
Proletari din trate țările. unițl-vt I

portul z„XV“-le constănțean a învins formația 
franceză Agen, marcindu-i două eseuri!

(prin telefon).
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l/n nou rezultat de înaltă valoare al înotului nostru

LA 400 m MIXT!
9 Tamara Costaclie în prim-planul campionatelor de 
juniori , Podium românesc în întrecerea fetelor 

la „Cupa Carpați"
*

1 Luând startul întf-o tentativă 
de record — în cadrul reuniu
nilor Campionatului Național 
de juniori șl „pupei Carpați", 
de la Arad —, excelenta noas
tră înotătoare Noemi Lung a 
avut o evoluție de cel mai 
înalt nivel internațional. După 
ce cu o săptămână in urmă ob
ținuse un foarte valoros rezul
tat de 2:15,27 pe 200 m mixt, 
iată oă de ieri băimăreanca de
ține cea mai bună performanță 
mondială a anului și la 400. m 
mixt: pnezentîndu-se într-ofor
mă deosebită, înotind cu multă 
dezinvoltură și ambiție, eleva 
lui Gheorghe Ditmeca a fost 
cronometrată la finele cursei în 
4:40,50, timp care îmbunătățeș
te substanțial vechiul record 
național — 4:43,17, cane îi apar
ținea și depășește cel mai 
bun rezultat mondial an
terior, 4:42,94, deținut de Kath
leen Nord (R.D.G.). Noemi a 
mai dat o probă a valorii sale 
într-o altă tentativă, la 200 m 
liber, în oare a stabilit de ase
menea un record românesc, cu

2:00,43 — a șaptea performanță 
mondială din 1986.

Campioana și recordmana 
mondială Tamara Costache a 
mai cobori t o dată sub 26 de 
secunde în proba favorită, 50 
m liber — 25,93, aceasta fiind 
performanța numărul 1 a Cam
pionatelor de juniori (950 p 
conform tabelei de punctaj), 
urmată de rezultatele Lumini
ței Dobrescu 867 p și Liviei 
Copariu 834 p in aceeași cursă. 
La băieți, AI. Moldoveanu 785 
P, L. Voiouleț 763 p, L. Bay 
743 p.

In ..Cupa Carpați" — competi
ție internațională pentru înotă
tori de 14 ani —, podium ro
mânesc în Întrecerea feminină: 
1. Livia Copariu 834 p, Ramo
na Terșanschi 795 p. Andreea 
Sighiarto 787 p. în întrecerea 
băieților : 1. W. Torsten (R.D.G.) 
741 p, A. Heidrich (R.D.G.) 720 
p, M. Crișan (România) 685 p.

REZULTATE TEHNICE
„Cupa Carpați": 200 liber, 

Livia Copariu 2:07,40; b: 
Torsten (R.D.G.) 2:01,04 ;

spate b; M. Crișan 1:02,85 ; f : 
Andreea Sighiarto 1:06,35 ; 200 
fluture b : M. Koperski (Polo
nia) 2:17,40 ; f : Corina Dumi
tru 2:26,10, Sighiarto 2:27,30 ; 
200 bras, b : D. Boncea 2:37,83 ; 
f : Victoria Elesieva (U.R.S.S.) 
2:49,90; 50 liber, f: Coparin 
27,05 ; b : A. Heidrich (R.D.G.) 
25,80, Dragoș Băcescu 26,17 ; 
400 mixt, f : Sighiarto 5:09,58 ; 
b: F. Oswald (R.D.G.) 5:05,30; 
400 liber : Torsten 4:13,95 ; 100 
fluture, f: Copariu 1:05,35 ; b : 
FI. Nițu 1:02,70 ; 200 spate, b: 
Crișan 2:16,41 ; f : Sighiarto 
2:20,80 ; 800 liber f : Ramona 
Terșanschi 9:15,60 ; 100 bras f: 
Elesieva 1:19,41 ; b : Boncea
1:11,58 ; 100 liber f : Copariu 
58,82 ; b : Heidrich 55,10 ; 200

(Continuare in pag. 2-3)

PARIS, 21
Farul, campioana 
ne-a furnizat o nouă surpriză 
plăcută, câștigînd sîmbătă sea
ra ta fața celei de a doua e- 
chipe a Franței, S.U. Agen (pe 
terenul aoesteia) cu 10—3
(10—3). Partida a oontat ca se
mifinală a primului Masters' 
de rugby. După cum arată și 
soorul, meciul a fost foarte dis
putat, dar victoria rugbyștilor 
pregătiți de Mihai Naca a fost 
superba. Soarta meciului — în
soțit de o ploaie insistentă — 
s-a decis în prima repriză, 
când românii au marcat două 
eseuri prin Dumitraș (mln. 21; 
a transformat Bezușcu) și Ion 
(mim. 28), francezii reducând 
din handiioap abia în finaliul re
prizei prin internaționalul Berot 
(min. 38) din l.p. După pauză, 
terenul a devenit tot mal greu 
și alunecos, cele două formații 
nemaireușind faze dare, în 
măsură să modifice rezultatul. 
Iată cum apreciază acest meci 
agenția France Presse : ,,Vic
torie logică a românilor în fața 
unei echipe (Agen) care nu a 
realizai nimic bun, lăsîndu-se 
dominată în jocul la margine, 
fiind incapabilă să oonstruiască 
faze clare. Timpul (ploios), ca 
și starea terenului nu au contri
buit Ia oreșterea calității parti-

del". în fața a circa 5 000 de 
spectatori, arbitrul francez M. 
Lamoulie a condus următoarele 
echiipe : FARUL : Toader — 
PUotschi, Lungu, Varga, N. 
Dinu — Bezușcu, Ion — Giu- 
glea (min. 41 Gaîan), Dumitru, 
Nucula — Dnmitraș, SL Con
stantin —• Priseoa.ru, Grigore, 
Opriș. Din păcate, în aoest meci 
s-a accidentat excelentul nostru 
flanker Dumitraș. AGEN : Be- 
rot (min. 56 Martini) — B. To- 
lot, Mayout, Mothe, Gleyze — 
Monllaur, E. Tolot — Bellcrd, 
Capot, Mazzer, — BonîooL Pu- 
jade — Dubroca, Dupont (mln. 
25 Fanfani), Seîgne.

în cealaltă semifinală, la 
Toulouse, Stade Toulousain 
(campioana Franței, în forma
ție completă), a întrecut la 
scor mare pe reprezentanta 
Australiei, Wests, cu 27—3 !

Așadar, finala se va disputa 
între Stade Toulousain și Farul 
Constanța, marți, la Toulouse, 
în deschidere, pentru locul 3 se 
vor întâlni cele două formații 
învinse în semifinale, Agen cu 
Wests.

Iată șl rezultatele meciurilor 
de clasament (5—8) : Ponson 
By (Noua Zedandă) — Barba
rians Fidji 47—12 și Banco Na- 
cion (Argentina) — Scavollini 
L’Aquila (Italia) 20—14.

La capătul unui reușit concurs
tea-.-s -rrr-r1—   rv ——
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primul găzduit de frumosul bazin din Bacău

SĂRITORII DE LA STEAUA
ĂU CUCERIT „CUPA F.R. NATAȚIE

Premieră reușită in frumosul 
bazin din Bacău! Intr-adevăr, 
concursul dotat cu „Cupa F. R. 
Natație" — prima competiție de 
sărituri găzduită de moderna 
piscină din Complexul Sportiv 
„23 August" din localitate — 
s-a constituit intr-o frumoasă 
propagandă pentru 
mură a natației, 
culegind deseori 
scenă deschisă din partea su
telor de spectatori, majoritate^ 
elevi și eleve, din rindul că- 
rqra avem convingerea că multi 
au fost atrași spre practicarea 
înotului și săriturilor. Spre 
cinstea lor, gazdele (C.J.E.F.S., 
S.C. Bacău, Comisia județeană 
de specialitate și. F.R.N.) au 
fost și ele la înălțime, creînd 
concurentilor și oficialilor con
diții de întrecere optime și 
contribuind în felul acesta la 
succesul competiției.

Ca la cele mai multe con
cursuri din ultimii ani, atrac
ția principală a constituit-o 
disputa fetelor, mai cu seamă 
la platformă, unde întrecerea a 
avut suspans oină la ultima 
săritură. In cursul dimineții, in 
preliminarii, cele opt salturi 
executate de fiecare concurentă 
au oferit un clasament puțin 
obișnuit: 1. Cristina Szakacs 
351,85 p, 2. Daniela Popa 350,45 
p. 3. Adriana Răsloagă 347,95 
p, 4. Ileana Gheorghe 347.50 p. 
O diferență de numai 4 puncte 
și 35 de sutimi intre prima și 
cea de a patra clasată, ceea ce 
anticipase o luptă' captivantă 
în reuniunea finală de după- 
amiază. Așa s-au șî petrecut 
lucrurile, numai că învingă- 
toarea nu a fost vreuna dintre 
favorite, ci Adriana Răsloagă 
(aflată la primul ei succes 
competiție republicană), ___
își vede răsplătită astfel per- 
severenta la antrenamente, 
odată încrederea cu care 
bordat fiecare săritură, 
mente datorită cărora și-a ad
judecat o frumoasă și meritată 
victorie, după ultimul (și cel 
mai reușit) exercițiu:, salt și 
jumătate înapoi cu două șuru
buri și jumătate — coeficient 
2,8 — pentru care a primit și 
cel mai mar? nunctaj al con
cursului : 64,40 p.

această ra-' 
pârtiei panții 
aplauze la

la o 
care

tot- 
a a- 
ele-

O plăcută surpriză ne-a fost 
oferită și Ia trambulină 3 m. 
unde Ileana Gheorghe a repur
tat un succes destul de net, la 
capătul a 10 salturi corect și e- 
legant executate. După o în
trerupere a activității compe- 
tiționale de aproape un an, ta
lentata sportivă anunță o reve
nire grabnică la forma prin 
care s-a afirmat, nu de mult, 
pe plan internațional.

