
Sub genericul Daciadei

1986-UN AN RODNIC
In activitatea

SPORTIVĂ DE MASA
gj) 17 finale republicane în „Cupa U.T.C." d Întreceri 
de tradiție și numeroase alte inițiative d Plușuri și mi
nusuri viiînd participarea activului sportiv din județe

Și în anul care se încheie 
tineretul din scoli, din între
prinderi si instituții si din me
diul sătesc a semnat o prezen
tă masivă în concursurile si 
competițiile de masă desfășu
rate sub genericul mobilizator 
al Daciadei. pornind de la e- 
tapa pe asociație si oină la fi
nalele republicane, nu mai pu
țin 'de 17. cîte au numărat în
trecerile din cadrul ..Cupei 
U.T.C.", acțiunea sportivă de 
referință a acestui important 
eșalo-n de iubitori ai exercițiu
lui fizic practicat sistematic, or
ganizat.

Secția de resort a C.C. al 
U.T.C.. initiatoarea Si organi
zatoarea în colaborare cu Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică si Sport, a celor 17 fi
nale republicane consideră că 
la ora de bilanț a anului 1986 
se poate sublinia reușita marii 
majorități a întrecerilor rezer
vate tir. reî i orimul rînd (Continuare în poo 2-3)

Indiferent de anotimp sau de condițiile meteorologice, atletis
mul (și cu precădere alergările de cros) rămâne una din pre

ferințele elevilor din școlile profesionale și din lie te 
Foto : Aurel CUGEREANU

PROPRIA PEPINIERĂ, FILONUL VIITOARELOR PERFORMANȚE
în anul 1983 C.S.M. Reșița 

și-a sărbătorit cea de-a 60-a 
aniversare, dar unele documen
te atestă că gimnastica se prac
tica aici încă de acum o su
tă de ani ! Sînt acestea motive 
de mîndrie si satisfacție pen
tru activiștii sportivi resiteni. 
dar si un puternic stimulent 
pentru o activitate cit mai rod
nică. cit mai eficientă, pentru 
ca frumoasa tradiție sportivă a 
acestor meleaguri să fie con
tinuată la cote cit mai ridicate 
si cu rezultate dintre cele mai 
prestigioase. Eusebiu Vasile Mi- 
trea, președinte, și loan Stan, 
vicepreședinte, ne-au mărturi
sit că pe agenda lor de lucru 
problemele prioritare sînt : asi
gurarea unui valoros schimb dc 
mîine. prin alcătuirea unor 
puternice grupe de copii si ju
niori la cele mai multe dintre 
ramurile sportive Ia care au 
secții, asigurarea unor bune 
condiții materiale pentru se
zonul de iarnă, precum si îm

Invitație 
la sport 

și sănătate!
Frumusețea de 

vis a decorului 
montan iarna, 
cînd totul (ca și 
in acest an) este 
îmbrăcat în man
tie albă de . zăpadă, 
îndeamnă la dru
meții si excursii, 
la practicarea
schiului și săniușu- 
lui. Așa cum, de 
altfel, se și petrec 
lucrurile, în aces
te zile minunate 
de vacanță in care 
mii de copii și e- 
levi populează plr- 
tiile Bucegilor și 
Semenicului, Ra- 
răului și Retezatu
lui, Rodnei și Fă
gărașului. Este o 
invitație la sport 
și la sănătate des
chisă întregului 
nostru tineret !

Foto : 
Aurel D. NEAGU 

a celor care si-au statornicit o 
frumoasă si meritată tradiție, 
cum ar fi Crosul tineretului, 
care deschide în fiecare an 
serialul finalelor „Cupei U.T.C." 
De tară. Pentatlonul atletic șco
lar, Concursul de ștafete re
zervat elevilor, competițiile de 
oină si tenis. Campionatul Na
tional sătesc de trintă.

Toate aceste întreceri, avînd 
— cum s-a preconizat — o pu
ternică bază de masă, cu par
ticiparea. la nivelul asociațiilor 
sportive, a zeci de mii de ti
neri si tinere, au asigurat suc
cesul etapelor care au urmat si. 
implicit, al finalelor, fiind a- 
devărate sărbători ale sportu
lui în localitățile în care au 
fost programate si un bineve
nit prilei de popularizare a

Tiberiu STAMA

bunătățirea continuă a proce
sului de ■ instruire, printr-o mai 
fructuoasă activitate a Cabine
tului metodic, prin elaborarea 
unor tematici de studiu pentru

. 24 de ore 
la C. S. M. Reșița

toti antrenorii. • ANTRENO
RUL DE LUPTE LIBERE Ilie 
Ene are reputația de mare 
căutător de talente. După un 
plan elaborat cu multă minu
țiozitate. el colindă în fiecare 
an școlile profesionale si lice
ele din municipiu alegînd pe 
voinicii de la care speră să 
obțină rezultate bune. Dintre 
cei aproape 45 de sportivi din 
secție Romică Rașovan, compo
nent al lotului olimpic, dețină
tor al locului 4 la C.M. de

Praletart din ttate țările untțl-vA I
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Campionatele Balcanice de gimnastică — juniori

