE, To- 
polinschi — BALAUR I, Săndoi 
(min. 46 Ursu) Petre — ȚĂLNAR, 
Augustin, Iordache.

CORVINUL : Ioniță — Bardac, 
Mărginean, Dubincluc, TIRNO- 
VEANU — PETCU, Meszaros, Ma- 
teut — Burlan (min. 65 Postola- 
che), Co'ocaru (min. 60 Badea), 
Bozga.

A arbitrat foarte bine D. Buclu- 
man : la linie : E. Seracin (ambii 
din Timișoara) șl I.‘Coț (Ploiești).

La speranțe : 1—0 (1—0).

0 I ■

avantaj. în continuare, jucăto
rii bucureșteni vor avea ini
țiativa. dar scorul nu va mat 
fi modificat. Pe scurt, un bun 
meci de încheierea sezonului.

Mircea TUDORAN

• ÎNAINTEA ME
CIULUI ------- ----
ZAU a 
scurtă, i 
nantă 
jucătorul
Marct a fost săr
bătorit cu ocazia 
retragerii sale din 
activitatea competi- 
țională. Lui Marcu 
i-au fost oferite 
flori ; el a fost îm
brățișat cu căldură 
atît de 
echipieri 
jucătorii 
la stația 
amplificare s-a 
tit un text de mul
țumire pentru ma
rile servicii aduse 
Gloriei Buzău. Pu
blicul l-a aplaudat 
cir multă dragoste 
pe Dumitru Marcu. 
Din acest 
pagină,

DE LA BU- 
avut loc o 
dar emoțio- 
f ești vita te :

Dumitru 
fost 

cu

foștii co- 
cît și de 

brașoveni ;
de radio- 

ci-

colț de 
_ _ o caldă
strîngere de mînă 

apreciatul 
internațional 

meciuri în e-

pentru 
fost 
(19 
chipa A). din par
tea comentatorilor
de fotbal ai 

nostru.
de 
de

EȘALONUL SECUND OCAZII DE GOL CÎT ÎN DOUĂ MECIURI, DAR...
C.S.U. Dunărea Galați - F.C. Constanța 1-0 (1-0)

ziaru-
• In- 
cineva, 

meci, 
ștefă-

răspuns 
Azi, nu 

Și, în- 
fundașii 

Șulea și 
doi

WMERICĂ" ÎN... AVANTAJ
r.C.M. Progresul Brăila 2-0 (1-0)
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ldo- 
pro- 
•ecl- 
gru- 

to- 
scor

Io- 
>cu- 
3SU 
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i să 
:na- 
Irea 
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ori

egalării (miri. 61) însă echipa în 
Inferioritate își va aduna toate re
sursele, mobilizîndu-se exemplar 
în apărare. Mal mult, Iftodl, un 
coordonator cu mintea limpede îl 
va activiza mereu pe cel mal bun 
jucător de pe teren, Mitracu, șl 
după ce F.C.M.-ul va tremura Iar 
în min. 63 (ce Imensă ocazie au 
ratat tulcenii) Trofin va gafa co
pilărește (min. 73) la incursiunea 
aceluiași MITRACU : 2—0. Contu
rile fuseseră încheiate. Cîștlgase 
formația care a dorit cu ardoare 
victoria și care, așa cum aprecia 
după Joc președintele Iul F.C.M. 
Brăila, O. Ulman, „a luptat fără 
menajamente, demonstrînd un a- 
devărat spirit de echipă”.

Arbitrul brașovean R. Petrescu 
a condus bine formațiile :

DELTA • Dascălu — Rusu, Zam
fir, Dumitra (min. 42 MAȘCU), 
Pîrlogea — Iuseln. IFTODI, NE- 
DELCEARU — MITRACU, Ia- 
mandi (min. 55 eliminat), Grosu 
(min. 34 Dinescu).

F.C.M. : Trofin — Tudose, Co- 
man, Darie. Chlriță — PASCU, 
Titirlșcă, Petrache — Drăgoi (min. 
63 Oprea), Cațaroș (min. 68 Văsîi), 
Chircă.

Stelîon TRANDARRESCU

Chiar dacă a venit la Galați în
soțită de o inimoasă galerie, care 
și-a făcut pe deplin datoria în- 
tr-un stadion prea puțin populat 
de suporteri locali, echipa oaspete, 
F.C. Constanța, nu șl-a argumen
tat în teren poziția fruntașă în 
clasament șl, ma! ales, condiția 
de aspirantă la promovare pe pri
ma scenă divizionară. Primind cu 
ușurință un gol chiar la începu
tul partidei (min. 3 — după o
cursă lungă pe partea stingă • 
terenului, mijlocașul gălățean 
Ichim, duminică cel mai bun Ju
cător de pe teren, a centrat îna
poi de pe linia de corner și, din 
apropierea buturilor lui Gheraslm, 
CHIVU a înscris fără dificultate : 
1—0 pentru C.S.U. Dunărea Galați) 
constănțenll au acționat în conti
nuare fără imaginație șl decizie în 
atac, ba. mal mult, încercînd să 
restabilească egalitatea au neglijat 
și faza d*3 apărare, dînd astfel po
sibilitate adversarilor să fie aproa
pe de gol

Șl dacă scorul nu a luat propor
ții, aceasta s-a datorat numai 
exasperantei ineficacități a forma
ției gălățene, în min. 24 (Lupu), 
37 (Dlaconescu), 54 (Borall), 56
(Chlvu), 69 (Oprea cînd mingea a

fost scoasă de pe linia porții de 
Cămul I) 70 și 81 (Comșa) șl 86 
(Popescu, la capătul unei frumoa
se acțiuni individuale, purtată 
de-a lungul a peste 30 de metri). 
Dunărea avînd doar poarta adver
să în față, dar șl propriile slăbi
ciuni. Ocazii cît în două meciuri 1

F.C. Constanța a atacat mai con
sistent doar în primele minute 
după pauză, cînd a șl obținut mal 
multe cornere consecutive, în min. 
46 mingea centrată de Purcăreață 
pllmbîndu-se prin fața porții Iul 
Stamate lipsit de apărare, primul 
șut constănțean pe poarta adversă 
fiind expediat abia în min. 51 
(autor Ignat).