La băieți, în absența princi
palului său rival (Ion Petrache, 
care — ca și Cristina Timar șl 
Luana Ciufuligă — nu a putut 
lua parte la concurs, din mo
tive de sănătate, indisponibili
tatea intervenind chiar în pri
ma zi a competiției). Cornel 
Pop a cucerit locul I în toate 
probele, ceea ce subliniază ca
pacitatea acestui talentat sări
tor, dar scoate în evidență și 
valoarea scăzută a celorlalți 
concurenți, dintre care doar 
Nicolae Lepăduși și Călin Hila

DIKAMO BUCUREȘTI - DIN NOU CAMPIOANA LA JUDO
Sîmbătă, în Sala Dinamo din 

Capitală a avut loc una dintre 
reuniunile ultimei etapa a Di
viziei A de judo. De fapt, în
trecerea,. poate fi apreciată ca 
un adevărat turneu final al 
competiției, în concurs fiind 
angajate principalele candidate 
la titlul de campioană a țării. 
Au fost prezente formațiile 
Dinamo București și TCI Ora
dea, neînvinse pe întregul par
curs al campionatului, Steaua 
București, Dinamo Brașov, Ni- 
tramonia Făgăraș și Construc
torul Miercurea Cine, echipe

Stănică 
(împru-

Șcrban, Nicolae Mihu, 
Olteanu, .Teodor Pop 
mutat de la CSS Gloria Arad), 
Adrian Clinei, Gheorghe Dia- 
conu și Valentin Bazon. Au 
mai contribuit la obținerea tit
lului Silviu Lazăr, Ion Năftăiiă, 
Liviu Cîmpeanu, Traian ' Co- 
drea. Bogdan Lungu șl Nicolae 
Apahideanu (antrenori: Iacob 
Codrea și Constantin Niculae).

Deși principalele candidate 
la cucerirea titlului se anun
țau (judecind după rezultatele 
obținute anterior) echipele Di
namo București șl TCI Oradea,

S. Mititelu. Și la 65 kg orădea- 
nul Z, Teszari conducea deta
șat în meciul cu tânărul St 
Pătroșcu (Steaua), după ce reu
șise două acțiuni de atac co
tate cu yuko. Dar, spre finalul 
partidei, Pătrașcu l-a surprins 
pe Teszari cu o acțiune răsplă
tită. cu waza-ari și a câștigat 
Tot în mod surprinzător a cîș- 
tigat șl G. Cjuvăț (yuko, pe 
contraatac) în fața lui Șt. Nagy 
și Steaua a luat conducerea cu 
2—1, diminuând astfel poten
țialul psihic al echipei din O- 
radea. In continuare. Dan Radu 
(Steaua) l-a depășit pe cam
pionul categoriei. Florin Lascău 
(b.p.-yuko), I. Slmion a ob
ținut victoria prin ippon la 
F. Szabo, N. Iosif (TCI Ora
dea), a pierdut prin neprezen- 
tare meciul cu M. Grozea, iar, 
A. Mariași (Steaua) l-a în
vins la puncte (waza-ari) pe 

Opriș, formația militară

(Continuare în vag 2-3)

Mihai TRANCA

Tradiționala 
anchetă 

a ziarului

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Componența echipei campioane Dinamo București
antrenorii lor, I. Codrea Și C. Niculae. Foto : A.D. NEAGU
care au avut o comportare bună 
de-a lungul competiției.

Cu o formație mai omogenă, 
din care au făcut parte mai 
mulți sportivi valoroși și bine 
pregătiți, Dinamo București a 
dominat concursul. obținînd 
victorii în toate întîlniriie sus
ținute și păstrîndu-și astfel 
titlul de campioană a țării. Din 
echipă au făcut parte Dragoș 
Bolbose, Dan Mureșan, Ilie

a cărora întîlnire era progra
mată spre finalul concursului, 
situația s-a clarificat. în mare 
măsură, încă de dimineață, 
când Steaua (alcătuită în ma
joritate' din tineri) a realizat 
surpriza etapei. învingînd for
mația din Oradea. Partida în
cepuse. firesc, în nota de do- 

,minare a orădenilor, la prima 
categorie C. Gaje obțin) nd vic
toria prin ippon în fața lui

l-a ales pe

H. DllADVl
fotbalistul nr. 1

a! anului 1986

Campionatele Balcanice de gimnastică pentru juniori

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI — PE LOCUL I
ATENA, 21 (prin 

la trimisul nostru), 
cesul deosebit pe care 
noștri l-au repurtat vineri sea
ra aici, în impozanta Sală a 
Păcii și Prieteniei, cu o- capa
citate de peste 15 000 de locuri, 
în prima zi a Campionatelor 
Balcanice de gimnastică pen
tru juniori (victorie pe echipe 
st primele două locuri la indivi
dual oompus), am așteptat, cu 
toții, cu mult interes întrecerile 
de sâmbătă și duminică, care 
programau oonoursul feminin 
la „sportivă", ultimele două 
aparate la „ritmică", precum și 
finalele în toate probele mas
culine și feminine. Au fost 
două zile ,,fierbinți", cu dispu
te drze și deosebit de specta
culoase, cu frumoase succese

telefon, de
După swc- 

băieții
repurtate de tinerele sportive 
române prezente aicL

Sîmbătă seară, ele au obți
nut o aplaudată victorie în dis
puta pe echipe. Ca și în între
cerea băieților, ou șanse apre
ciabile la locul întâi au candi
dat gimnastele române și bul
gare. Grație unui plus de omo
genitate. la un nivel valoric su
perior, sportivele noastre s-a>u 
impus pe echipe, o contribuție 
substanțială adueîndu-și, mai 
ales, sportiva ploieșteană Ga
briela Gheorghe, gimnasta din 
Deva Maria Necullță, precum 
și Mihaela Ciobanu, de la Pe
trolul Ploiești. Gabriela Gheor
ghe a obținut note mari în pri
mele trei probe ale întrecerii : 
9,70 la sărituri, 9,75 la paralele, 
9,70 la blrnă și a încheiat evo-

luția cu un 9,60 la sol, punctaj 
care i-a adus locul doi în cla
samentul individual oompus, 
după gimnasta bulgară Gher- 
gana Peeva, clasată pe locul 
întâi. Călduroase aplauze a cu
les și Maria Ne^uliță, la pri
mul ei mare concurs interna
țional. cu un exercițiu deosebit 
de valoros la paralele (9,80), 
ocuparea locului 3 constituind 
o frumoasă reușită a acestei ti
nere sportive. Din păcate, Li
liana/Stanciu, creditată prin
tre principalele favorite, a ra
tat bîrna (8,75). astfel dă punc
tajul ei de 37,75 nu reflectă 
nici pe departe calitățile și po-

Elena DOBINCA

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe locurile 
următoare :

BOLONI,
BELODEDICI,
CĂMĂTARU,

HAGI
Citiți în pag. 2—3 

REZULTATELE COM
PLETE ALE ANCH TEI, 
la care au participat 
antrenori, conducă
tori de club, cronicari 
ai ziarului nostru.

Priseoa.ru


întrecerile voleibaliștilor din Divizia A

GRUPA 1-6: ELCOND ZALĂU, UN NOII PAS SPRE PODIUM A. NEGULESCU CONTINUA SÂ FIE LIDER

Ierj s-au desfășurat două din 
cele trei partide care figurau 
în prima etapă (din, cadrul ce
lor 5 săptamîni) a returului 
Campionatului Diviziei A de 
volei masculin (grupa 1—6). 
Meciul Universitatea C.F.R. 
Craiova — Dinamo a fost' amî- 
nat. ,

12—5. Mu- 
apoi. de

—IN SALA Agronomia din 
Capitală a avut loc întîlnirea 
dintre echipele Steaua, 
pioana en-titre și lidera auto- 
ritairă a acestei grupe, și A.S.A. 
Eleciromures Tg. Mures. Scor: 
3—0 (12. 11, 11) pentru bucu- 
reșteni. Partida a fost modestă 
din purțet de vedere tehnic si 
spectacular. începutul a aparți
nut. cum era și 
oionilor. care au

cam-

normal, cant 
condus

CIIIIH 7-12

mul set cu 8—3 și 
resenii au profitat, 
unele inexactități ale steliști- 
lor. au refăcut punct dună 
punct, dar nu au mai avut pu
terea să întoarcă rezultatul. în
curajați de punctajul bun din 
primul set. jucătorii mureșeni, 
cu Terbea și Horfaș nou intro
duși în teren, au reușit cîte- 
va momente de ioc bun. 
luat conducerea cu 3—0. 
nu au putut tine ritmul
s-au văzut repede' depășiți 
(14—6). ca urmare a numeroa
selor greșeli comise la servi
ciu. preluare și blocai. în aș
teptarea ultimului punct 
stelistilor. mureșenii s-au 
gătat" de fiecare minge, apro- 
Diindu-se încet-încet de adver
sari. care, totuși, au ieusit să 

luptă’ STRÎNSÂ IN ZONA

au 
dar

Si

al
;.a-

în nri-

(prin 
lupta 

prima

PIATRA NEAMȚ, 21 
telefon). Se întețește 
centru supraviețuire pe 
scenă a voleiului nostru mas
culin. luptă care implică si 
urnele „surprize". Al 3-lea tur
neu a] grupei valorice secun
de. care se desfășoară tn Sala 

11- 
fa-

4
a-

compar-
într-un sextet 
si vioi în acțiuni.

e-

Ceahlăul — în organizarea 
derei. Relonul Săvinesti — 
ce evidentă tentativa celor 
echipe amenințate de a-si 
duna punctele salvării, tn timp
ce fruntașele. Relonul și Trac
torul. anunță în perspectivă o 
interesantă cursă pentru, șefia 
grupei. Sîmbătă seara. Tracto
rul Brașov, iucînd excelent tot 
timpul si în toate 
timențele. 
chilibrat
care împletește bine experiența 
lui Sterea, Pustiu și Zamfir 
cu tinerețea și talentul lui 
Ferariu, Cășvean și Stoian, a 
Întrecut pe C.S.M.U. Suceava 
cu 3—0 (3, 2. 6). învinșii, e- 
levii lui E. Gazda, rămîn în 
hora retrogradării, ca urmare 
a dificultăților prin care trece 
de la un timp această echipă. 
La rindul său. Rapidul, 
nătoarea lanternei, 
încă speranțe, 
mobilizați de 
Schiopescu, 
Ghizdavu — au 
dintre concurentele 
C.S.M. Delta-Tulcea, 
au dispus net : 3—0 (11, 12, 12), 
practicînd un ioc mai complex. 
Tulcenii au luptat mai mult cu 
blocajul. dar acesta n-a fost 
suficient pentru obținerea vic
toriei. Lidera. Relonul Săvi- 
nești, și Politehnica Timisoara

deți- 
nutreste 

Feroviarii — 
experimentați! 