ÎN FINALELE PE APARATE, ȘAPTE LOCURI I
PENTRU SPORTIVII ROMANI
® Băieții, contribuție substanțială la 

bilanțul remarcabil al delegației noastre
ATENA, 32 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Duminică 
seara, în Sala Păcii și Priete
niei. din capitala Greciei, s-a 
desfășurat ultima reuniune din 
cadrul Campionatelor Balcani
ce de gimnastică-juniori. în ca
drul căreia au evoluat coi mai 
bine clasați în fiecare probă. 
Finalele pe aparate s-au con
stituit în cea mai reușită „re
priză" a întrecerilor de aici.
publicul spectator aplaudînd cu 
căldură pe cei mai buni din
tre performerii actualei ediții a 
competiției, medaliatii in toate 
probele. Bilanțul înregistrat de 
delegația noastră este remarca
bil, gimnașiii și gimnastele cu
cerind la Atena un număr de 
27 dc medalii (10 de aur, 8 de 
argint și 9 de bronz). Este mo
mentul să subliniem că băieții 
și-au adus cea mai marc con
tribuție la zestrea dc locuri 
fruntașe cucerite aici, ci do- 
minind cu autoritate concursul 
din acest an. Succeselor de li 
individual, compus și echipe li

juniori, al locului 3 la C.E. de 
juniori și ciștigător al „Con
cursului Prietenia", este fără 
îndoială, cel mai valoros. cu 
mari perspective de a se afir
ma pe plan mondial și la seniori- 
Mari speranțe se pun și 
în Gheorghe Holischwander, 
campion national de cădeți, 
luptător ambițios, cu o mare 
dorință de urcare rapidă' pe 
treptele măiestriei sportive.

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag 2-3)

Un sezon plin RETROSPECTIVE 1986^^ 
- PERSPECTIVE 1987de învățăminte

NEÎMPLINIRILE DIN ACEST AN IMPUN VALORIFICAREA 
INTEGRALĂ A RESURSELOR ATLETISMULUI ROMÂNESC !

In ultimii ani am văzut, sub ochii noștri, ma
rile prefaceri pe care le-a suportat atletismul, 
care dintr-un sport doar de cîteva luni, cit ți
nea activitatea sezonului de competiții, a deve
nit, iată, un sport cu două sezoane, care se în
tinde — practic — de Ia 1 ianuarie și pînă Ia 
31 decembrie ! La început era, parcă, o oarecare 
specializare între participanții competițiilor de 
sală și ai celor în aer liber, dar astăzi, doar cu 
unele excepții, ei sînt unii și aceiași ! Singura 
nepotrivire (deocamdată !) este aceea a atleți- 
lor de la aruncările lungi (disc, suliță și ciocan), 
a maratoniștilor, deși nu va trebui să mire fap
tul cînd sub acoperișul unei săli oarecare va fi 
organizată chiar și o cursă de maraton ! Totul 
este posibil în această privință...

Ei bine, față de o atare situație, s-a schimbat 
radical concepția despre pregătire și concurs a 
atletului, s-a schimbat însăși... structura atleți- 
lor. Cei de astăzi sînt. parcă, mai puternici, în 
orice caz. mai bine pregătiți decît predecesorii 
lor, mai rezistenți. mai competitivi. Inchipuiți-vă 
doar eforturile pe că re trebuie să le facă astăzi 
un atlet, de o anumita valoare, pentru a putea 
concura din iarnă pînă în... iarnă. în condiții 
diferite și mai ales să și obțină rezultate de 
bun pivei, singurele care dau. de fapt, un cali
ficativ pentru fiecare sportiv în parte. S-a ajuns, 
astfel, ca intr-un an competițional un atlet să 
participe Ia zeci de concursuri. Ia mici intervale 
de timp, de-a lungul și de-a latul lumii. Și iată 
că se găsesc multi, chiar foarte mulți atîeți în

O S-a schimbat concepția despre 
pregătire 9 Tot mai multe competiții 
majore ® Obligativitatea lucrului în 
echipă

lume, care fac față cu deplin succes acestei ac
tivități trepidante, precum cea a tenisului, (de 
asemenea sport de întreg anul), a schiului, a ci
clismului. a atîtor altor discipline atît de diver
sificate. Dar intr-un an nu este vorba de niște 
concursuri oarecari, ci, în cazul atletismului, de 
tot mai multe competiții majore. An de an. în- 
tr-o succesiune tot mai „amețitoare" avem de a 
face cu Jocuri Olimpice, cu Campionate Mon
diale și continentale, cu Universiade, cu fel de 
fel de întreceri regionale (Jocurile Meditera
neene. Balcanice, ale Nordului ale Magrebului. 
Caraibiene etc. etc.), toate avînd o ar.ume im
portanță. Și mai sînt si nenumăratele con
cursuri din cadrul Marelui Premiu I.A.A.F.-Mo- 
bil, întrecerile tradiționale (între care si Cam
pionatele Internaționale ale României). Deci 
pentru a putea face fată cu succes atîtor solici
tări, un atlet oricît de talentat ar fi nu se

Romeo VILARA

(Continuare In pag 2-3)

s-au adăugat duminică 
frumoasele victorii re
purtate de Adrian Gal 
sol). Florin Gheorghe 
(cal și inele). Radu Bora 
(sărituri) și Nicușor 
Pascu (bară). Făcînd 
precizarea că la parale
le fiimnaștii noștri s-au 
situat pe locurile 2 si 3. 
avem o imagine clară a 
superiorității manifestate
de tinerii gimnaști ro
mâni în toate cele -6 pro
be. Putem spune, fără teama de 
a greși, că Adrian Gal și-a con
firmat aici, încă o dată, va
loarea sa incontestabilă. înscri- 
indu-și în palmares nu mai pu
țin de 6 medalii, dintre care 3 
de aur, 2 de argint și una de 
bronz. Frumoase aprecieri se

„Cupa României1' la handbal feminin

MULTE MECIURI ECHILIBRATE
La sfîrșltul sâptămînli trecute 

a început o nouă ediție a „Cupei 
României* la handbal feminin 
(a X-a), competiție la startul că
reia. în prima etapă, au fost pre
zente doar divizionarele B, 
Față de precedentele ediții ale 
întrecerii, „Cupa României* se 
va disputa, din etapa semifinală 
(15—22 februarie și 15—22 martie 
1987), după sistemul Jocurilor 
tur-retur, cele patru echipe ur- 
mlnd să evolueze pe teren pro
priu șl In deplasare.