Arbitrul bucureștean Dan Pe
trescu a condus foarte bine ur
mătoarele formații :

C.S.U. DUNAREA GALAȚI : 
Stamate — Popescu. Teohari, Bo
rall. CLEMINTE — Manolache, 
ICHIM. LUPU — Chlvu, Diaco- 
nescu (min. 46 Oprea), Comșa.

F. C. CONSTANȚA : Gheraslm 
— Ionașcu, Zahlu, MIhăllă, CA- 
MUI — Popovlci, MANEA. Iovă- 
nescu — Buduru (min. 46 Purcă
reață). Ignat, Petcu (min. 46 
Udrlcă).

Paul SLAVESCU

lui 
trebat 
înainte 
dacă joacă,
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reușit, pentru că a dominat șl a 
atacat continuu poarta bravu
lui Szabo. E adevărat că plasa a- 
cestula a vibrat doar o singură 
dată, în minutul 9, cînd Ia o lovi
tură liberă de pe stingă (un fel de 
corner mic), executată impeca
bil de mereu insistentul onlga, 
VESA a preluat imparabil în col
țul scurt Scorul ar fi putut fi 
însă mai mare dacă în continuare 
gazdele n-ar fi ratat atît de mult 
și portarul Szabo n-ar fl prins o 
zi foarte bună. Vesa, Cocîrlă, O- 
nlga și Ad. Moldovan au fost prin
cipalii animatori ai echipei Dacia 
Mecanica creînd fâze spectacu
loase mai ales în partea a doua, 
însă cu finalizarea au stat mal 
slab. Sugestivă, în acest sens a 
fost faza din min. 52, cînd. după 
o șarjă a lui Vătafu pe stînga, a 
urmat centrarea în careu, Dobrău 
a preluat cu capul pînă la Vesa 
care, din voleu, a trimis puțin pe 
lîngă poartă. Sătmărenii ș-au des
curcat destul de bine în apărare 
Bornyasz fiind omniprezent. Tn 
atac s-au văzut mal puțin însă 
(primul corner l-au avut abia în 
min. 86), contînd doar pe rapidele 
deschideri ale Iul Puț (șl asta 
după introducerea în teren a lui 
D. Roatlș). rămase însă fără re
zultat. Cel mai bun Jucător al lor. 
Steinbinder (ne-au plăcut mal pu
țin însă desele sale proteste la 
deciziile arbitrului, fapt ce i-a 
adus si un cartonaș galben), a fost 
și „dirijorul* echipei, avînd cîte
va acțiuni deosebite, fără să a- 
ducă însă vreo schimbare a sco
rului, pentru că ceilalți coechi
pieri s-au aflat de cele mai mul
te ori în discordantă cu el. Tn 
concluzie, o victorie meritată a 
echipe! antrenate de Marcel Go
ran, care a știut mai bine ce vrea. 
Remarcabil si discret ni s-a părut 
arhltraiu] in’ n. Drăc«a (Craiova).

DACIA MECANICA î COCU — 
Coloji, I. Stredle. Asaftei. ONIGA 
— DOBRAU. AD. MOLDOVAN 
COCÎRLA Vătafu (min 59 Dănă- 
iață) — Mitu (min. 75 Radu), 
VESA.

UNIO : SZABO — Balazs, BOR
NYASZ, Gnandt, Nemes — Mau
rer (min. 59 Marta).*STETNBIN- 
DER. Boze. Dan — Balogh (min. 
35. D. ROATIȘ), Puț.

Răzvan TOMA

JOC PLĂCUT Șl EFICIENT AL GAZDELOR
Progresul Vulcan — Inter Sibiu 2-0 (1-0)

La a doua sa apariție în acest 
sezon pe terenurile Capitalei, In
ter Sibiu a lăsat duminică o plă
cută Impresie. Un centru fotbalis
tic cu o tradiție cum este Sibiul 
e întru totul îndreptățit să albă o 
reprezentantă între primele for
mații ale celui de al doilea eșa
lon competlțional. Meritul „un- 
sprezecelul* pregătit de M. Negru 
și FI. Marin este cu atît mai mare 
cu cît. să nu uităm, Inter este 
una dintre noile promovate.

Oponenta sa din ultima etapă a 
turului. Progresul Vulcan, l-a ră
pit însă orice speranță într-un re
zultat favorabil. Atît cît s-a aflat 
în, posesia bucureștenilor, balonul 
n-*a avut o clipă de răgaz. De alt
fel, apreciem că această rapidă 
circulație a mingii este punctul 
forte al Progresului. Jocul bucu
reștenilor este deSenat după o 
geometrie plăcută ochiului, el 
fiind totodată șl eficient. Cele 
două goluri, amîndouă foarte fm- 

« moașe, au fost realizate în min. 
33, prin PETRESCU (pasă exce
lentă Ene din marginea careului, 
armată de o „foarfecă* a „vîrfu- 
lui* bucureștean din 7—8 m) și

65, prin M. STOICA (lovitură li
beră de Ia 20 m, lateral stingă, 
executată impecabil, sus, Ia „vln- 
clu*).

Să ne aducem aminte că la în
ceputul sezonului „unsprezecele* 
bucureștean a fost serios rema
niat, din rîndurile sale, din dife
rite motive, nemalfăcînd parte 
mai bine de jumătate dintre foș
tii titulari.

Acordînd și de această dată, ca 
și în atîtea alte rînduri, credit 
propriei grădini. Progresul s-a re
generat din mers șl lată-1 acum 
bătînd din nou la porțile primei 
divizii.