Marinescu și 
blocat pe una 

directe, 
de care

în ultimul set. 
mentimut oină 
jucătorii

e-
4a 

bucu-
cîștige la 11. 
chilibrul s-a 
6. după care _ 
resteni s-ati desprins în cîsti- 
gători. S-au evidențiat : Pădu- 
rețu, Șoica și Pentelescu (Stea
ua). Terbea si Horfaș 
Au condus bine : D.
Si N. Grigorescu.

' Gheorghe
ELCOND DINAMO-

— EXPLORĂRI ȘTIINȚA BA
IA MARE 3—0 (11, 8, 2). E- 
chipa sălăiană a obținut o vic
torie facilă in fata principalei 
sale contracandidate la ocupa
rea locului 3 în clasament. Ea 
s-a distanțat, astfel, la 4 vic
torii. S-au remarcat : Ștreang, 
Tutovan si Ciontoș de la 
vtngători. respectiv Marc. 
DANCIU-coresp.).

(A.S.A.).
Vlădescu

DEDIU
ZALĂU

în- 
(N.

RETROGRADĂRII
au încheiat reuniunea de sîm- 
bătă cu un ioc frumos, mai 
ales în seturile de început și 
de sfîrsit. ioc aplaudat de pu
blicul care a umplut oină la 
refuz sala. în formația : Rădu- 
lescu (Cazacu), Vitelaru (Popa). 
Chezan. Sofron. Buruș. Dumi- 
trache (Stan). gazdele și-au 
adiudecat pe drept victoria cu 
3—1 (—8, 3. 7. 10), dar si re- 
plioa timișorenilor — în sexte
tul : S. Grădinaru (Semenciuc), 
Cionca (Groza). Orelt (Mîtu). 
Filip, Dalacu, Urzică — a avut 

dinconcretizări remarcabile, 
păcate si discontinuități.

Duminică. în penultima zi. 
Rapidul a mai făcut un pas 
sore grupul 
luptă pentru rămînere în 
învingînd 
13) pe 
care, cu 
stăruitori 
destul aDlomb. dar cu resurse 
insuficiente. Bucureștenii, 
pulsionați de 
Schiopescu si 
atac și ale lui 
apărare, dirijați 
de Armeanu, au 
bun ioc al lor. 
derile temporare, 
mis reveniri __ _____
în ultimele două seturi, 
prisma jocului prestat. Rapidul 
ooate si merită să mai spere. 
Confirmînd creșterea de formă. 
Politehnica Timișoara a dispus 
apoi, surprinzător, de Tractorul 
Brașov cu 3—0 (12, 2, 13), In
tr-un meci în care cel puți” 
jumătate dintre brașoveni ni 
s-au părut prea ..sehsibili" fată 
de adversarii lor. în înche-

celor 3 cu care 
„A“. 

cu 3—1 (—14. 6, 15, 
C.S.M.U. Suceava, 

Enuca Si. Mărginean 
in teren, a luptat cu

iru
lui 
în

reușitele
Ghizdavu 
Marinescu în 

cu mult calm 
făcut cel mai 
Cu toate scă- 
care au per- 

ale adversarilor 
prin

DINAMO - CAMPIOANĂ LA JUDO
(Urinare din pag 1)

cîștigind inlilnirea la un scor 
imprevizibil: 6—1!

In continuare. 
București a învins 
cu 5—0, pe Dinamo 
4—2 (in prima întâlnire surcla
sase Pe Constructorul M. Ciuc 
cu 7—0), a depășit pe Nitra- 
monia Făgăraș cu 6—1, singura 
întâlnire care mai prezenta in
teres în stabilirea primelor trei 
locuri (cel puțin teoretic) fiind 
cea dintre Dinamo București 
și TCI Oradea. Apreciindu-și 
șansele mult diminuate, antre
norul orădean Florian Vellci a 
aliniat o formație în care nu 
erau prezenți decît trei titulari: 
FI. Laseău, F. Szabo și P. Opriș. 
în aceste condiții, succesul for
mației Dinamo era ușor de an
ticipat. Deși rezervele echipei 
din Oradea au opus o dîrză

Dinamo 
pe Steaua 
Brașov cu

re-

zistență. dinamoviștii au câști
gat cu 5—2, detașîndu-se ca 
merituoși purtători ai tricou- 
rilor de campioni.

, TCI Oradea, lnvtagînd pe Ni- 
tramonia Făgăraș. Dinamo 
Brașov și Constructorul M. Ciuc 

. cu același scor (4—3), s-a cla
sat pe locul secund, iar Steaua 
a ocupat locul 3. Alte rezultate: 
Steaua cu Dinamo Brașov 
cu Constructorul M. Ciuc 
cu Nitramonia Făgăraș 
(2—3); Constructorul M.
— Nitramonia Făgăraș 3—1.

• Azi și 
turilor din 
întrecerile 
Pionierul", 
lului sporturilor 
cative. Vor fi prezenți peste 350 
de copii din toate județele tării, 
printre care component! ai 
celor șase cluburi pionierești 
de judo.

5—2.
5—2,
3-3 
Cîuc

miine. In Sala Spor- 
Galați. se desfășoară 

dotate cu „Cupa 
din cadrul Festiva- 

tehnico-apli-

INVITATIE LA MANGALIA
a viitorului sezon competițional, bl-I Iq perioada de pregătire . _ . __  __

necunoscutul hotel „Mangalia-, din stațiunea cu același nume, 
, este o excelentă gazdă pentru sportivii cluburilor șl asociațiilor 

din întreaga țară. La acest modern complex. I.H.R. Mangalia
* oferă, printre altele, piscină, terenuri și sală de sport. Se asi

gură tratament de recuperare. 1

ierea penultimei zile. Relonul 
a făcut din nou o partidă 
spectaculoasă. în care au ieșit 
în evidentă Buruș, Vițelaru si 
Chezan în atac, cîștigînd cu 
3—0 (12, 9. 4) în fata formației 

C.S.M. Delta. în cla- 
: Relonul 36 
p.. „Poli" 27 
C.S.M.U. 26

p., Tracto- 
Delta 
Rapid

D..
D..

două

tulcene 
sament 
rul 31 
26 p..
25 d.

Meciurile celor 
uniuni au fost conduse i 
de arbitrii : S. Popescu, 
Dumitru. C. Pitaru. V.

re- 
co’rect 

, v. 
Dumitru. C. Pitaru. V. Va
lentin si M. Ioanovici. în ul
tima zi a turneului, luni, de )a 
ora 14. au loc meciurile Rapid 
— Tractorul. ..Poli" — C.S.M.- 
Delta, C.S.M.U. — Relonul.

Aurelian BREBEANU

LOZUL AUTOTURISMELOR
Dupo cum se știe, la LOZ IN PLIC se pun în vînzare, 

oc'azionol, serii speciale limitate, menite să sporească șan
sele de ciștig ale participanților, conferind, totodată, a- 
cestui sistem un plus de atractivitate. In acest"’ context se 
înscrie și LOZUL AUTOTURISMELOR, aflat încă în vînzare 
la agențiile Loto-Pronosport și vînzătorii volanți din întrea
ga țară. Această emisiune acordă, pe lingă cîștigurile o- 
bișnuite, ți o serie de cîștiguri suplimentare din fondul spe
cial al Administrației de Stat Loto-Pronosport. Se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300", precum și un larg și variat 
evantai de sume de bani.

SINAIA (prin telefon). Cu 
două runde înainte de sfîrșlt, 
in finala Campionatului Națio
nal de șah (masculin) problema 
primelor locuri nu este încă 
rezolvată. Deși, se poate spune, 
tînărul maestru international 
Adrian Negulescu a luat o bună 
opțiune asupra titlului, conti- 
nuînd să rămînă singur în 
fruntea clasamentului.

Iată rezultatele înregistrate 
la sfîrșitul săptămînii: Armaș 
— Marin 0—1, Ștefanov — 
Ardeleana 1—0, Stoica — Ani- 
țoaei 1—0. lonescu — Tratato- 
vici si Foilor — Biriescu remi-

ze (runda a 8-a) ; Negulescu — 
Foișor 1—0. remize Marin — 
Ștefanov, Anițoaei — lonescu, 
Biriescu — Stoica și Tratato- 
vici — Armaș (runda a 9-a).

Clasamentul înaintea celei de 
a 10-a runde: Adrian Negules
cu 6,5 p, Mihail Marin 6 p, 
Parik Ștefanov 5 ' p,’ Monel 
Tratatovici 4,5 p, Ovidiu Foi
șor, Constantin lonescu și Va
lentin Stoica — 4 p, Alin Arde- 
leanu, Iulius Armaș și Ion Bi
riescu — 3 p. Dumitru Ani- 
toaei — 2 p. Marin și Foișor 
au cite o partidă jucată In 
plus.

A A

SPR

In Întrecerea feminină,
Cu fiecare rundă care ne 

apropie ,de momentul desem
nării campioanei naționale fe
minine de șah pe acest an. 
interesul pentru întrecere (găz
duită în condiții excelente de 
hotelul „Sovata" din stațiunea 
cu același nume..:) sporește 
simțitor. Firesc, pentru că dis
puta se complică mereu, 
cînd modificări 
clasamentului.

Runda a 8-a a fost marcată 
doar de o singură remiză, cea 
dintre Gogîlea Si Boicu. 
Ghindă a dispus de 
Baumstark a întrecut-o 
bariu. lonită n-a reușit 
tată atacurilor lui Bădulescu. 
Mitescu a oferit surpriza run
dei, disnunînd de Jicman. iar 
Makropoulou s-a impus în fata 
lui Kozma. “

îin runda a 9-a. Jicman a în
registrat a doua înfrîngere con
secutivă. de data aceasta în fata 
lui . Makropoulou : Bădulescu. 
în schimb, a revenit în prim- 
plan. printr-o frumoasă victo-

adu-
în structura

In rest. 
Stanca, 
pe Ca
să facă

DOUA CANDIDATE EA TITLU
rie la Mitescu. Cabariu n-e 
găsit soluții pentru a trece de 
lonită si nici Stanca în .parti
da cu Baumstark. Boicu- a în
trerupt cu Ghindă, iar Icnescu 
a dispus de Goeîlea.

O mențiune pentru partida 
întreruptă din runda a 7-a. din
tre Cabairiu si Ghindă, care s-a 
încheiat remiză. dar dună o 
luptă de-a dreptul titanică. De 
fa.pt. au fost trei întreruperi, 
care au necesitat nu mai pu
țin de 105 mutări si aproape 11 
ore de întrecere. Oricum, re
cordul de oină acum al com
petiției'...