Relatări de la etapa I (prelimi
nară).

GALATI- lată rezultatele înre
gistrate : Oțelul Galați 27—19 cu 
Progresul București, 26—24 cu 
C.F.R. Craiova, 30—23 cu Precizia 
Vaslui, 36—21 cu Olimpia Slobozia. 
26—14 cu IT București ; ITB 24— 
20 cu precizia, 23—20 cu Progre
sul, 23—2’ cu CFR ; CFR 35—24 CU 
Olimpia, *8—19 cu Progresul, 23—

Florin Gheorghe

pot face și la adresa lui Florin 
Gheorghe, șingurul sportiv care 
a cucerit două medalii de aur 
în finalele pe poara te.

Eleno DOB’NCA

(Continuare in nao o

22 cu Precizia : Progresul 22—20 
cu Olimpia, 26—24 cu Precizia, O- 
Umpia — Precizia 37—35.

Pe primul loc s-a situat OTE
LUL GALATI, care s-a calificat 
pentru etapa următoare a com
petiției. Pe locurile următoare : 
IT București, CFR Craiova. Pro
gresul București, Olimpia Slo
bozia. Precizia Vaslui. (T. SIB1O- 
POL — coresp.)

FOCȘANI. Rezultate : Mecanică 
Fină București 23—14 cu Textila 
Buhușl, 2p—11 cu Vulturul Plo
iești, 27—17 cu Filatura Focșani. 
13—17 cu Relonul Săvlnești, 29— 
19 cu Argetex Pitești ; Relonul 
25—21 cu Filatura. 31—25 cu Arge
tex, 24—18 cu Vulturul, 15—17 cu 
Textila ; Filatura 24—23 cu Texti
la. 27—20 cu Argetex. 24—22 cu 
Vulturul ; Vulturul 29—27 cu Ar- 

(Continuare în pag 2-3)



In Campionatul divizionar de popice (feminin)

ELECTROMUREȘ Șl VOINȚA BUCUREȘTI, PERFORMERELE TURULUI
Recent s-au încheiat întrecerile 

turului Campionatului Diviziei A 
de popice, competiție la care par
ticipă 20 de echipe feminine și 20 
masculine grupate in cite două 
serii, după criterii geografice. 
Prima jumătate a campionatului 
a oferit numeroșilor iubitori ai ■ 
acestui popular sport o dispută 
interesantă atractivă, mai ales 
între formațiile fruntașe. Dar 
n-au lipsit nici etapele cu surpri
ze, cînd echipe mai modeste au 
reușit să >e intercaleze în grupele 
de... elită. Dar iată cîteva aspecte 
ale întrecerilor feminine :• In orimul rind. despre ac
tuala campioană a țării — Elec- 
tromureș Tg. Mureș — deținătoa
rea titlului continental (a cîștigat 
cu brio rnul acesta turneul final al 
..Cupti Campionilor Europeni"), 
care ocupă locul I în seria Nord 
după o luptă pasionantă dusă în 
special cu formațiile concitadine 
Voința si Dtrmagant. Mureșencele 
au eiștigat în deplasare jocuri di
ficile. iar cele două înfrîngeri 
le-au suferit în partidele de la 
Brașov șl Oradea în fața echipe
lor Hidromecanica șî, respectiv 
Voința. * O frumoasă comporta
re " avut in seria Nord și nou 
promovata Oermagant Tg. Mu
reș, situată după 9 etape, pe un 
valoros loc secund. © In seria 
Sud a dominat, dar nu cu 
autoritate. ca în anii 
Voința București, care 
acum două-trei sportive 
loare internațională. © 
prins evoluția modestă. î 
nul care s-a încheiat, a 
chipe fruntașe, pînă nu < 
în seria Sud, cum sînt

- București si Peiiolul Băîcoî, mal 
ales ultima a fost mereu-4 prin-

i aceeași 
trecuți.

: are. și 
de va- 
A sur- 

în sezo- 
unor e- 
de' mult 
Laromet

tre codașe, cu toate că are în 
lot cîteva jucătoare valoroase 
dar din păcate, nu mai constituie 
o echipă omogenă, o O notă 
bună și pentru div ?nara suceveana, Mucava-Molid vama — 
nou promovată în campionat — 
care a terminat turul pe o pozi
ție onorabilă. ® Neconcludentă 
a fost. în această toamnă, evo
luția echipei reșițene C.S.M., a- 
flată mulți ani printre cele mai 
bune competitoare ale seriei res
pective iar acum, după cîteva 
jocuri pierdute acasă, ocupă un 
loc destul de modest in clasa
ment. • Despre valoarea indivi
duală a jucătoarelor celor 20 de 
echipe, luînd ca referință rezul
tatele lor obținute în meciurile 
din deplasare, avem o situație o- 
biectivă. interesantă, care relevă 
buna comportare a unor sportive 
din afara lotului național. Iată 
clasamentele celor mai bune ju
cătoare în partidele de pe arene 
neutre cu media celor mai bune 
două rezultate : seria Sud : 1. 
Elena Andreescu (Voința Buc.) 
455 p, 2. Stela Godeanu (Voința 
Ploiești) 445,5 p, 3. Marieta 
prescu (Petrolul Băicoi) 
4. Carmen Pilaf (Voința 
429 p 5. Ana Petrescu 
Buc.) 428 p 6 Marilena 
‘(Voința Buc.) 426,5 p ;
Nord : 1. Ildico Szasz (Voința Tg. 
Mureș) >37 p, 2 Alexandrina Hîr- 
doiu (Hidromecanica Brașov) 433 
p, 3. Doina Tăgean (Electromu- 
reș Tg Mures) 429,5 o, 4. Ibolya 
Mathc (Voința Oradea) 426 p, 
5—6 Melinda Demeter (Electro- 
mureș Tg. Mureș) 425,5 p, Emilia 
Ebel (Voința Timișoara) 425,5 p.