Arbitrul L. Vor6s (Reșița) a 
condus foarte bine formațiile :

PROGRESUL VULCAN : Bâzo- 
.a-u — I. Popa, BELDIE, Mari
nescu, Gh. Radu (min. 75 Mlncu) 
— NITA. Bolborea, ENE. M. STOI
CA - Zamfir (min. 67 Dună), PE
TRESCU.

INTER : N. Popa (min. 77 Ral- 
ca) — Banclu. BOAR, Tenghea. 
Cosma — Spirea. Moromete, Șoa
rece (min 65 CoIdea), T. Stoica — 
ISTVAN Predatu

Mihai CiUCĂ

UN ECHITABIL REZULTAT DE EGALITATE
Poli* Timișoara - F.C. Maramureș Baia Mare 0—0

Derbyvl seriei a III-a dintre Po
litehnica Timișoara șl F.C. Mara
mureș Ba a Mare nu s-a bucurat, 
din păcate de condiții proprîce, 
deoarece terenul a fost înghețat, 
iar frigul a reținut acasă foarte 
multi amatori de fotbal, în tribune 
fiind doar circa 10.000 de specta
tori. Meciul s-a încheiat. după 
cum se știe cu un scor alb (0—0). 
rezultat care nl se pare echitabil. 
„Poli*. lipsa golgeterulul echi
pei șl al seriei — Bolba (cu 
10 goluri), a mizat foarte 
mult la finalizare pe Oan- 
cea, care, însă, duminică 
a Intrat în joc nerestablllt. Timi
șorenii au combinat frumos la 
mijlocul terenului, au desfăcut 
jocul pe aripi, dar mal tot tim
pul acțiunile lor ofensive au fost 
stopate în preajma careului ad
vers, Iar atunci cînd s-a centrat 
înalt în careu, baloanele căutîn- 
du-1 cu predilecție pe Oancea, nu 
au putut fi fructificate, deoarece 
Buzgău, cel care l-a „păzit* pe 
vîrful localnic, avînd o bună de
tentă, a cîștlgat toa-te duelurile 
aeriene. Doar o dată, Oancea 
(min. 60) a scăpat de sub supra
vegherea lui Buzgău, a intrat în 
careu șl. văzîndu-1 pe Pascu în- 
tr-o poziție mai bună de finali
zare, i-a pasat mingea, însă por

tarul Feher, cu un plonjon cu
rajos și sigur, a rezolvat și a- 
ceastă fază critică.

Replica echipei F.C. Maramureș 
Bala Ma < s-a ridicat la preten
țiile unei aspirante la un loc în 
Divizia A. Bineînțeles că oaspeții 
a” pus accentul în primul rînd pe 
defensivă dar nu una la întîm- 
plare, cu un joc de intimidare a 
adversarului. In acest sens trebuie 
să remarcăm că arbitrul nu a 
apelat nici o dată la cartonașe ; 
atît localnicii cît și oaspeții n-au 
recurs la mijloace neregulamen
tare. Să mai evidențiem șl faptul 
că mai toate incursiunile Iul Tul- 
ba, Dican și Mureșan au creat 
panică în rîndurile apărării lui 
„Poli*.

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescii (București).

„POLI* : Moise — Șunda, Ionuț, 
Vușcan. VARGA — Marcel Sabou, 
PASCU. VLĂTĂNESCU, Neagu — 
Oancea. Bobaru (min. 71 An- 
dreaș).

F.C. MARAMUREȘ : FEHER — 
Pinter, BUZGĂU, Ignat, Hoțea — 
Laiș, Dican, Mureșan, Marin Sa- 
bău — D. Moldovan (min. 50 
Roatlș ; min. 87 Năpredean), 
TULBA.

Pompi'iu VINTILA

!
F. C. Argeș a avut 
o curiozitate : jucă
torii ploieșteni, în 

atacuri 
benefî- 
corne- 

rămase 
în 

piteștenli

ciuda unor 
încîlcite. au 
ciat i 
re (!), 
fără 
timp 
n-au 
lovitură
D-ale fotbalului... ® 
Partida de speranțe 
dintre Petrolul și 
F. C. Argeș a fost 
condusă de Gabriel 
Iordache Fost ju
cător divizionar, el 
s-a dedicat acum 
arbitrajului. El este 
fiul fostului 
național de 
trei decenii 
Iordache.

de 17 
, toate

rezultat, 
ce . .

obținut nici n 
de colț,

• Clujeanul Gheor- 
ghe Maniu este, în 
mod sigur cel mai 
statornic „om 
fotbal* din 
din moment ce de 
34 de ani (!) 
trerupți el face par
te . din secția 
fotbal a lui 
Cu 10 minute îna
intea începerii par
tidei pe care ,.șep- 
cile roșii* trebuiau 
să o dispute cu 
Flacăra Moreni, ..nea 
Ghiță* s-a încume
tat să pronosticheze 
că „studenții clu
jeni vor realiza as
tăzi scorul ultimei 
etape*. Pronosticul 
s-a adeverit întoc
mai. dar nu mai 
miră pe nimeni, căci 
tn... spatele lui stă 
un munte de expe
riență.
• PUTINI SPEC