Clasamentul după 9 runde :
1—2. Makropoulou 6,5 p (din 8 
partide), Bădulescu 6,5 p (9) ; 
3—4. Baumstark 6 p (8), Jic
man 6 n (91 : 5—6. Boicu 4.5 
p (8). Ghindă 4.5 p (9) ; 7. 
lonescu 4 n (8) ; 8. Stanca 3.5 
p (8) ; 9. lonită 3 p (8) ; 10—
11. Mitescu, Kozmj 2.5 p (8);
12. Gogîlea 2 p (9) ; 13. Caba
riu 1,5 p (8).

UN NOU REZULTAT DE ÎNALTA VALOARE AL ÎNOTULUI NOSTRU
(Urmare din pag 1)

mixt f : Sighiarto 2:25,94,; b : 
Heidrich 2:22,35 ; 400 liber f : 
Terșanschi 4:25,70; 1 500 liber
b : Torsten 16:30,78.

Campionatul de juniori : 200 
liber, b : Al. Moldoveanu 1:57,70, 
R. Bandi 2:01,34, D. Băcescu 
2:02,40 (toți C.S.Ș. — Petrolul 
Ploiești); f: Tamara Costache 
(C.S.Ș. „Dobrogeana Gherea" — 
Peta-olul)_2:03,12, Luminița Do
brescu —
Stela 
Mare) 
(CâSjș.
13 ani 
culet (C.S.Ș. Brăila) 1:01,09 — 
rec. jun., M. Satnoianu (Brăi
la) 1:02,80, M. Crișan (C.S.Ș. 
Hunedoara) 1:02,85 — rec. 13 și
14 ani; f: Andreea Sighiarto 
(C.S.M.Ș.) 1:06,35, Alexandrina 
Croitoru (Brăila) 1:08,07. Măli
na Bădică (Brăila) 1:08,95 : 200 
fluture b : L. Nieolescu (Plo-

Reșița) 2:03,48. 
(C.S.M.Ș. Baia 

Livia Copariu 
2:07,40 — rec.

Voi-

(C.S.Ș. 
Pura ■ 

2:06,10, 
Sibiu)
100 spate, b: L.

iești) 2:11,25. Bandi 2:11.71, CD. 
Haidu (C.S.M.Ș.) 2:16,02 ; i : 
Pura 2:16,56, Iuîia Mateescu 
(C.I. Brașov) 2:25,20, Corina 
Dumitru (Brașov) 2:26,10 ; 200 
bras b: L. Bay (Crișul) 2:33,04, 
D. Boncea (Pionierul Constanța) 
2:37,83, D. Leca (C.S.Ș. Timi
șoara) 2:43,21 ; f : Marina Mi- 
«lea (Dinamo) 2:43,63, Mioara 
Constantin (Brăila) 2:45,10, Vio
rica Marin (Ploiești) 2:49,40 : 
4X100 liber b : C.S.Ș. — Petro
lul (Moldoveanu, Bălașa, Iliesu, 
Bandi) 3:45,25 — rec. jun. ; 50 
liJber f : Costache 25,93, 
cu 26,70, Copariu 27,05 
13 ani ; b: T. Irimia 
25,19, Bandi 25,25. O. 
(C.SJȘ. Arad) 25,37.
26,17 — rec. 13 și 14 ani 
mixt b:
4:50,90, Satnoianu 4:55,65, 
Roatiș (C.S.M.Ș.) 5:00,70 ;
Sighiarto 5:09,58, Dumitru 
5:12,05, Marin 5:13,02 ; 400 li
ber b : Moldoveanu 4:07.45, Hai
du 4:18,80 Băcescu 4:23,51 ; 100

Dobres-
— rec. 
(Brăila) 
Ognean 
Băcescu 

; 400 
M. Iliescu (Ploiești) 

-------- B
f :

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
!

fluture f : Pura 1:03,20 — rec. 
jun., Costache 1:04,95, Copariu 
1:05,35; b: Nieolescu 59,76, 
Bandi 59,99, C. BLrbu’escu (Lie. 
37 Buc.) 1:00,62 ; 200 spate :
Voiculeț 2:09,70 — rec. jun., Bay 
2:15,82, Crișan 2:16,41 — rec. 13 
și 14 ani; f: Sighiarto 2:20,80. 
JVfiaiteescu 2:24,92, 
2:27,16 ; 800 lifber

I
I
I

Croitoru 
f : Pura 

8:50,00, Carmen Bodiu (C.S.M.Ș.) 
Terșanschi.9:11,80, Ramona

(C.S.M.Ș.) 9:15,60 ; 100 bras f : 
Miclcă 1:15,56;' Marin 1:16,02. 
Constantin 1:17,51 ; b : Bay 
1:10,45, Boncea 1:11,58, Leca 
1:12,72; 100 liber f : Costache 
56,75, Dobrescu 57,80, Copariu 
58,82 ; b : Voiculeț 54,47, Bandi 
55,42, Ognean 55,80 ; 200 mixt 
f : Marin 2:25.89, Sighiarto 
2:25,94. Dumitru 2:32,21 ; b : Bay 
2:13,80, Voiculeț 2:14,39, Biescu 
2:17,00 ; 400 liber f : Pura
4:23,60, Terșanschi 4:25,70, Bodiu 
4:35,85 ; 1500 liber b : Moldo
veanu 16:15,82. Haidu 16:47,25, 
FI. Rogojan (C.S.M.Ș.) 17:19,90.

I
I
I
I
I
I

I
(Urmare din pag. I)

zile de in 
Natalie" a 
doua oară 
săritorilor

s-au ridicat la un nivel accep
tabil.

La sfirșilul a trei 
treceri, „Cupa F. R. 
revenit, pentru a 
consecutiv, echipei
de Ia Steaua, pregătiți — în mod 
voluntar — de apreciatul an
trenor Nicolae Sparios.

Nu trebuie omisă nici impor
tanta contribuție adusă de co
lectivul de arbitri (Anca Mu- 
reșan, Carmen Bădcscu. 
niela Cojanu, P. Svasta,

Drăgoi, P. Decuseară, M. Opriș, 
L Ilieș, D. Nedelcu, A. Bon 
dor), competent si corect.

Clasamente — feminin, tram
bulină 
Bercaru ^Steaua) 423.80 p, 
Ileana 
405,05 p. 
(Steaua) 393,25 p. 
Szakacs (Crișul) 388,95^ p, 
Andreea ~ ~
umf) 381,10 p, 6. Luana Pătac 
(Steaua) 354,90 p; trambulină 
3 m : 1. Ileana Gheorghe
942,15 p, 2. Isabela Bercaru 
875,90 p. 3. Andreea Dragomir 
835,30 p, 4. Elisabeta Kopta2 -

1 m : I.

I

Isabella
2.

(Progresul)Gheorghe
3. Adriana Râsloagă’

4. Cristina
5.

Dragomir (CSȘ Tri-

1. 
P- 
p.
4. 
P,
6.

I
I

IBASfBLA EXIB AOBDIN ABA
LOTO a REVELIONULUI

i ianuarie fâffl

JOI, 1 IANUARIE
• Tragere DEOSEBII 

DE AVANTAJOASA, cu sur
prize pentru toți : cîțtiguri 
constînd în autoturisme, 
excursii peste hotare și im
portante sume de bani ;

SĂRITORII DE LA STEAUA AU CUCERIT „CUPA F.R. HATAȚIE
(CSȘ Sibiu) 794,90 p, 5. Luana 
Pătae 755,55 p, 6. Adriana Răs- 
loagă 748,35 p; platformă: 
Adriana Răsloagă 715,25
2. Ileana Gheorghe 708,55
3. Cristina Szakacs 689.95 p, 
Daniela Popa (Crișul) 679,45 
5. Isabela Bercaru 665,35 p,
Ioana Voicu (Progresul) 648,65 
p; ecțiipe: 1. Steaua 282 p, 
2. CSȘ Sibiu 260 p, 3. Progre
sul 187 p, 4. Crișul 185 p, 5. 
CSȘ Triumf 92 p; campioană 
absolută (în urma acumulării 
punctelor obținute în concursu
rile anului 1986) : Isabela 
Bercaru.

Masculin, trambulină 1 m: 1. 
C. Pop (Progresul) 440,75 p, 2. 
C. Hila (Steaua) 418,95 p. 3. N. 
Lepăduși (CSȘ Lie. 
402,50 p, 4. J. - 
393,55 p. 5. S. 
biu) 380,85 p, 
(Lie. 37) 379 
m: 1. C. Pop

I

Sîmbătă 
de perfect 
principali 
viziile A ! 
trebuie șă 
calitate, d 
după cum 
cluziile s 
F.R. Fotb: 
a mai ară 
„raportul 
jucători ji 
niori este 
în tara n 
pe tehnici 
o dată aji 
acorde m 
și mai n 
de copii 
i-a chema 
pună o a 
mal Inten 
vadă de 
inițiativă, 
competitiv 
nai cu m 
avem acu 
investiție

Rțferinc 
cheiat. se 
torită pre 
dit de ce 
tul de la 
tuit ’o ret 
voltarea 

Dintre 
în ultima 
m’ ‘im : 
f " (1 
ale locul 
fotbalul î 
echipa F. 

'lagian). „ 
în orga'' 
deplasare 
„Consider 
rioadei d 
toare de 
cerințelor 
și orient 
stantin 1 
vind int< 
de planif 
trc“ (Mi: 
siderații 
todice a: 
ticat in 
viziei B" 
seria I. 
seria a 
ria a I 

Un sul 
rea fotb; 
ta.t de pt 
„Antrena 
balul de 
ast fel ca 
„Antrena 
e< o e

jir 
două 1: 
in strume 
alizarea 
mare, d 
pentru s 
joc sub i 
2. afecti' 
Pria per 
reglînd 
terni pe 
realizăm 
dualo și

I
I

balului . 
menta tă

I în înche 
Nicolae

I oboselii 
care a c 
bun nlv

I LOTO PF

M«UWTUI®E®ii

9 12 extrageri, „legate" 
cite două, cu un total de 
120 numere;

® Vînzarea biletelor, în- 
cepînd de luni, 22 decem
brie, pînâ miercuri, 3î de
cembrie.