Clasamentele campionatului fe
minin după încheierea turului ?

SUD
1. Voința Buc. 9702 9854 14
2. Gloria Buc. 9603 11962 12
3. Voința Galați 9504 11919 10
4. Rapid Buc. 9 5 0 4 9711 10
5. Voința Ploiești 9405 11776 8
6. Mucava-Mol. V. 9 4 0 5 11433 8
7. Laromet Buc. 9405 9554 8
8. Metrorri Brașov 9405 9493 8
9. Petrolul Băicoi 9306 11606 6

10. Dacia Ploiești 9306 9167 6
SERVA NORD

1. Electro Tg. M. 9702 9743 14
2. Dermag. Tg. M. 9603 11967 12
3. Voința Tg M. 9603 9617 12
4. Hidromec. Bv. 9 6 0 3 9521 12
5. Voința Tim. 9 5 0 4 11797 10
6. Voința Oradea 9504 11755 10
7. C.S.M Reșița 9405 11676 8
3. Constr. Gherla 9306 11659 6
9 Record Cluj.-N. 9 2 0 7 8991 4

10. Voinț? Odorhei 9108 9167 2
(După cum se vede, in nici una

T.R.
dln serii nu s-au înregistrat re
zultate de egalitate)

Turneul de volei [m] al grupei secunde

RELONUL SĂVINEȘTI S-A DETAȘAT

DE ECHIPELE URMĂRITOARE

CAMI
NAIIONA

Adrian

O-432,5 p. 
Galați) 
(Gloria 
Burcea seria

1986
(Urmare din pag. 1)

în timp ce la București 6 
echipe din Divizia A de judo 
își disputau, in cadrul ultimei 
etape, primele locuri în cla
samentul final al ediției din 
acest an. la Oradea și Alba 
Iulia. celelalte 12 divizionare 
susțineau _ și ele întrecerile 
tapei respective. Iată cîteva 
mănunte si rezultatele.

an.

e-
a-

ORADEA. Formația locală 
Rapid Sinteza a „prins" cea 

. mai bună formă a sa reușind 
să obțină victorii în toate cele 
5 partide pe care le-a susți- 
put. Ea a dispus pe rind de 
A.S.A, Tg. Mureș cu 4—3. Ra
pid București (7—0) 
mistui Pitești (4—3) 
Galați (7—0) și de 
denta Sibiu- (6—0) O 
tare remarcabilă a

• tînara echipă Independența Si
biu (promovată anul acesta în

Pctrochi -
Otelul 

Indepen- 
compor- 
avut si

primul eșalon) : 6—1 cu Petro
chimistul, 4—3 cu A.S.A., 6—1 
cu Ofelul și 2—5 cu Rapid. 
Celelalte rezultate r Petrochi
mistul cu Oțelul 5—2. RapiiS 
1—3 și cu A.S.A. 3—4 ; Rapid 
cu A.S.A. 5—1 și cu Oțelul tot 
5—1 : A.S.A. — Oțelul 7-0. 
(Hie GHISA, coresp.).
ALBA IULIA. Dintre partici

pante s-au detașat Constructo
rul Alba Iulia și Politehnica 
Iași. Rezultatele : Constructo
rul cu Carpați Mîrșa 3—2, Me
talul Plopeni 5—2, C.Ș.M. Bor- 
zcșii 4—2.
5—2 și cu 
Politehnica
C.S.M. Borzești 4—-2. 
4—3 și cu Carnali 2—3 ;
Borzești cu Oțelul 4—3, 
Iul 7—0' și cu Carpați 
Carnali cu Metalul 6—1 
Qfelul 4—2 : Otelul — 
Iul 6—1.

Oțelul Tîrgovișle
Politehnica 2—3 : 

cu Metalul 6—1.
Oțelul 
C.S.M.
Meia- 
2—4 ; 
șl cu 
Mcta ■

CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
(Urmare din pag I)

getex, 26—21 cu Textila ; Textila 
— Argetex Pitești 23—18.

în clasamentul final primul Joc l-a ocupat ------ ..
BUCUREȘTI, 
următoare a 
lalte locuri :
Vtflturul, Textila, _ 
MANOLIU — coresp.)

ORADEA. Rezultatele meciuri
lor disputate în Sala sporturilor 
din localitate': Textila Zalău 37— 
13 cu Constructorul Hunedoara, 
22—23 cu Electromotor Timișoara, 
30—22 cu Industria ușoară Ora
dea, 46—16 cu Textila Sebeș. 19— 
16 cu*" Constructorul Timisoara 
(cel mai frumos și echilibrat 
meci). Textila Sebeș 11—24 cu Con
structorul Timișoara, 20—19 cu In
dustria ușoară Oradea. 30—25 cu 
Constructorul Hunedoara, 24—22 
cu Electromotor -, Constructorul 
Timisoara 28—23 cu Constructo
rul Hunedoara.1 29—29 cu Electro
motor. 17—22 cu Industria ușoară 
Oradea, Electromotor 16—23 cu 
Industria ușoară. 23—24 Cu Con
structorul Hunedoara ; Industria 
ușoară Oradea — Constructorul 
Hunedoara 30—22.