TATORI. duminică 
dimineața, în tribu
nele stadionului „1 
Mai* din Slatina 
(„scrieți, Insistați în 
presă ca, de aci 
înainte, etapele să 
se desfășoare sîm- 
băta“, ne-au solici
tat — în interesul 
fotbalului în gene
ral — conducători ai 
clubului organiza
tor). la meciul F. C. 
Olt — Jiul. Ca de 
obicei. însă, a fă
cut mult pentru e- 
chipa locală impro
vizata orchestră de 
la tribuna I, care 
dotată cu trompete 
și tobe, a ținut să-i 
poarte, pe aripile 
victoriei, timp de 
90 de minute, pe M. 
Zamfir. 
Eftimie, 
cu și 
lor. • 
ambițioasă (cum îi 
șade bine mai ales 
unei echipe aflată 
în deplasare) a- 
ceastă parcă nouă 
echipă a Jiului. 
Nu ne-au plăcut însă 
deloc nervii unora 
dintre jucători care, 
cu sau fără motiv, 
au avut mai mereu 
ceva de „îmnărțit* 
cu arbitrii. • «Ci- 
ne-1 ține pe Lasco- 
ni s-a interesat, 
Ungă noi înainte

de 
țară,

neîn-

de 
U*.

inter- 
acum 

Eugen

0 EFICIENTA’ 
schimbarea registru
lui tactic de către 
Dinamo 
doi al 
Rapid, 
cabine 
țional 
au apelat la 
me" ! ‘ 
poartă 
vut un 
cat de 
dar mai ales de pe
riculozitate și spec
taculozitate. S Pînă 

marcat, 
fost prea 
neputînd 
nici de

în „actul“ 
meciului cu 
Lăsînd la... 

jocul pozi- 
dinamoviștii 

,sche- 
simple, pe 
care au a- 

i grad ridi- 
consistență,

Laurențiu, 
M. Popes- 
coechipierii 
Extrem de

zări prompte și 
xacte, dovedind 
bună cunoaștere 
jocului.
• MECIUL DE LA 

BACAU ne-a prile
juit o sugestivă 
comparație — 
planul evoluției 
randamentului 
— între liderii 
lor două echipe, C. 
Solomon și, respec
tiv, Hagi. Primul 
dintre ei a făcut, 
ca de obicei, un 
joc foarte bun, re- 
marcîndu-se atît 
prin intervențiile 
sale sobre și sigu
re în apărare, cît 
șl prin infiltrările 
spre careul advers 
care l-au adus în 
min 25 la un pas 
de deschiderea sco
rului. mingea șuta
tă de el. de la cir
ca 30 de metri, în- 
tîlnind 
ții. La 
ai săi. 
chip ei 
merită 
valoarea și constan
ta comportării sale 
—' atenția selecțio
nerilor. eventual 
pentru includerea 
lui în lotul olimpic. 
In contrast cu C. 
Solomon. Hagi șl-a 
făcut mult mai pu
țin simțită prezența ORGANIZATOR^ 

COMPETIȚII LA 
CLUBUL PETRO
LUL PLOIEȘTI, Mi
hai Cristache 
foarte abătut 
sfîrșitul meciului cu 
F. C. Argeș. Și pe 
bună dreptate, pen
tru că echipa lui 
de suflet, Petrolul, 
n-a reușit decît un 
scor alb în fața lui 
F. C. Argeș. „Ce 
frumos ar fi fost — 
spunea M. Crista
che — dacă am fi în
cheiat sezonul de 
toamnă cu o victo
rie. Chiar dacă pe 
parcursul turului e- 
china noastră a pri
mit frumoase apre
cieri. întotdeauna in 
fotbal ultima im
presie contează*. • 
Fundașul central al 
echipei Petrolul, Bu- 
tufei, cel mai vîrst- 
nic jucător al plo- 
ieștenllor, rămîne 
un exemplu de dă
ruire în teren. Și 
duminică, în 
meciului cu 
Argeș, prin 
a întreprins 
mon strat că 
sufletul echipei. 
Meciul Petrolul

pe 
și 

lor 
ce

stîlpul por- 
cei 27 de ani 
căpitanul e- 

băcăuane 
încă — prin

în teren Marcat 
foarte strîns — ce-i 
drept, uneori șl 
faulta* —, interna
ționalul bucureștean 
a confirmat și la 
Bacău lipsa de for
mă din ultima vre
me. Ceea ce ar tre
bui să constituie 
pentru el un serios 
motiv de reflecție 
șl un îndemn la o 
pregătire temeinică 
în perioada de iar
nă.
• PORTARUL CA- 

VAI, la cel 36 de 
ani ai săi, se do
vedește, în conti
nuare. un fotbalist 
de nădejde. Culmea 
este că el nu 
nici un fel de... ge
lozie vizavi de re
zervele sale mai ti
nere care. firesc, 
abia pîndesc titula
rizarea Mai mult, 
el, „cu 
îi antrenează 
plimentar pe 
trei posibili succe
sori. Iașko, Ciucur 
șl Cîmpeanu TTT, do- 
vedindu-se din calc 
afară de exigent. 
Un asemenea altrur 
lsm îl face cinste !

are

Mai 
mîna lui*, 

su- 
cel

la golul 
Andone a 
nervos el 
fi calmat 
coechipierul său Mo
rarii, pe care de 
altfel l-a și îmbrin- 
cit cînd acesta in
tenționa să-1 readu
că pe.. linia de 
plutire. • ..Vîrful* 
de formă., nespor
tivă l-a înregistrat 
Nicolae. autor al 
unui gest reprobabil 
la încheierea primei 
reprize, cînd l-a lo
vit cu Dumnul pe 
Marinescu. ® Gale
ria rapidistă 
dat din 
spectacol 
riul* său vocal 
și nu numai el 
fiind foarte 
de ceea ce 
teaptă de 
mai fideli 
teri așa cum sin
guri se caracterizea
ză. însă, tot singuri 
se și contrazic...
• ȘAPTE CARTO

NAȘE GALBENE 
s-au acordat în me
ciul Chimia — O- 
țelul. Nepermis de 
multe și toate jus-

pe ..

s-a 
nou in...