O OCAZIE CE NU TRE
BUIE PIERDUTA.

ind. 37) 
Lajcsak (Crișul) 
Fredel (CSȘ Si- 

6. FI. Avasiloaie 
p; trambulină 3 
1 006,95 p. 2. N. 

Lepăduși 973,70 p, 3. C. Ilila 
964,65 p. 4. J. Lajcsak 951,85 p, 
6. FI. Avasiloaie 857,50 p, 6. S. 
Fredel 796,75 p; platformă: 1. 
C. Pop 925,20 p 2. N. Lepă- 
dnși 894,15 p, 3. C. Hila 879,60 
p, 4. I. Badiu (CSȘ Sibiu) 732 
p, 5. V. Miron. (Steaua) 671,95 
p, 6. S. Baca (CSȘ Sibiu) 658,55 
p; echipe: 1. CSȘ Lie. Ind. 37 
186 p, 2. Progresul 150 p, 3. 
Steaua 144 p. 4. Crișul 92 p, 
5. CSȘ Sibiu 89 p; campion 
absolut: Cornel Pop.

Clasament final al „Cupei 
F.R, Natație": 1. Steaua 426 
p, 2. CSS Sibțu 349 p, 3. Pro
gresul 337 p, 4. Crișul 277 p, 
5. CSȘ Lie. ind. 37 187 p, 6. 
CSȘ Triumf 92 p.

I
I
I

• REZU)
FRONOS

î. Atala 
Brescia - 
Udinese 
A scoli 1 ■ 
Ronu — 
JuvT„,tUS 
tina 1 ; 9 
Parma — 
— Messin 
1 ; 13. T 
TOTAL I
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[I0NARE
ORILOR
*ULS
ITATE

leiat cursul 
antrenorilor 

dor din di- 
cărui mesaj 
impuls spre 
e cantitate", 
liait in con- 
spresedintele 
a Pascu.
re altele, că 
umărul

cel de se- 
esalisfăcâtor 

chemîndu-i 
rintre altele, 
bucile lor, să 

importanță 
in oentrelor 
. Vorbitorul 
enori să de- 
mai bogată. 
: dă dea do-

SDirit de 
ă „a deveni 
i internațio- 
echipe decît 
e o sporită 
intă“. 
cursul
une că. da
nului dove- 
avut cuvin - 
el a cons'i- 
utie la dez- 
rortiânesc__

prezentate 
cursului, a- 
-ului de 

„Aspecte 
,/aatac în 

referiri la 
(Florin Ha- 
eehilibrului 
lui 
l 
ice 
și 

rin
divizionare 
F.“ (Con- 
dicatii Pri- 
icumentelor 
lipele noas- 
scu), „Con
ice si me
iului prac- 
rii ale Di-
Mariea — 
Deliu — 

sica — se-

DUCADAM, FOTBALISTUL NR. 1

El

de

Ducadam

OPJIUNIIf ANTRENORILOR PRINCIPALI

în-

acasă- 
Dridea), 
ale ne- 
prcgati- 

Drisma

tn, pregăti- 
>st prezen- 
tănculescu: 
>tal tn fot- 
ă", subiect 
le autor : 
■ntal-psihîc 
icesară a 
cuprinde 

bază : 1.
ată in re- 
! joc (for- 
îonsoiidarc 
rinderi de 
ersarului);
spre pro

ci si anto
nii si in- 
i care să 
e indivi- 
schipe) si, 
'elului fot- 
irte docu- 
prezentat. 
ui. txrof. 
spccte ale 
expunere 

eri de un

FORMEftZj
DURSULU1
1 DECEM-

IO X ; 2. 
Empoli — 
zionale — 
omo 1 ; 6. 
tipdoria — 
— Fioren- 
zio 2 ; 10. 

L. Pescara
Triestina 

X. FOND 
: 1.631.697

progra- 
ere obiș- 
anului.

»
a ziarului nostru 

antrenorii principali — 
celor, 18 . cluburi și 
cinci a fost : 1. Hagi, 
portar - fapt destul

Astăzi, tradiționala ancheta
-Ca și în anii trecuți, cu votat 
echipelor din A, conducătorii

Anul trecut, ordinea primilor 
cesta marcheazâ victoria unui 
Boloni, la... 34 de ani (el este cel mai constant Ju 
reconfortantâ este aceea a foarte tînârului Belodedici, 
lider al tineretului. în sfîrșFt, t ’ '________________ _ ,M1
tori în» meciul cu Austria și lider al golgeterilor de toamna. Hagi

Bineînțeles, câ ancheta 1986 a fost dominata de 
majoritatea jucătorilor.

pentru desemnarea fotbalistului nr. 1 .al anului 1986 
cu excepția lui lordănescu (in lipsa lui, Troi) - ai 

18 -cronicari ai ziarului „Sportul".
2. ștefur.ascu, 3. B&loni, 4. Lung, 5. Klein. Anul a- 
de semnificativ. Cu totul remarcabil locul cîstigat de 

câtor „la nivel înalt" din ultimii 5-6 ani). O prezență 
, . ■ care li succede, intr-un fel, lui Hagi în calitate de

°?.U 6 7iarich.^oza fevenn-ea lui Cămătaru, unul dintre cei mai buni jucă-
' ‘ J coboară de pe locul 1 pe locul 5. 

performanța campioanei, Steaua, prezentă in bloc cu

Duca-

2. Du-

2. Be-

I. Teofil Codreanu (Rapid) : 1. Boloni, 2. Hagi, 3. Belode
dici, 4. Căhnătaru, 5. Lung.

2. Octavian Cojocaru (Corvinul Hunedoara) : 1. Bdldnl,
2. Cămătaru, .3. Klein, 4. Ducadam, 5. Hagi și Gabor.

3. Gheorghe Constantin (F. C. Olt) : 1. Ducadam, 2. Belo
dedlci, 3. Hagi, 4. Cămătaru, 5. Boloni.

4. Tănase Dim a (Sportul Studențesc) : 1. Hagi, 2. 
dam, 3. Boldni, 4. Belodedici, 5. T. Stoica.

5. Nicolae Dinescu (Chimia Rm. Vîlcea) : 1. Hagi, 
cadam, 3. Boloni, 4. Belodedici, 5. Cămătaru.
6. Mircea Dridea (Petrolul Ploiești) : 1. Ducadam, 

lodedici, 3, Cămătaru, 4. Hagi. 5. BolCnl.
7. Florin. Halagian (F. C. Argeș) : 1. Ducadam, 2. Bdldni,

3. Hagi, 4. Lăcătuș, 5. Stancu.
8. Mircea Lucescu (Dinamo) :

3. Cămătaru, 4. Hagi, 5. Klein.
9. Constantin Moldoveanu (Gloria Buzău) : 

Cămătaru, 3. Belodedici 4. Hagi, 5. Klein.
10. Gheorghe Mulțescu (Jiul Petroșani) : 

Belodedici, 3. Hagi, 4. Boloni, 5. Iovan.
II. Dumitru Nicolae-Nicușor (Victoria București) : 1. Bd

loni, 2. Belodedici, 3. Lung, 4. Cămătaru, 5. J,’~
12. Ion Nunweiller (Flacăra Moreni) : 1.

Boloni, 3. Cămătaru, 4. Hagi, 5. Belodedici.
13. Costică Rădulescu (Oțelul Galați) : 

Bdldni, 3. Bumbescu, 4. Iovan, 5. Cămătaru.
14. Costică Ștefănescu (F.C.M. Brașov) : 1. Ducadam, 

Bdldni, 3. Hagi, 4. Lung, 5. Bumbescu.
15. Constantin Teașcă (Universitatea Craiova) : 1. Lung,

2. Bdloni. 3. Belodedici. 4. Cămătaru, 5. T. Stoica.
16. Radu Troi (Steaua) : 1. Ducadam, 2. Bdloni și Belo

dedici. 3. Bumbescu și Iovan, 4. Lăcătuș, 5. T. Stoica.
17. Nlcolae Vătafu (S. C. Bacău) : 1. Cămătaru, 2. Bdldni,

3. Belodedici. 4. Lung, 5. Ungureanu.
18. Remus Vlad („U“ Cluj-Napoca) : *1. Bdloni, 2. Hagi.

3. Ducadam, 4. Cămătaru, 5. Lung.

1. Boloni, 2. Belodedici,

1. Bdldni, 2.

-

1.

1.

Ducadam, 2.

Ducadam. 
Ducadam.
Ducadam.

BOLONI - ALESUL TEHNICIENILOR
BOlONI 67,5 p 
DUCADAM 54 p
HAGI 41,5 p
BELODED ICI
P
CAMATARU 34 p
Lung 14 p ; 7. 

-----  5
p ;

1.
2.
3.
4.

40,5
5.
6.

Bumb eseu 
Iovan 4
T. Stoica și ___
tuș, cite 2,5 p ; 11. 
Klein *
Stancu

2.
2.
2.

p ; «.9-10. 
Lăcă-

2 p ; 12-13.
și Ungu

reanu. cite 1 p.

Bdldnl este alesul antrenorilor, 
pentru simplul fapt că orice antre
nor și-l dorește tn echipă. Mijloca
șul stelist încheie un ciclu de 
cinci ani cu care foarte puțini Ju
cători europeni se pot mindri. El a 
fost unui dintre cei mai buni ju
cători romăni ai „ciclului Bratis
lava", luind startul la Berna, tn 
1981, spre mirarea marii majorități 
a tehnicienilor și comentatorilor 
care văzuseră in reintegrarea In 
lot a unui jucător de 30 de ani 
doar un gest excentric. A urmat 
„ciclul Steaua", încheiat „la virf" 
tn noaptea de la SeviUa, unde B0-

lOni a fost, de asemenea, unul din artizanii acelei perfor
manțe fără precedent. Antrenorii, deci, au votat pentru 
longevitate, valoare și pentru extraordinara ambiție a celui 
care și-a pus amprenta pe fotbalu nostru din ultimii cinei 
ani, care sint și cei ai afirmării internaționale plenare.

Din clasamentul antrenorilor nu putea lipsi, desigur, por
tarul Ducadam. al cărui nume a făcut înconjurul Europei 
pentru cete „zece minute care au utmit lumea fotbalului" 
și au făcut din ei un recordman sui-generis, demn de Gui- 
tiess Book.

Hagi pe locul trei este, poate, peste așteptările... sale, 
dar tehnicienii nu pot face abstracție de clasa intrinsecă a 
unui talent incontestabil, pe care revista „World Soccer" 
U așezase pe locul 18 tn lume în anul 1985.

Prezența lui Belodedlci nu poate surprinde. UnM dintre 
cei'54 de „electori" l-au văzut chiar mai sus, dar antre
norii, cu binoclul lor indreptait și asupra... detaliilor, ti re
proșează absenta pe traiectoria mingii șutate de Rincon 
spre Michel la Sevilla II, in meciul Spania — Romănia. Fi
nalul tn forță și mai ales Jocul de clasă prestat la Tokio 
fac din Hbero-ul Belodedlci un jucător de virf, o puter
nică trambulină pentru locul 1 in anul care vine.

tn sftrșit, sd salutăm revenirea lui Cămătaru și startul lui 
spre una din „ghetele" revistei France-FootbaU.