Pe primul loc, în clasamentul 
«nai. TEXTILA ZALAU, care s-a 
califica* oentru următoarea eta
pă (Ilie GBîSA - coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Rezultate : U- 
niversitatea. Farmec Clul-Napoca 
28—18 cu Voința Rm. Vilcea. 36— 
18 cu Nitramonia Făgăraș. 34—17 
cu AEM Timișoara, 32—24 cu Glo
ria Bistrița. 32—21 cu Voința Sî-

aem 30—24 cu Voința
26—15 cu Voința Rm.

MECANICA FINA 
calificată în etapa 
întrecerii. Pe cele- 
Relonul, Filatura.

Argetex. (1.

gnișoara ; 
Sighișoara.
Vîlcea. 17—12 cu Nitramonia, 24— 
19 cu Gloria ; Gloria 25—27 cu 
Nitramonia, 27—22 cu Voința Si
ghișoara. 26—25 cu Voința Rm. 
Vîlcea, Voința Rm. Vilcea 18—15 
cu Nitramonia, 30—21 cu Voința 
Sighișoara, Voința Sighișoara — 
Nitramonia 19—30.

Pe primul loc UNIVERSITATEA 
FARMEC CLUJ-NAPOCA, forma
ție care s-a calificat pentru eta
pa următoare. (MIRCEA RADU 
— coresp.).

unor ramuri de sport cu pon
dere olimpică (atletism, lupte) 
sau fată de care tineretul de 
la noi manifestă o recunoscu
tă receptivitate, cum este te
nisul. în cazul atletismului s-a 
mers mai departe, tinerii si
tuați pe locuri fruntașe au luat 
parte la un stadiu de pregătire 
specială. în tabăra centralizată 
de la Brăila, stimulativă 
ei. în perspectiva 
în activitatea de 
In același timp, 
celelalte ramuri 
finale in „Cupa 
fost îndrumați — 
C.J.E.F.S. — către asociații sau 
cluburi sportive teritoriale pen
tru noi testări si eventuala lor 
cuprindere în secții de perfor
mantă. „Grija de a descoperi șî 
■ansa în măiestrie cit mai multe 
elemente tinere rămîne perma
nent in atenția noastră" — ne 
preciza prof. ĂI. Paraschivescu, 
din conducerea secției de resort 
a C.C. al U.T.C.

Să facem o remarcă Si pen
tru mai... tinerele finale pe ta
ră din cadrul „Cupei U.T.C.". 
cele organizate Ia badminton si 
înot. Si în aceste cazuri orien
tarea inițiatorilor s-a dovedit 
a fi inspirată, la ambele dis
cipline existînd o masă impre
sionantă de participanti si cu 
nersnectiva de a le concura, 
în cițiva ani, pe cele tradițio
nale. Să mai notăm, în legă
tură cu reușita finalelor re
publicane ale „Cupei U.T.C.", 
acele iudete sau orase-gazdă 
care au făcut dovada unei ca
pacități organizatorice deose
bite. fapt ce a contribuit la 
reușită: Alba — Crosul tine
retului. Galați — tenis. Bacău
— handbal și baschet. Brăila
— trintă Craiova — badmin
ton. Ploiești — înot. București
— pentatlonul atletic școlar si 
concursul de ștafete. De altfel. 
C.C. al U.T.C, a întocmit si un 
clasament al iudetelor care, 
chiar dacă au fost sau nu orga
nizatoare de finale pe tară au

pentru 
promovării 

performantă, 
laureatii în 

de sport cu 
U.T.C." au 

cu concursul
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P. NEAMȚ, 22 (prin telefon). 
Cel de-al treilea turneu al plu
tonului secund al Diviziei A 
masculine de volei s-a încheiat 
în Sala Ceahlăul cu dominarea 
netă a formației organizatoare. 
Relonul Săvinești, care s-a de
tașat astfel în frunte.

Ultima reuniune a fost des
chisă de TRACTORUL BRA
ȘOV si RAPID BUCUREȘTI. 
O partidă în care brașovenii 
au evoluat din nou -ca la car
te" arătipdu-se o echipă în
chegată si cu competitivitate 
remarcabilă de ioc. Ei au cîs- 
tigat cu 3—0 (8, 2, 10), nelă- 
sînd nici o șansă bucuresteni-

na

AN RODNIC
înțeles să acorde întrecerilor 
pentru „Cupa U.T.C." o aten
ție specială, pornind de la eta
pa de masă și pînă la desem
narea cîștigătorilor republicani: 

, 1- Suceava, 2. Buzău. 3. Iași, 4.
Alba. Reversul ? Există, din 
păcate, vizînd iudete care au 
rămas datoare pe planul impli
cării mai directe la succesul 
intrecerilor sportive 
rezervate tineretului, 
rării cu factorii cu 
Ialomița, Covasna, .. . 
Tulcea si Giurgiu. Pentru toate 
acestea, etapa de iarnă a Da- 
ciadei. -cu finalele pe tară ale 
„Cupei U.T.C.
1987, ar putea fi_______ ____ _
trece în rîndul evidențiatelor. 
Depinde numai 
Drezentantii lor...

Pînă atunci. însă. C.C. al 
U.T.C. mai are în plan o mare 
acțiune sportivă — tabăra cen
trală de instruire a președin
ților 
licee 
a și 
mes 
colo 
si eleve vor efectua între 
XII—11.1.1987 un rodnic schimb 
de experiență în domeniul ac
tivității sportive de masă, por
nind de la lecții teoretice si 
metodice si pînă la participa
rea la concursuri sl competiții.