„reperto-

departe 
se aș- 
la cei 
supor-

de meci, un supor
ter al lui F. C. Olt, 
avizat de atuurile 
(insistență, abilitate, 
simț al porții) vîr- 
fulul de atac al pe- 
troșenenilor. Ne-am 
permis, într-un timp, 
determinați de ga
fele portarului 
F. C. Olt. " 
trebăm pe 
de 
că

lui 
să-1 în- 
vecinul 

loc : nu găsiți 
— pentru astăzi 
cineva trebuie 

pus să-1 păzească 
pe... Ciurea 7
• DE ANI BUNI

era 
la

timpul 
F. C. 
tot ce 
a de- 

r 3 mine
•

tificate (pentru pro
teste, atacuri tari), 
Mai mult de la 
stadion. C. Gheor- 
ghe și Verigeanu au 
fost auși la spital, 
primul accidentat la 
claviculă, al doi
lea — gravă dis- 
junctie la umărul 
stîng © Tot despre 
cartonaș : de ce 1-ă 
primit Mangalagiu ? 
Pentru că a trimis 
de două ori balo
nul în poarta ad
versă cu mîna. ca 
un autentic volei
balist. Prima oară 
arbitrul l-a averti
zat verbal, a doua 
oară însă ................
nea nesportivă nu 
a mai fost trecută 
cu vederea. • Și 
mai trebuia un car
tonaș și pentru An- 
cuța. care s-a 
prit cu balonul șl 
s-a făcut că se în
cheie la gheată, în
cercînd să-și persi
fleze adversarii. Mai 
bint ar fl marcat 
gol de la 10 m șl 
echipa lui nu mai 
cîștiga doar prln- 
tr-un autogol. • La 
Chimia 
du-se să 
ordine în lotul 
jucăto-rt. s-a renun
țat la unii care nu 
prea aveau per
spective pentru Di
vizia A și care nu 
puteau contribui la 
redresarea echipei. 
E vorba de Podaru, 
Ohîl si Sulceanu 
• Știți cine era 
nemulțumit cel mai 
mult de evoluția lui 
Vergu ? Chiar tatăl 
lui. înseamnă că a- 
easă s-a făcut o se
rioasă ..analiză* a 
locului.

a-titudi-

o-

încercîn- 
se facă 

de

I.D.M.S. București aduce la 1 

cunoștință celor interesați că 
numai pînă la 31 decembrie I 

pentru autoturismele OLTCIT CLUB se primesc înscrieri I 
transferul cumpărătorilor care au depus bani la C.E.C. în | 
pentru autoturism pînă la data de 31 decembrie 1984.

ANUNȚ
1986 
prin 
cont _____ ______ ___  _______ _____ ___ __ ____

înscrierile se fac prin prezentarea cumpărătorilor la magazi- t 
nul auto T.D.M.S. București, str. Valea Cascadelor nr. 24, sector I 
6, telefon 78.26.46 — int. 152, 153. I

Tot la magazinul auto I.D.M.S. București se primesc înscrieri I 
pentru autoturismul DACIA 1410 Sport prin transferul cumpără
torilor care au depus bani' la C.E.C. în cont pentru autoturism I 
pînă la data de 31 decembrie 1985.



După C.M. de patinaj arlislic-juniori

LOCUL 17, DIN 25 DE CONCURENȚI>

ECHIPELE ROMÂNIEI LA BALCANIADA0 CLASARE SUB AȘTEPTĂRI
Isi stabilise obiectivul, consider 
că a constituit un alt handicap. 
Rezultatele patinatorului nostru 
au fost următoarele : locul 17 
la programul obligatoriu, locul 
20 la programul scurt — unde 
a încercat cea mai grea com
binație din concurs triplu Flip 
cu triplu Teo-Loop — si locul 
14 la programul liber ales, 
unde a' primit două note de 
5,1 pentru „tehnica" exerci
țiului dar. repet notele acor
date pentru partea artistică 
l-au tras mult în los. Consi
der că prezenta antrenorului 
ar fi îmbunătățit în vreun 
evoluția sportivului".

Dînd credit unora dintre _ 
firmațiile celui care a fost 
martor ocular la Campionatul 
Mondial din Canada, ne rezer
văm dreptul de a ne exprima 
si alte puncte de vedere. Ast
fel, este cunoscut faptul că îna
intea unei competiții Interna
tionale. de o deosebită atentie 
trebuie să se bucure nu 
numai oregătirea în cadrul an
trenamentelor. ci si cea din 
afara lor. Trebuie să stea în 
atentia sportivului si a antre
norului toti factorii care con
tribuie la obținerea celei mat 
bune forme sportive în mo
mentul concursului. Or. depli
na stare de sănătate 
ren tulul este una din 
esențiale ale reușitei, 
ea a fost negliiată 
nostru, atît de sportiv, cît si de 
cel care l-a însoțit în Canada, 
singurul care putea veghea a- 
supra stării lui fizice si psi
hice. risipindu-se. astfel, tn 3 
zile de concurs, ani de muncă, 
cunoștințe, pricepere șl speranțe.

PE GHEATA 
ȘI PE ZĂPADĂ

timp în urmă. la 
Kitchener, in Canada, s-au în
cheiat Campionatele Mondiale 
de patinaj artistic pentru ju
niori, la care a fost prezent sl 
patinatorul român Cornel 
Gheorghe. Locul 17. pe care 
acesta l-a ocupat, ne-a sur
prins, pentru că, — știam — 
el „viza" o clasare în orimii 
zece. îl acreditau talentul său. 
dar mai ales rezultatele bune 
din concursurile internaționale 
anterioare. Ce s-a intimplat, 
însă ? Ne-a răspuns la între
bare Florin Gămulea. arbitru 
internațional, care- în această 
calitate, a fost prezent in Ca
nada. „De Ia bun început tre
buie sdus că reprezentantul 
nostru a concurat sub posibili
tățile lui. datorită tracului dar 
si datorită faptului că. în pre
ziua înoeperii concursului, a 
contactat o viroză. Locul 17 o- 
cunat în final este mult sub 
valoarea 
tinînd 
nai în 
acum 
vinsi 
si la __ ________  _________
tulul Mohdial. de la Karl Marx 
Stadt. Totuși, si la „mondia
lele" de iuniori Cornel Gheor
ghe a făcut proba talentului 
său.
care 
tehnice foarte 
atras atentia 
Mărturie în i 
si fotografia ___
ziarul local ..Kitchener Waterloo 
Record". Numai că. din oăcate. 
reprezentantul nostru a dove
dit sî o mulțime de carențe la 
partea artistică ceea ce a a- 
tras scăderea cu regularitate 
a notei, cu două-trei zecimi 
sub cea acordată centru ele
mentele tehnice. Mărirea limi
tei de vîrstă — 13 ani fată de 
16 —, modificare survenită în 
regulament după ce federația