CLASAMENTUL FINAL

Boloni Belodedici

...ALE CUNDUCAEURILOR DE CIUBURI
1. Ion Alexandrescu (Steaua) : 1. Belodedici și BOlfinl.

2. Bumbescu, 3. Lăcătuș, 4. Hagi, 5. Ducadam.
2. ion Brujban (Petrolul ploiești) : 1. Belodedici, 2. Că

mătaru, 3. Ducadam, 4. Hagi, 5. Boloni.
3. Constantin Bunea (Flacăra Morenl) : 1. BOldnl, 

cadam, 3. cămătaru, 4. Belodedlci, 5. Piturcă.
4. Sergiu Cătăneanu (Universitatea Craiova)' : 1.

Cămâtu

Șl ALE CRONICARILOR /lARIJidl „SPWUL“

2. DU-
4. Sergiu Cătăneanu (Universitatea Craiova)' : 1. Duca

dam, 2. Cămătaru, 3. Lung, 4. Belodedici, 5. Boloni.
5. Remus Cimpeanu („U‘‘ Cluj-Napoca) : 1. Bdloni, 2. 

Belodedici, 3. Cămătaru, 4. Hagi. 5. Bumbescu.
6. Constantin cîrstea (F. C. Argeș) : 1. Boloni, 2. Cămă

tarii, 3. Hagi, 4. Ducadam, 5. Belodedici.
7. Corneliu Costinescu (S. C. Bacău) : 1. Ducadam, 2.

Bdloni, 3. Cămătaru, 4. Belodedici, 5. Lung.
8. Anton Coșereanu (Jiul) : 1. Ducadam, 2. Belodedici, 

3. Hagi, 4. Bdloni, 5. Lasconi.
9. Dumitru Dragomir (F.C.M. Brașov) : 1. Ducadam, 

Cămătaru, 3. Lăcătuș, 4. Bumbescu, 5. Naghi.
10. Vasile lanul (Dinamo) : 1. Ducadam, 2. Cămătaru, 

Belodedici 4. Bumbescu, 5. Rednic.
11. Daniel Lăzărescu (Rapid București) : 1. Ducadam. 

Bdldni, 3. Cămătaru, 4. Belodedici, 5. Bumbescu.
12. Radu Matei (Victoria București) : 1. Ducadam.

Bumbescu, 3. Cămătaru, 4. Boloni, 5. Tălnar.
13. Radu Oprea (Gloria Buzău) : 1. Boldni, 2. Cămătaru, 

3. Belodedici. 4. Ducadam, 5. Hagi.
14. Barbu Mac. Popescu (Sportul Studențesc) : 1. Hagi,

2. Boldnl, 3. Lung. 4. Cămătaru, 5. Ducadam.
15. Ion Socol (Corvinul Hunedoara) : 1. Gabor, 2. Hagi,

3. Klein, 4. Lung, 5. Belodedici.
16. Pavel Truțescu (F. C. Olt) : 1. Boloni, 2. Cămătaru, 

3. Belodedici, 4. Lung, 5. Ducadam.
17. Ion Veștemeanu (Oțelul Galați^ : 

Bumbescu, 3.
18. Dumitru

Cămătaru 3.

1. Ducadam, 
Iovan, 4. Cămătaru, 5. Belodedlci. 
Zamfir 

Hagi. 4.

UN TRIO
L DUCADAM 53,5 p
2. BOLONI 52,5 p
3. CAMATARU 51 p
4. BELODEDICI

PHAGI 23,5 p 
Bumbescu 17
Lung 12 p : 
Lăcătuș și Ga-

39,5
5.«.

7.
S-9.
bor, cite 5 p ; 10-11. 
Klcln și iovan, cite 
3 p; 12-16 — —
Lasconi, 
Rednic și 
cite 1 p.

p;

Pițurcă. 
Naghi.
Tălnar

2.
3.
2.

2.

2.

(Chimia Rm. Vîlcea) : 1. Bdldni, 2. 
Belodedici, 5. Lung.

„LA FOTOGRAFIE-
Opt din cei U conducători de 

cluburi au spus ...Ducadam. Exis
tă insă și excepții. Ion Alexașir 
drescu (Steaua) U plasează pe lo
cul șase intr-un sextet in care tși 
face loc un singur jucător — Hagi 
— tn afara culorilor roș-albastre. 
Pavel Truțescu (F.C. Olt) H șiiu- 
ează tn urma lui Lung, referin- 
du-se la faptul că ancheta acoperă 
un an întreg.

Oricum, pe podiumul montat de 
conducătorii de club diferențele 
sînt minime. Un singur punct in
tre Ducadam și Boloni ; doar un 
punct și jumătate intre BOlOni și 

urmă fiind un alt nume pe care șiCămătaru, acesta din ..... ......  .. ....... _ . ___ .
l-ar dori orice conducător de club.

In imediata apropiere a podiumului, Belodedlci, de pe 
acum principalul favorit al ..galeriei steliste" ji nu numai 
al ei.

tn clasamentul conducătorilor de club, poziția lui Hagi 
este mai puțin spectaculoasă, cu cele numai 23,5 puncte. 
Conducătorii de club s-au dovedit mai sensibili la focul 
sub așteptări al lui Hagi In raport eu investiția de spe
ranțe.

Ca întotdeauna, tn clasamentul conducătorilor apar Șt 
nume care circulă mai puțin tn cele ale antrenorilor și 
cronicarilor. Așa se face că Gabor — care, Intre altele, a 
Jucat excelent la Corvinul, tn anul care a trecut — apare 
chiar pe primul loc tn viziunea lui Ion socol. Așa se face 
că Dumitru Dragomir nu-l poate omite pe Naghi, un fel 
de BOldni al Brașovului, dar care nu a avut șansa care 
i-a turts stelistului tn 1931. Așa se face că Radu Ma
tei nu-l uită pe fălnar, in care tl vede pe Jucătorul care a 
făcut ordine tn atacul Victoriei, tn sjîrșit, Lasconi face 
parte din aceeași categorie de prezențe, fără să uităm fap
tul că petroșăneanul este tn evidentă creștere.

Votul conducătorilor de club evidențiază, mai ales prin 
„grupajul" primelor trei locuri, că tn anul 1986 aria de se
lecție s-a îngustat sub influența performanței realizate de 
Steaua și a desprinderii campionilor in acest final de sezon.

Totolizînd punctele acumulate în cele trei clasamente 
porțiale se ajunge la următoarea ordine finală :

Antrenori Conducători Ziariști Total

1. DUCADAM 54 53.5 82 189,5
2. BOLONI 67,5 52,5 52 172
3. BELODEDICI 40,5 39,5 39 1194. CAMATARU 34 51 20 105
5. HAGI 41,5 23,5 39 104
6 Bumbescu - 37 puncte ; 7. Lung - 33 p : 8. Iovan -
15 p : 9. Lăcătuș - 9,5 p ; 10. Kleîn — 7 p : 11. Gabor -
5,5 p ; 12. Pițurcă - 3 p ; 13. T. Stoica - 2,5 o ; 14-15.
Rednic și Stancu -• cîte 2 p ; 16-19. Ungureanu , Tălnar.
Naghi și Lasconi — cîte 1 p.

UScCuO"S“nlA,5e”o:va1nDUC-dam> Beloded^‘- Bum. 

hU?“. “talu1.- Duoadam- ’■ 3- Belodedlci, 4.
3. Mihai Ciucă : 1. Boloni, 2. Belodedici. 3. Ducadam 4. Iovan, 5. Lăcătuș.
4. Ion Cupen : 1. Ducadam, 2. Bumbescu, 3. Haci 4 cămătaru, 5. Belodedici. ’ ca
5. Laurențiu Dumitrescu : i. Ducadam, 2. Lune 3 b im- 

bescu, 4. Belodedici, 5. Cămătaru.
6. Modesto Ferrarini : 1. Ducadam 2. Boloni, 3. Bclode- 

dici, 4. Hagi, 5. .Lung.
7. Constantin Firănescu : 1. Belodedici, 2. Ducadam. 3. 

Bdldni, 4. Hagi, 5. Cămătaru.
8. Ovidiu loanițoaia : 1. Ducadam 2. Bdldni, 3. Cămătaru,4. Lung, 5. Belodedici.
9. Eftimie Ion eseu : 1. Ducadam. 2. Bdldni, 3. Bumbescu, 

4. Hagi, 5. Lăcătuș.
10. Gheorghe Nertea i. Ducadam, 2. Bdldni, 3. Hagi, 4. 

Belodedici, 5. Cămătaru.
11. Gheorghe Nicolaescu j 1. Ducadam 2. Boloni, 3. Ha

gi, 4. Bumbescu, 5. Belodedici.
12. Cornel Popescu : 1. Ducadam. 2. Bdldni. 3. Hagi, 4. 

Cămătaru. 5. Belodedici.
13. Paul Slăvescu : 1. Ducadam. 2. Hagi. 3. Belodedici, 

4. Cămătaru, 5. Rednic.
14. Stelian Trandafirescu : 1. Ducadam, 2. Belodedici, 

Bdldni, 4. Pițurcă, 5. Hagi.
15. Mircea Tudoran : 1. Ducadam 2. Boioni,

Iovan, 5. Klein.
16. Radu Urziceanu î 1. Cămătaru 2. Bdldni, 

Iovan, 5. Klein.
17. Adrian Vasilescu : 1. Ducadam, & Hagi, 

dici, 4. Cămătaru, 5. Stancu.
18. Pompiliu Vintilă

Belodedici, 5. Iovan.

NIMBUL
1. DUCADAM 82 p
2. BOLONI 52 p 
3-4 BELODEDICI

și HAGI, cîte 39 p
5. CAMATARU

P
6. Bumbescu 15 

7. iovan 8 p ; 
Lung 7 p ;

20

p; 
«.

»-u. 
Lăcătuș, Pițurcă și 
Klein, cite Z | 
12-13. Rednic 
Stancu, cite 1 p.

p ;

2.

3.
3.
3.

Hagi,

Hagi,

3.
4.
4.

Belode-
1. Ducadam, 2. Hagi, 3. Bdldni, 4.