în fine, la ora de bilanț a 
activității sportive de masă, 
organizată sub egida C.C. al 
U.T.C.. se cuvine a evidenția 
munca unor cadre didactice 

'care au făcut parte din Comi
sia Centrală de PTAP și Sport, 
profesorii de educație fizică 
Romeo Ilîe — Școala com. Co- 
chirleanca — Buzău. Vasîle Ni- 
colescu — fecoala corn. Tărtă- 
seștî — Dîmbovița. Marina Șe
larii — Școala corn. Voluntari 
— Sectorul Agricol Ilfov. Va- 
sile Galață — Școala 17 Sibiu. 
Niculîna Tecărău — Liceul lnd. 
Oltenița si Carol Gîndac — 
Școala 136 București. Toți, oa
meni de nădejde în organiza
rea finalelor republicane ale 
„Cupei y.T.C.-.

de masă 
a’colabo- 
atributii : 
Botoșani,

din februarie 
un prilej de a

de ele, de re-

asociațiilor sportive din 
și școli profesionale, care 

început la Beclean pe So- 
(iud. Bistrita-Năsăud). a- 
unde peste 400 de elevi
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lor care surprinzător, n-au 
mai etalat ambiția si forța de 
realizare din precedentele două 
partide. în aceste condiții, ele
vii lui 
pur si 
riu — 
Sterea _ 
mare dispoziție de loc sl l-a 
servit cu insistentă — a fost Ju
decătorul sever al „vișiniilor" 
pe care i-ă bombardat necruță
tor din ambele linii.. Un ioc 
frumos, dar numai din partea 
învingătorilor : Sterea, Fcrariu, 
Zamfir. Stoian, Pustiu. Kosma 
(Căsvean). De la învinși 
Gizdavu a încercat să tină

■ adversarilor în lupta la 
Cea de-a doua partidă

Iei dintre POLITEHNICA TI
MIȘOARA și C.S.M. DELTA 
TULCEA a fost net dominată 
de către studenții timișoreni 
care au învins cu 3—0 (6, 4, 11). 
Așa după cum arată și scorul. 
„Poli" a fost 
toate capitolele.
notă; un ioc bun. folosind for
mația : S. Grădinara. Cionca, 
Orelt, L. Grădinara, Dalacu, 
Urzică. Tulcenii au evoluat 
slab, oarecum descuraiati. dînd 
o replică mai bună doar în se
tul III.

Ultima partidă a turneului a 
adus fată în fată ne RELONUL 
SĂVINEȘTI si C-S.M.U. SU
CEAVA. Așa după cum era de 
așteptat echipa gazdă — încu
rajată frenetic de către o ga
lerie entuziastă — n-a scăpat 
prilejul de a termina neîn
vinsă. Prestînd un ioc bun Re
lonul a cîștigat cu 3—0 (7, 6,10), 
realizînd astfel cea de-a cincea 
victorie în turneu. învingătorii 
au aliniat următorul sextet : 
Rădulescu. Dumitrache. Buraș, 
Bădiță. Sofron. Chezan (Vi
țelarul.

Partidele au fost oorect con
duse de brigăzile : M. Ioano- 
vici — C. Pitaru. V. Valentin 
— M. loanovîci. V Dumitru — 
S.

T. Tănase au zburdat 
simplu în teren. Fera- 
pe care coordonatorul 

l-a simții că se află în

Popescu.

laurea

doar 
piept 
fileu, 
a zi-

superioară Ia 
nrestînd. în

Aurelian BREBEANU

CLASAMENTUL
7. Relonul
8. Tractorul
8. Politehnica

10. C.S.M. Delta
11. C.S.M.U.
12. Rapid

20 18 3
20 13 7
20
20
20
20

S 11 
7 13 
7 13 
e ii

55:16 33 
43:26 33 
38 38 28 
32:45 27
28:48 27 
28:S1 26

DEBUT PROMIȚĂTOR AL ANTRENORULUI V. PĂTRAȘCU'
care a confirmat forma bună din 
ultima vreme. Terenul greu a a- 
vantajat pe unii eoncurențl, care 
au realizat frumoase victorii, 
cum a fost cazul Iul Voinica și 
Suav. Rișa a produs surpriza zi
lei, Iar Tufaron a demonstrat că 
poate obține noi performanțe de 
valoare.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Simon (R. Costică) 1:36,8 ; 
2. Dillgența. Cota : cîșt. 1,80. 
Cursa a H-a : 1. Voinica (Florea) 
1:32,3; 2. Vital. Cota : cîșt. 2,80, ev. 
22. Cursa a III-a : 1. Suav (Po
pescu) 1:40,l ; 2. Stana. Cota : 
eîșt. 1,40, ev. 14. Cursa a rv-a :
1. Rizoriu (O. Dumitru) 1:36.8 ;
2. Onuca ; 3. Dlnga. Cota : cîșt. 
5, ev. 37. ord. triplă 1591. Cursa

Noul antrenor V. Pătrașcu și-a 
făcut din plin simțită prezența, 
obținînd în reuniunea de dumi
nică patru victorii. Ar fi putut 
să- o obțină chiar șl pe a 5-a 
dacă Runcșor nu galopa pe po- 
tou. Ceea ce am anticipat asu
pra vaforii noului antrenor s-a 
adeverit astfel, iar alegerea făcută 
de conducerea hipodromului s-a 
dovedit inspirată. Cele patru 
curse au fost cîștigate cu Humor, 
în principala alergare de fond, 
Vandalic, Rulbist șl Simon, cei 
doi driver!, R. Costică șl C. Cos- 
teanu, conducîndu-i cu mult brio. 
Liderul celor două clasamente, 
G. Tănase a mal obținut o vic
torie (practic a devenit noul cam
pion al anului 1986) cu Rlzoriu.