Cu puțin

DE GIMNASTKA-JUNIORI
sfirșitul acestei săptă- 

se vor desfășura la A- 
Campionatele Balcanice de

DE LA ATENA

nu 
fel

a-

lui. Afirm aceasta 
cont de clasamentul fl

oare multi din cei situati 
înaintea lui fuseseră In
ia alte concursuri chiar 
cel dinaintea Camoiona-

Exercițiile ♦ orezentate. 
cuorind multe elemente 

» valoroase, au 
SDecialistilor. 

acest sens este 
apărută în

a concu- 
conditiile 

Si tocmai 
tn cazul

Doino STĂNESCU

ULTIMELE SEZONUL ANCHETELOR

ÎNTRECERI
DE HOCHEI

(Urmare din pag. 1)

abordat a doua competiție a 
formațiilor de acest rang cu 
10 p.

La Miercurea Ciuc se des
fășoară Dină la 20 decembrie 
Drimul turneu din cadrul Con
cursului republican de speranțe 
(sportivi născuti in 1973 si mai 
tineri), la care iau carte for
mațiile CSS M Ciuc (cîstigă- 
tonrea turneului din 1985—86). 
CSS 2 Galati CSS Gheorgheni. 
Triumf București. CSS Suceava 
și Dunărea Galati

La. Galati, unul din puterni
cele centre ale hocheiului ro- 

unde activează o se
va

Tradiționala 
țlei de _____ ____
Press privind desemnarea celor 
mai interesante evenimente spor
tive ale anului a stabilit că per
formanța cea mal Importantă tn 
1986 a fos< cîștlgarea de către re
prezentativa Argentinei a titlului 
de campioană mondială. Au mai 
primit voturi în această originală 
anchetă decizia C.I.O. de a orga- 

, niza Jocurile Olimpice de Iarnă la 
mijlocul intervalului Olimpiadelor 
de vară (prima dată, în 1994). vic
toria lui Alain Prost tn formula 
1, succesul americanului Mike Ty
son, care a devenit cel mal tînăr 
campion mondial de box la cate
goria grea din Istoria competiției, 
precum și cîștlgarea de către a- 
merieanu’ Greg Lemond a „Turu
lui ciclist al Franței*.

anchetă a agen- 
presă Associated

La 
mini 
tena - „
gimnastică-juniori. atîf la .spor
tivă". cit și la „ritmică". Echi
pele țării noastre au plecat ieri 
dimineață spre capitala Gre
ciei in următoarea componență: 
Gabriela Gheorghe. Mihaela 
Ciobânu, Cătălina Bucur, Ma
ria Neculiță, Liliana Stanciu, 
Luminița Zăvod. Gabriela Ef- 
tlmie, Clatidiu Tempe. Nieușor

ACELAȘI CAMPION
T

Federația internațională 
tenis l-a desemnat pe 
Lendl, pentru al doilea an 
secutlv, campion mondial. 
1386, Ivan Lendl a cîștigat două
turnee majore. Roland Garros și 
Flushing Meadow, a fost finalist 
la Wimbledon șl a terminat în
vingător ' “
lor“. El 
mul Loe 
„Marelui

Gal Florin 
Bora, Cosmin

Pascu, Adrian 
Gheorghe, Radu
Licaciu, Nicu Stroe (gimnastică 
sportivă). respectiv Adriana 
Stoenescu, Irina Dodea Raluca 
Popescu. Veronica Munteanu si 
Cornelia Popa.

•
nln . . .
contînd pentru ,,Cupa Mondială*, 
a fost cîștigat de sportiva italiană 
Veronica Oberhuber, cu timpul de 
2:05,196. Pe locurile următoare 
s-au situat coechipiera sa Marie 
Louise Rainer — 2:05.422, Myler 
Cammy (S.U.A.) — 2:05,601 șl Irlna 
Kusakina (U.R.S.S.) - 2:05,981.

Concursul lnternațonal feml- 
de săniuțe de la Sarajevo,

MONDIAL LA TENIS
de 

Ivan 
con- 

în

• „Cupa Mondială" la schi a 
programat pe trambulina olimpică 
de 76 m de la Lake Placid un 
concurs în care victoria a revenit 
sportivului austriac Ernest Vet- 
torl, cu 241.2 puncte (sărituri de 
92 m șl 87 m). Pe locurile urmă
toare s-au situat Iugoslavul Prl- 
moz Ulaga — 233.7 p și norvegia
nul Vegard Opaas — 229,8 p. Lider 
al clasamentului general se men
ține Opaas cu 64 p. 
Vettori — 58 p.

urmat de

de ștafetă 
concursului

în „Turneul campionl- 
a ocupat totodată prl- 
în clasamentul final al 
Premiu*.

Printre protagoniștii ..Cupei 
Mondiale**, la Val d'Isere, 
austriacul Erwin Resch.
Telefoto : A.P. — AGERPRES

• Proba masculină
4 X 10 km din cadrul 
internațional de schi de la Cogne 
a dat cîștlg de cauză 
Suediei. înregistrată 
de lt. 48:47.
toare s-au
Norvegiei —

>— lh 48:58 șl

echipei, 
cu timpul 

Pe locurile urmâ- 
clasat formațiile 

lh 48:52, Elveției 
Suediei — lh 49:03.