DE LA SEVILLA
Cea mai netă victorie a lui Du-, 

cadam. Cronicarii wu fost, evident," 
dominați de impresionanta paradă 
a lui Ducadam in „noaptea de la 
Sevilla^. Ei au formulat — in mare 
— ideea că față de ineditul succes 
ai lui Ducadam, portarul stelei 
poate fi numai pe locul intii, nim
bul de la Sevilla eliminind handi
capul absenței sale prelungite In 
tot restul anului. Trei dintre cro
nicarii noștri au și privit, de alt
fel, clasamentul personal prin pris
ma evoluției de ansamblu pe în
tregul an.

In clasamentul cronicarilor, m
care Boloni figurează pe locul doi. confirmindu-și mărețe 
aport, există o interesantă egalitate între Hagi și Belode
dici. Și chiar dacă iubitorii fotbalului ar putea spune că 
forma lui Belodedici a fost mult mai bună decît cea a iui 
Hagi in ’86, bănuim că libero-ul Stelei se simte destui de 
bine tn compania celui care a câștigat — să nu uităm — titlul 
de golgeter in-anul competițional 1985/86 și s-a aflat pe lo
cui cinci în clasamentul golgeterilor europeni.

Cele numai 20 de puncte ale lui Cămătaru, care ii asi
gură (totuși) un loc in „galeria fotograf iii or “, S€ expired, 
poate, prin faptul că majoritatea cronicarilor s-ar fi aștep
tat la mai mult din partea lui Cămătaru, mai ales după 
jocul cu Austria. Este adevărat, el se află pe primul loc 
în clasamentul actual al golgeterilor, dar finalul său td 
club, In compania cuplului Steaua — Sportul studențesc, 
i-a scăzut puțin cota. E de așteptai insă ca in retur cota 
lui să crească mult, această creștere fiind determinată 
de o firească adaptare la jocul echipei sale.

Principala impresie care rezultă din acest clasament este 
aceea că gazetarii sint atrași în general de momentele de 
virf, care trec uneori înaintea considerațiilor legate de con
stanță, de comportare remarcabilă de-a lungul întregului 
an. In ceea ce ne privește, ne raliem ideii că Ducadam ră- 
mîne momentul de excepție al anului 1986.

e-

Stoica, Mateuț, Klein,

Vom încheia cu obișnuita echipă națională o anchetei, așa cum rezultă ea din 
prioritățile cuprinse în clasamentul general. Să amintim, însă, în primul rînd, 
chipa anului, trecut, așa cum a rezultat din anchetă :

Lung - Rednic, lorgulescu, Ștefănescu, Ungureanu 
Hagi - Lăcătuș, Cîrțu.

Ancheta anului 1986 prezintă - pe baza punctajelor - formația :
Ducadam — Iovan, Bumbescu, Belodedici, Rednic — Boloni, Klein, Hagi — Lă

cătuș, Cămătaru, Gabor.
Să remarcăm „dispariția” obiectivă a lui Ștefănescu (retras o bună ’ parte din 

timp din calitatea de jucător), cea a lui lorgulescu (în revenire de formă, spre 
sfirșitul anului, pe un post nou), 
ih mare scădere de randament, 
determinat să trecem la 4—3—3, 
țurcă și Stoica (3, respectiv 2,5).

Să îpeheiem această anchetă 
completa, desigur, cu propriile 
intervenite de la un an la oltul , ,__  _ ______ ___ ___  ___  ____
sau chiar ale celor învinși, astfel incit echipa națională, care are mari obligații 
in primăvară, va alege din tot ce are mai bun fotbalul românesc.

cea a lui Mateuț și, bineînțeles, cea a lui Cîrțu, 
Sâ mai consemnam faptul câ ancheta ’86 ne-a 
co urmare a punctelor puține totalizate de Pi-

- pe care dumneavoastră, stimați cititori, o veți 
opțiuni - cu speranța că „mișcările" de nume 
vor sfirși prin a stimula energiile celor absenți

•AH 
uuo



Al 9-iea Salon internațional de fotoțjr<u*

sportivă, patronat de C. I. O.

PRINCIPALUL TROFEU -
ATRIBUIT UNUI ROMÂN

Ne-a sosit, recent, o veste 
îmbucurătoare din Spania: ar
tistul amator român Ion Măr- 
culescu, profesor de desen la 
Tirgoviște, s-a numărat printre 
laureațil celui de al 9-lea Salon 
international de fotografie 
sportivă. „FOTOSPORT ’85". or
ganizat la Reus, lingă Tarra
gona, sub înaltul patronaj al 
C.I.O. și sub genericul „Sportul 
ca instrument de formare a ti
neretului, ca promotor al unei 
conștiințe colective". Poate că 
formularea de mai sus nu re
flectă întru totul cele petrecute 
la Reus, întrucît Ion Mărcu- 
lescu a primit, pe lingă Meda
lia de aur a Federației Interna
ționale de Artă Fotografică, si 
Medalia de argint aurită (Me
dalia d’argent daurada), cea 
mai prețioasă distincție a unei 
manifestări ta care au partici

pat 830 de autori din 45 de 
țări, de pe toate continentele.

Promițînd să revenim asupra 
temei (în „Almanahul Sportul 
1987“) să notăm că. după o 
activitate intensă, care a con
stat în trierea a nu mai puțin 
de 2162 de imagini (din care 
doar 227 au fost reținute pen
tru concurs), juriul și-a îndrep
tat preferințele către cea a 
compatriotului nostru, realizată 
în alb-negru și intitulată ...Fi
nito" („Sfîrșit"). Felicitîndu-1 
pe proaspătul laureat, nu ne 
răraîne decît să ne exprimăm 
nădejdea că, în ciuda titlului 
fotografia premiată la S.I.F.S. 
va însemna începutul unui 
drum, presărat cu noi și noi 
distincții de prestigiu.

Ovidiu IOANITOAIA

Medalia de argint aurit a Salonului și Medalia de aur a F.I.A.P. 
pentru „Sfîrșit"

CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICA
(Urmare dm pag. I)

tențialul tehnic ale acestei spor
tive. Nu îndeajuns de convin
gător a concurat și Cătălina 
Bucur, situată pe locul 8 cu 
33,15 p. Iată rezultatele tehnice' 
echipe — 1. ROMÂNIA 192,0(5, 
2. Bulgaria 191,35, 3. Grecia 
189,25 ; individual compus s 
Gh orga na Peeva (Bulgaria) 
39,10, 2. Gabriela Gheorghe 
(România) 38,75, 3. Maria Necu- 
lițâ (România) 38,40, 4. Fata 
Varvariouteț (Grecia) 38,35, 5.
Hrabrina Hrabovă (.Bulgaria) 
38,25, 6. Mihaela Ciobanu
(România) 38,20.

La gimnastică ritmică, la 
„cîrma" întrecerii s-au situat 
sportivele bulgare, eu o mare 
și valoroasă tradiție în această 
ramură. Ele au obținut victo
ria atît pe echipe, cit și indi
vidual, in timp ce sportivele 
noastre au ocupat un meritoriu

loc 2 pe echiipe, iar Adriana 
Stoenescu a cucerit medalia de 
bronz la individual compus. 
Adriana a evoluat deosebit de 
frumos la minge, nota 9,90 răs
plătind, pe merit, valoarea e- 
x erei țiului prezentat de gim
nasta noastră. La coardă, ea a 
primit 9,80, la panglică 9,75, iar 
la măciuci 9,70. O plăcută sur
priză a constituit-o Irina Do- 
dea, gimnastă din Piatra Neamț, 
situată pe locul 6 la individual 
compus. Clasamente : echipe — 
1. Bulgaria 118,00. 2. România 
115,05, 3. Grecia 112,40 ; indivi
dual compus : 1. Elisabeta Ko
leva (Bulgaria) 39,55, 2. Anas
tasia Șarenkova (Bulgaria) 
39,25, 3. Adriana Stoenescu 
(România) 39,15, 4. Stela An- 
ghelova (Bulgaria) 39,10, 5. Ma
nela Pașalieya (Bulgaria) 38,90, 
6. Irina Dodea (România) .38,10.

La ora efectuării convorbirii 
telefonice, se desfășurau fina
lele pe aparate. ‘

CALENDARUL RAMURILOR

ANCHETE DE SFÎRȘIT DE AN
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

2.U a*,x<C£x. . ziarului
„Sport" din Zurich a desem
nat-o ne cunoscuta schioară 
Maria Walliser drept cea mai 
bună sDortivă elvețiană în 
anul 1986. Pe locul secund se 
află înotătoarea Marie-Therese 
Arm entero.

In clasamentul masculin, pri
mul loc a "os» ocuoat de atletul 
Werner Gunthor, urmat de ci
clistul Urs Zimmermann.

ROMA. Tradiționala anchetă 
a ziarului milanez „Gazzetta 
dello Sport" l-a desemnat pe 
Iugoslavul Drazen Petrovici cel 
mat bun baschetbalist european 
al anului 1986. Pe locul secund 
a fost clasat jucătorul sovietic 
Arvidas Sabonis. La anchetă au

participat 30 de antrenori si 27 
de ziariști sportivi.

MtlNCHEN. Ancheta ziarului 
„Blid Zeitung" l-a desemnat pe 
tenismanul Boris Becker drept 
cel mai bun sportiv vest-ger- 
man pe anul 1986. Pe locurile 
următoare au fost clasați re
cordmanul mondial de înot 
Michael Gross si campionul de 
golf Bernhard Langer.

BERLIN. După cum anunță 
ziarul „Junge Welt". oei mai 
buni sportivi din R.D. Germa-? 
nă au fost aleși, pentru anul 
1986, atleta Heike Drechsler, 
campioană europeană si re- 
cormană mondială la 200 m si 
săritura în lungime, si ciclistul 
Olaf I.udwig, câștigătorul 
„Cursei Păcii".

SPORTIVI ROMÂNI

PESTE HOTARE
• Meciurile din prima zi » 

Campionatului Balcanic feminin 
de baschet, care se desfășoară 
la Atena, s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Iugosla
via — Grecia 102—-54 (42—28); 
Bulgaria — România 82—73 
(41—31).
• Turneul internațional de 

tenis de la Sofia a continuat 
cu partidele din sferturile de fi
nală ale probei de simplu, ia 
care s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Lazarov (Bul
garia) — Krpcikov (U.R.S.S.) 
8—0. 6—3 ; Dzeide (U.R.S.S.) — 
Marius Comănescu (România)
6— 2. 6—4 ; Rainov (Bulgaria) 
— Stamatov (Bulgaria) 6—3.
7— 6 ; Va go (Ungaria) — Em- 
mrich (R.D. Germană) 6—3. 
7—6.