ii INVITAȚIE IA BAZA DE AGREMENT 

A HOTELULUI ,,BUCUREȘTI"
Complexul hotelier „București", din Calea Victoriei 63—Bl, I 

i vă oferă, în cadrul bazei sale de agrement, condiții pentru | 
destindere: i

; • piscină acoperită, cursuri de inițiere înot pentru copil ]
i șl adulți : în perioada de vacantă a elevilor, cursuri in„ i 
; tensive cu durata de o săptămînă si două săptămîni. i
. • sală de gimnastică, cursuri de gimnastică aerobică
i • saună finlandeză /
i • cabinete de masaj si ultraviolete
; ® servicii asigurate de personal de înaltă calificare

Se pot închiria : costume de baie, echipament pentru stila | 
i de gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie.
[ Abonamente lunare pentru 12 intrări. Program zilnfic: i 
i 8—20.
i Informații suplimentare la telefon : 15.58.50/2946.

IRAGFREfi EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI 

ilfeuiuarie 1987

HIPISM
a V-a : 1. Ruibist (Costeanu)
1:33,3 ; 2. Suris ; 3. Iscusit. Cota: 
dșt. 3, ev. 16, ord. triplă închisă. 
Cursa a Vl-a : 1. Vandalic (Cos
teanu) 1:33,5 ; 2. Laminor ; 3.
Hărman. Cota •: eîșt. 3, ev. 35, 
ord. triplă închisă, triplu n—IV— 

» VI 234. Cursa a VH-a : 1. Humor 
(R. Costică) 1:31,6 ; 2. Verigaritl ;
3. Relativ. Cota : cîșt. 4, ev. 21, 
ord. triplă 334, triplu m-v-vn 
‘ “ ----- 1. Tu-

Vicia ;
Închis. Cursa a VIII-a : 
faron (Sandu) 1:37,8 ; 2.
3. Astru. Cota : cîșt. 3, ev. 16, 
ord. triplă 178. Cursa a IX-a :
1. Rișă (Chlș) 1:37,2 ; 2. Susai. 
Cota : clșt. 2,80, ev. 93, ord. 160.

A. MOSCU

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

#12 extrageri, „legate" 
cite două, cu un total de 
120 numere;
# Vînzarea biletelor 

pînâ miercuri, 31 decem
brie.

O OCAZIE CE NU TRE
BUIE PIERDUTA.

Cu o rund, 
la Sinaia, fi 
Național m: 
desemnat 
pion al țăni național Adi 
vîrstă de 25 
al secției de ț 
Ploiești.

In penultin 
a 10-a, A. 1 
o frumoasă 
împotriva un 
echipei olimp 
celași timp, 
miză cu A. A 
definitiv reze 
mulul loc în 
lalte partide 
vlns pe D. . 
nescu a piei 
L Blriescu. i 
ștefanov șl 
mul mal avîn 
mova pe lociIată clasați 
mei runde : I 
rin 6,5 p (a 
Ștetanov 5,5 
Armaș, Bir ic: 
Stoica — 4 
Anițoael 2 p.

Makr
pierde
Runda a 10 

Național fem! 
ca derby pa 
poulou șl Bl 
clasamentului 
poulou, menț 
deră. In cele 
— Ionescu, B. 
Ionlță — Stai 
a dispus de 
a pierdut la J

Runda a 1 
cea mal mai 
acum: Caba: 
pretenții tn f 
a clștir*at pai 
mută O v
gerăt. , n
din nou d’.sj 
care reintră 
tă rundă vict< 
de asemenea, 
Baumstark. , 
notăm șl cel 
rundei: Stan 
Bolcu — lor 
Baumstark r 
misiei se afli 
re partida G

După 11 rt 
următoarea ! 
kro poulou 7,1 
Bădulescu 7, 
Baumstark, Jl

în fixarea 
mentulul vo 
partidele dîn 
ales cele din 
lescu șl Bol.

PROPRIA PEPINIERA, FILON!
(Urmare din pag. 1)

• NU EXAGERAM CU NIMIC 
dacă afirmăm că echipa femi
nină de popice a C.S.M. se bu
cură de o reputație aparte. 
Dacă Maria Stanca, ștantatoare 
la secția mașini electrice a 
ICMR. este stimată si aprecia
tă pentru frumoasa sa longe
vitate sportivă, Maria Zsizik. 
la cei 25 de ani pe care îi are, 
este socotită printre cele mai 
bune tucătoare din tară, com
ponentă a echipei noastre re
prezentative. vicecampioană 
mondială la perechi si Pb echi
pe. desemnată mereu. în ulti
mii ani. cea mai bună sporti
vă a județului. Antrenorul Con
stantin Iordache, de 20 de ani 
la cîrma echipei, astăzi în al
cătuirea : Rodica Fulga. Dorina 
Stoica, Gicuta Burci, se mîndreș- 
te cu faptul că în echipa sa evo
luează o sportivă de clasă In
ternațională si patru maestre 

' ale sportului In aceste condi-

ții. este fot 
zultatele bi 
• S’-'TTA 
nums cea 
de : ;ivi
public_ ce S
cale), dar ! 
cunoscută ' 
Aici a ere 
ca sportiv 
campion eu 
Plecat acun 
In timp ce 
litră, camp 
niori. revei 
„escală" la 
Adrian Stu 
cea Pavele 
ca se aște< 
mare a cer 
re ei au dc 
trenorii A 
Cornel Măi 
zători în r 
mare viito 
promovarea 
tatî în lot 
prin obtint

SBt.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTD-PRONOSP
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 17 DECEMBRIE 
1986 : categoria 1 : 1 variantă 
25% — autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) ; cat. 2 : 6,50 a 7.492 
lei , cat. 3 : 36,50 a 1.334 lei ; cat. 
4 : 156,75 a 311 lei ; cat. 5 : 276 a 
176 lei ; cat. 6 : 8.794,25 a 40 lei ; 
cat. 7 : 317,75 a 200 lei ; cat. 8 : 
4.737,50 a 40 lei. REPORT LA CA
TEGORIA 1 : 63.563 lei.