Intercontinentala"

PRENSA LATINA: „STEAUA BUCUREȘTI
A JUCAT MAI BINE

TOKIO, 16 (Agerpres). — în 
comentariul oe marginea me
ciului desfășurat la Tokio în
tre echipele River Plata Bue
nos Aires si Steaua București 
contînd pentru „Cupa Intercon
tinentală" la fotbal,x corespon
dentul agenției Prensa Latina 
notează, între altele : „Steaua 
București a jucat mai bine 
decît River Plata, fotbaliștii 
români demonstrînd o bună 
pregătire tehnică și abilitate în 
manevrele tehnico-tactice. Dar 
lor le-a lipsit atributul pe care 
argentinieniii l-au avut și s-au 
servit de el pentru a cîștiga 
,,Cuna Intercontinentală*.

OEClT RIVER PLATA!"
vorba de o anume știintă a 
jocului, de o .viclenie" pe care 
o posedă fotbaliștii cu experi
ență. Golul uruguayanului An
tonio Alzamendi este funda
mentai pentru a înțelege ce 
s-a intimplat la Tokio si pen
tru a defini diferența ce se
pară pe 'River de Steaua

fotbal : de a face să încline in 
mod neașteptat balanța in fa
voarea lor cu ajutorul unor 
manevre individuale ce nu pot 
fi intuite de adversar. In acest 
context, victoria agentinienilor 
este elocventă. N'orberto Alon
so l-a căutat de la 30 m pe 
Alzamendi. intr-un moment în 
care echipa adversă se aștept» 
la un schimb de pase sau la 
o lovitură 
Alzamendi 
tă situație 
pe partea 
ieșirea lui 
Si a tras".

In comentariul agenției EFE 
Madrid se scrie : „Partida din
tre River Plata si Steaua Bucu
rești s-a caracterizat priptr-un 
joc echilibrat, cu faze intere
sante și de o bună valoare 
tehnică. Românii au dominat 
mijlocul terenului. River

directă spre poartă, 
a profitat de accas- 
pentru a pătrunde 

dreaptă, a așteptat 
Stîngaciu din poartă

mânesc 
rie de antrenori harnici, 
începe azi cel de-al treilea tur
neu (dublu) de iuniori I.
pa 1. Pe primul loc (cu 4 o 
cîstigate anterior în fata celei 
de-a doua clasate) -- CSS 2 
Galați, cu 14 o : pe locul 2 
(cu 2 p cîstigate in fata gălă- 
teniior) CSS Gheorgheni. tot 
cu 14 p : 3. CSS M. Ciuc 8 p : 
4. Steaua Triumf București 0 p.

La Sf. Gheorghe se va deru
la. între 20 si 24 decembrie 
cel de-al doilea turneu de iu
niori I (născuti în 1969 și mai 
tineri), grupa a 2-a in care 
situația se orezintă astfel : 1. 
CSS Sf Gheorghe 8 o ' 2. CSS 
Od. Secuiesc 6 p‘t 3. Petrolul 
Brașov 4 n : 4 Petrolul Ploiești 
2 d : 5 IMATEX Tg. Mureș 0 P.

Patinoarul din Suceava va 
mai găzdui în acest an (21—25 
decembrie) încă o comnetitte : 
primul turneu de iuniori II 
(hocheiști născuti în 1971 și 
mai tineri) grupa a 2-a Vor 
fi prezente : CSS Rădăuți. CSS 
Sf. Gheorghe CSS Suceava 
CSS Tg. Mures CSS 2 Bucu
rești.

Seria competițiilor din aceas
tă lună va fi încheiată oe oa- 
tinoarul ..23 August" din Bucu
rești : eehioele de iuniori Ii 
din grupa 1 vor lua parte la al 
doilea turneu al lor intre 21— 
26 decembrie. Participă patru 
echipe, clasate în ordinea ur
mătoare dună primul turneu : 
CSS 2 Galați. CSS M, Ciuc 4 
P CSS Triumf București 2 n. 
CSS Gheorgheni 0 o. - (M.T.).

gru-

du-se... Centrului antidrog din 
Glasgow) și apoi, în 27 octom
brie a.c., l-a învins, la Paris, 
pe Thierry Jacob. Tntr-un mo
ment în care ,,steaua" sa pu- 
gilistică urcă din nou, McDer
mott se distinge nu doar prin 
abilitatea

Telefoto : A.P. — AGERPRES
Balint Montenegro tși dispută balonul, in Cupa 

nentală de la Tokio

MINTEA CEA DE PE URMA
In urmă cu 2—3 ani, scoția

nul Bobby McDermott ajun
sese să fie co’nslderat, la cate
goria muscă, o mare speran
ță a ringului britanic. Specia
liștii nu conteneau să-1 elo
gieze, remareînd un neobosit
joc de picioare, o
viteză de execuție și. 
atu important La 51 
C-e kilograme, o lo- 

’ vitură năpraznică.
Surprinzător însă, 
a pierdut. în vara 
semifinala campionatului na
țional McDermott a dispă
rut din bcx. dar nu șl 
de pe prima pagină a 
ziarelor de sport, care au no
tat, cu litere de-o șchioapă, a- 
restarea Iul ! Pentru deținere 
de heroină șl, spre a-și putea 
plăti stupefiantele, apartenen
ță la o bandă de spărgători I

Condamnat 9 luni, interval în 
care a slăbit 12 kilograme (!), 
McDermott șl-a reluat. Imediat 
după eliberare, antrenamentele 
și. la „semlmuscă*. a făcut 
mal întîi meci egal cu Ronnle 
Stephenson (fondurile vărsîn-

deosebltă

după ce
lui 1985,

din ring (care a a- 
vut, totuși, de sufe
rit), ci și prin ve
hemența cu care
luptă, prin confe

rințe, prin scris etc., îm
potriva teribilului flagel pe
care-1 reprezintă, pentru tine
ret mai ales, drogurile. „Eu 
nu vorbesc, a declarat el, din 
auzite, eu am plătit prețul 
groaznic al nesăbuinței și, im
plicit, al unei umilințe fără e- 
gal. Sportul m-a ajutat să re
devin om șl asta nu se uită. 
Pentru a-i salva pe alți incon
știenți de pericolele amintite, 
nu voi înceta să pledez contra 
drogurilor, oferind nu atît 
cuvinte, cît exemplul unuia 
care s-a trezit Ia timp*.