PE GHEATA SI PE ZAPADA■i u >
MOSCOVA. în competiția de 

hochei pe gheată dotată cu 
„Cupa ziarului Izvestia" au mal 
fost înregistrate următoarele 
rezultate : Cehoslovacia — Ca
nada (echipa olimpică) 4—1, 
U.R.S.S. — Suedia 6—0. Sue
dia — Finlanda 2—0. în cla
sament conduc, cu cîte 4 p, 
formațiile Uniunii Sovietice si 
Suediei.

NIJMEGEN. Pe patinoarul 
din localitate a avut Ioc me
ciul de hochei dintre echipele 
Olandei si Franței. Oaspeții 
au clștigat cu 6—3 (1—1, 1—0, 
4—2).

KKAJANSKA GOKA. Pe pîr- 
tiile acestei stațiuni din Iugos
lavia s-a desfășurat un concurs 
contînd pentru ..Cupa Mondia
lă". Proba de slalom uriaș a 
revenit elvețianului Joel Gas- 
poz (2:37,12), urmat de italie
nii Robert Erlacher (2:37.18) și 
Richard Pramotton (2:37,58), în 
cursa de slalom special, un 
succes categoric au înregistrat 
schiorii iugoslavi Bojan Krizaj 
(1:55,35) și Bok Petrovici 
(1:56,18), clasați pe primele două 
locuri înaintea unuia dintre 
favoriți. suedezul Ingemar 
Stenmark (1:56,32). în clasa
mentul general al ..Cupei Mon
diale" conduce elvețianul Pirmin 
Zurbriggen cu 112 p, secon
dat de italianul Pramotton 108 
p și vest-germanul Markus 
Wasmeier 104. în clasamentul 
de slalom special, pe primul loc 
se află Stenmark cu 60 p, ur
mat de Krizaj cu 49 p.

COGNE. în Italia s-a desfă
șurat o cursă feminină pe 20 
km (stil liber) în cadrul „Cu
pei Mondiale". Pe primele

din Cadrul
Telefoto : A.P. Agerpres

Aspect din meciul 
„Cupei Izvestia", la

echipelor U.R.S.S. și Suediei, 
Moscova

locuri : 1. Grete Nykkelmo
56:39,30, 2. Marianne Dalhmo
(ambele Norvegia) la 5 s. 3. 
Karin Thomas (Elveția) la 15 
s. Dalhmo este lideră în „Cu
pa Mondială" ou 57 p. iar Nyk
kelmo a totalizat 48 p.

OBERTAUERN. Concurs de 
biatlon, 10 km. în Austria. Au 
urcat pe podium : 1. Roger
Westling (Suedia) 36:14.7, 2.
Frank-Peter Roetsch (R.D.G.) 
36:23,3, 3. Franx Schuler (Aus
tria) 36:43,2.

DAVOS. Surpriză de propor
ții în finala cursei de fond 30 
km. care a avut loc in cadrul 
„Cupei Mondiale". Marele fa
vorit. suedezul Gunde Svan. s-a 
clasat abia pe locul patru 
(1.30:11,08). fiind întrecut de 
suedezul Thomas Eriksson

(1.30:00,07), sovieticul Vladimir 
Smirnov (1.30:01.07) si un alt 
suedez.- Christer Majbaecls 
(1.30:02,06). în clasamentul oom- 
petiției mondiale, pe primul 
loc se află totuși' Svan cu 62 
p. urmat de Smirnov cu 43 n.

VAL ZOLDANA, Competiție 
de slalom uriaș pentru „Cupa 
Mondială" feminină. Conform 
așteptărilor, ea a fost dominată 
de elvetianca Maria Walliser 
(2:33,30), clasată înaintea spa
niolei Blanca Fernandez-Ochoa 
(2:33,67) și a altei eivețience, 
Micheia Figini (2:33,79), Wal
liser este prima în „Cupa Mon
dială" cu 110 n, dar abia a doua 
în clasamentul „Cupei" la sla
lom uriaș, ou 45 p. fiind pre
cedată de coechipiera sa Vreai 
Schneider cu 52 p.

PARIS (Agerpres). — Fede
rația 'Internațională de Auto
mobilism a definitivat calenda
rul Campionatului Mondial de 
raliuri — ediția 1987.

Competiția va debuta cu tra
diționalul raliu Monte Carto 
(14—27 ianuarie), printre cele
lalte 13 probe numărindu-se

raliurile Suediei (13—15 fe
bruarie), Safari — Kenya 
(16—20 aprilie). Acropolis (30 
mai — 4 iunie), Argentinei
(2—9 august), Finlandei (26—30 
august), Coastei de Fildeș 
(22—26 septembrie) și San 
Remo — Italia (11—17 octom
brie).

CAMPIONATE NAȚIONALE
«GALOP DE SĂNĂTATE" pen

tru Arsenal în etapa a 20-a din 
Anglia, Formația londoneză a 
dispus cu 3—0 de Luton și este 
lideră autoritară (41 p), față de 
Nottingham, care, pe teren pro
priu, nu a reușit declt un scor 
alb cu Southampton. Astfel, 
Nottingham are acum 36 p, fiind 
urmată de F. C. Liverpool și E- 
verton, ambele cu cîte 35 p. Iată 
celelalte rezultate: Charlton
Athletio — F. C. Liverpool 0—0, 
Everton — Wimbledon 3—0, Man
chester United — Leicester 2—0, 
Oxford — Aston Villa 2—2, West 
Ham United — Q. P. Rangers 1—1. 
Intr-un derby londonez, jucînd pe 
teren propriu, Chelsea a pierdut 
cu 0—2 în fata lui Tottenham. 
Două jocuri, Coventry — Man
chester City și Sheffield Wednes
day — Nevcastle. s-au disputat 
duminică, dar rezultatele lor nu 
ne-au sosit pînă la închiderea 
ediției. Oricum, scorurile acestor 
partide nu pot influența pozițiile 
primelor clasate.

DUPĂ 25 de etape, în Scoția 
lideră se menține Celtic Glasgow, 
cu 40 p, urmată de Dundee U- 
nited — 36 p, Glasgow Rangers
— 34 p, Aberdeen și Midlothian 
cu cîte 33 p. Două partide au 
atras în mod deosebit atenția: 
Celtic Glasgow — Aberdeen 1—1 
și Dundee United — Midlothian 
3—1. Celelalte meciuri: Hamilton
— Glasgow Rangers 0—2, Hiber
nian — Motherwel 0—1, St. Mir
ren — Clydebank 3—1. Un singur 
meci a fost amînat. cel dintre 
Falkirk și F.C. Dundee.

IERI în campionatul Italiei (et. 
13) : Atalanta — Aveliino 1—1. 
Brescia — Verona 1—1, Empoli
— Udinese 0—0, - Internazionale — 
Ascoli 3—0, Napoli — Como 2—1, 
Roma — Milan 1—21, Sampdoria
— Juventus 4—1!, Torino — Fio
rentina 2—4. Pe primele locuri î 
Napoli 20 p, Intemazionale 18 p, 
Juventus 16 p.
• IERI, LA LIMASSOL, în 

grupa a 5-a. a C.E. (seniori): 
Cipru — Olanda 0—2 (0—1). Au 
marcat : Gullit șl Bosman.

• TELEX 9 TELEX
BADMINTON ® în turneul de 

la Kuala Lumpur, contând pentru 
„Cup^ Mondială", campioana chi
neză Han Aiping a învins-o cu 
11—8. 11—1 pe japoneza Kimiko 
Jinnai, iar Helen Troke (Anglia) 
a dispus cu 11—2, 11—3 de Chai 
Lean (Malayezia). Rezultate înre
gistrate îq concursul 
Yates (Anglia) 
yezia) 15—7, lo—LU ; jvjeiusson 
(Danemarca) — Carlsson (Dane
marca) 15—8, 15—8 ; Yang Yang
(R.P. Chineză) — Sidek (Malaye
zia) 15—7, 15—10.

BOX © La Sacramento (Califor
nia) s-a disputat întîlnirea dintre 
echipele S.U.A. și Cubei. Pugiliș- 
tii cubanezi au obținut victoria cu 
7—2. La categoria grea, cubane
zul Felix Savon l-a învins prin 
k.o. în prima repriză pe H-uland

masculin :
— Keong (Mala- 

16—10 ; Kjeldsson
15—8 : Yang Yang

• TELEX 9 TELEX 9
Copeland © Boxerul mexican Gil
berto Roman și-a .păstrat titlul de 
campion mondial la categoria su- 
permuscă (versiunea W.B.C.), în- 
vingînd la puncte în 12 reprize pe 
thailandezul Kongtorane payaka- 
roon, în gala desfășurată la 
Bangkok Tn vîrstă de 25 de ani, 
Gilberto Roman are înscrise în 
palmares 43 de victorii, dintre 
care 31 înainte de limită.

HANDBAL • In turneul mas
culin de la Wismar (R. D. Ger
mană) selecționatele R. D. Ger
mane și Poloniei ap terminat la 
egalitate : 30—30 (13—13). Intr-un
alt joc, reprezentativa Bulgariei a 
întrecut ou scorul de 23—19 (10—3) 
echipa de juniori a R.D. Germane. 
O în cadrul competiției masculine 
ce se desfășoară la Bordeaux, 
Franța a întrecut cu scorul de

TELEX • TELEX 9
23— 15 (11—8) echipa Cehoslovaciei. 
Alte rezultate : Spania — Italia
24— 21 (13—10) ; Algeria — Norve
gia 28—21 (14—11) Franța — Italia 
23—18 (11—9) ; Spania — Algeria 28— 
15 (12—8), Cehoslovacia — Norve
gia 25—2’’ (10—9).

TENIS o Rezultate înregistrate 
în sferturile de finală ale compe
tiției pentru junioare care se des
fășoară 1? PomDano Beach (Flo
rida) : Spania — Franța 2—0 ; Ar
gentina — Austria 2—1 ; Olanda — 
Italia 2—1 , Cehoslovacia — R. F. 
Germana 2—1. în semifinale, se
lecționata Cehoslovaciei a întrecut 
cu 2—1 formația Spaniei, iar re
prezentativa Argentinei a dispus 
cu 2—* de ecnlna Olandei, iar în 
finala Ceho’flnvacia a dispus de 
Argentina nu 2—1.

O fază din etapa de simbătă a campionatului Angliei : Arsenal — 
Luton (3—0). în stingă, internaționalul Kenny Sansom (Arsenal), 
in luptă cu jucătorul Mark Stein Telefoto : A.P. Agerpres
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