Cum zice românul, mintea 
omului cea de pe urmă !

O vi di u IOANIȚOAIA

Plata a fost mai incisivă și mal 
clară in fazele de atac. Steaua 
București a aVut o comportare 
meritorie, însă nu a știut să 
depășească cîteoda’ă dura (deșt 
corecta) apărare argentiniană".

in general pe fotbaliștii argen
tinieni de cei europeni. 
Este vorba despre acea spon
taneitate si vivacitate în rezol
varea anumitor situatii-cheie 
ce pot apărea intr-o partidă de

• PUȚINE VICTORII IN 
INTERESANTE IN ANGLIA © IN IUGOSLAVIA ȘT SPANIA 

S-A ÎNCHEIAT TURUL CAMPIONATELOR

DEPLASARE @ REZULTATE

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ÎNOT • tn ultima 

zi » concursului Inter
național de la Malmd 
(Suedia), olandeza 
Annemarle Verstappen 
a terminat învingă
toare In proba de 100 
m liber, cu timpul de 
55.63, far Katrln Zim
mermann (RD. 
mană) s-a situat 
locul întîi la 200 
spate in 2:12,27. 
zultate înregistrate tn 
întrecerea masculină : 
200 m liber : Stephan 
Caron (Franța) —

l -.46.78 ;
Vadim

400 m mixt : 
Iaroșcluk 

(U.R.SiS.) — 4:14,55 ; 
100 m fluture : Dano 
Halsall (Elveția) — 
54,06.

Ger- 
pe 
m 

Re

POLO @ Turneul in
ternațional de Ia Bu
dapesta s-a încheiat 
cu victoria echipei lo
cale Spartakus, care, 
în meciul decisiv, a 
întrecut' cu scorul de 
8—7 (0—1, 3—0, 4—3.

1—3) formația C. N.
Barcelona.

ȘAH • în turneul 
Internațional de la 
Bruxelles, după trei 
runde conduce cam
pionul mondial, ma
rele maestru sovietic 
Garri Kasparov, cu 2.5 
puncte. urmat de 
Portlsch 2 p. Korclnoi, 
Short. Nunn cite 1.5 
p, Hiibner, 0 p. 
Kasparov a cîștigat la 
Nunn și la Hiibner, 
încheind remiză par
tida cu Korclnoi.

ARSENAL SE DETAȘEAZA în 
Anglia. După 19 etape „tunarii" 
au terminat la egalitate (1—1) cu 
Norwich în deplasare, în timp ce 
următoarele clasate au fost învin
se, tot în deplasare : Nottingham 
Forest cu 2—3 la Newcastle șl E- 
verton, 0—1 la Luton. în prezent, 
în fruntea clasamentului se află : 
Arsenal — 38 p. Nottingham 35 p 
șl Everton 32 p. Foarte pasionant 
a fost șl meciul dintre Aston Vil
la șl Manchester United : 3—3. 
Noua promovată Wimbledon a
cîștigat fără drept de apel în fața 
lui Sheffield Wednesday 3—0. Alte 
rezultate • Manchester City — 
West Ham 3—1. Q. P “ 
Charlton Athletic 0—0 
- Watford 2—1.

S-A ÎNCHEIAT turul 
via. Pe primul loc se află vardar 
Skoplje cu 20 de puncte, urmată 
de Partizan Belgrad cu 19 p. Deci 
în primăvară, se anunță o luptă 
strînsă între cele două echipe. în 
această cursă poate interveni ș1 
Velez Mostar, care are acum 17 p 
(clasată a treia). Tn ultima et.anS 
a turului, s-a înregistrat o singură

Rangers — 
Tottenham

în lugosla-

•urprlzâ : Partizan Belgrad a cîș- 
tlgat cu 3—0. In deplasare, cu Di
namo Vinkovicl. In rest, toate jo
curile s-au Încheiat cu succesul 
formațiilor gazdă : Steaua Roșie 
Belgrad — Osijek 4—1, Vardar 
Skoplje — Dinamo Zagreb 2—0, 
Radnlcki Nlș — Rljeka 3—t, Haj- 
duk Split — Celik Zenfca 2—0, 
Velez Mostar — Sloboda Tuzla 
4—3. F.C. Sarajevo — Buducnost 
Titograd 2—1

LUPTA PENTRU primul loc tn 
Spania continuă după 17 etape 
(ultima a turului) între F C. Bar
celona șl Real Madrid. Catalanii 
au 25 de puncte, fiind urmați de 
Real Madrid cu 23 p și Athletic 
Bilbao — 2: p. Barcelona a termi
nat la egalitate (1—1) acasă, cu 
Atletico Madrid, iar Reat a disnus 
cu 1—0 de Espanol Barcelona. Alte 
rezultate : Valladolid — Murcia 
4—0, Sevilla — Cijon 3j-0. Saba
dell — Zaragoza 1—0.
Las Palmas 3—0, Cadiz 
Sevilla 1—1. Santander - 
1—1. Deci, două scoruri 
tn rest numai succese ale 
lor.

Bilbao — 
— Be tis 
Osăsuna 

egale, 
gazde-
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