Autoturismul „Dacia 1300* a re
venit participantului Iordache 
Gheorghe din localitatea Fîntîne- 
le, jud. Prahovs.

• Mîlne, miercuri, 24 decem
brie, va avea loc tragerea obiș
nuită PRONOEXPRES, care este 
și ULTIMA acțiune organizată de 
ADMINISTRAȚIA DE STAT LO- 
TO-PRONOSPORT in acest an. 
Astăzi este ULTIMA ZI pentru a 
vă juca numerele preferate la a- 
ceastă tragere.
• Săptămînă aceasta a debutat 

cu punerea în vînzare a bilete

lor pentru 
ORDINARA 
NULUI, un: 
vantajoase 
gerl cr's.nlz 
Pronosport, 
gere echii 
trageri obiș 
la fiecare se 
geri „legate' 
încă două 
rezultă că e 
gerl (cupri; 
total aprecf 
se : nu mt 
evantai ■' 
21 de ca 
„Dacia ' 
ri lmpc 
valoare 
năm el 
men tari 
fondu’ ,

Preclz 
te de g 
tragerii» 
tlclpar 
brie.



ulescu
finalei Divizionarele A la jumătatea cursei

CAMPIOANA, LA ACELEAȘI COTE ÎNALTE
ite de sfîrșit, 
Campionatului 
de șah și-a 

1. Noul cam* 
aestrul inter- 
legulescu, In 
1, component 
etrolul I.P.G.
de întrecere, 
m a eîștigat 
(cu negrele) 
componenții 

Stoica. în a- 
•in făcea re- 
ii, astfel fiind 
roblema pri- 
ent. în cele- 
maș l-a în- 
, iar C. Io- 
ii albele) la 
au făcut P. 
tatovici, pri- 
să de a pro- 
ilea.
naintea uîti- 
•u 7,5 p, Ma
lt partidele), 
atavici 5 p, șor, Ionescu, 
leanu 3,5 p,

lou
bariu!
mpiona tulul, 
șah a avut' 
vtre Makro- 

fruntașele 
ns Makro- 

astfel 11- 
tide Ghindă 
— Boicu șl ze, Mitescu 
Iar Kozma

VACANȚA COMPETITIONALĂ,
FOLOSITĂ DIN PLIN

RAPID BUCUREȘTI. Un lot 
numeros de jucători se află. în 
aceste zile, la Băile Hercula- 
ne pentru tratament. Este vor
ba. printre alții de Manea. Ba- 
coș. Pistol. Cioacă. Cîrstea. St. 
Popa, cărora medicul echipei 
le-a recomandat cura balneară. 
..Adunarea". în vederea pregă
tirilor sezonului de primăva
ră. a fost stabilită pentru ziua 
de 6 ianuarie. După o săptă- 
mînă de antrenamente în Ca
pitală. feroviarii se vor depla
sa. în perioada 14—31 ianuarie, 
la Covasna pentru un stagiu de 
pregătire centralizată. O dată 
reveniți la București, rapidistii 
vor începe suita jocurilor de 
verificare cu formații din di
verse eșaloane divizionare. Pre
ședintele clubului. Daniel Lă- 
zărescu. ne-a dat o veste îm
bucurătoare : ..Pușcaș, care, 
după cum se știe, din cauza u- 
nei duble fracturi, stă de mul
tă vreme în afara gazonului, 
Isi încheie astăzi ultimul tra
tament efectuat la Băile Felix 
si va reveni in Capitală unde 
va începe un program special 
de recuperare. Sînt speranțe ca 
el să se alăture. Ia inceputul 
lunii ianuarie, programului de 
pregătire al celorlalți coechi
pieri".

F. C. OLT. întreg lotul de ju
cători a plecat, la 17 decem
brie, la Băile Herculane unde 
va rămîne pînă la 24 decem
brie. Vacanta se va încheia la 
6 ianuarie, cind antrenorul 
Gheorghe Constantin va da 
startul pregătirilor pentru noul 
sezon competitional. In peri
oada 9—20 ianuarie, echipa se' 
va deplasayla Poiana Brașov 
pentru un stagiu de pregătire 
centralizată. Eftimie Si M. Po
pescu sînt în pragul căsăto
riei. Le dorim „casă de pia
tră !“.

UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Si studenții din „Bănie" se a- 
flă în vacantă, de la 15 decem
brie. La recomandarea medi-

cului Vasile Frinculescu. Till- 
hoî. Ungureanu. Negrilă. Gh. 
Popescu." Lung și O. Popescu 
au fost trimiși la tratament în 
diverse stațiuni balneo-clima- 
terice. Primul antrenament a 
fost programat la 5 ianuarie. 
Ședința de analiză a turului va 
avea loc la 8 ianuarie. în con
tinuare. antrenorul C. Teașcă 
va muta sediul pregătirilor la 
altitudine. într-o stațiune care 
urmează a fi stabilită.

GLORIA BUZĂU. Președin
tele clubului. Radu Oprea, ne-a 
făcut următoarea mărturisire 1 
„Procesul de întinerire a Iotu
lui, început In a doua jumătate 
a turului campionatului, va 
continua. Avem in vedere citi— 
va Jucători tineri, cu * reale 
perspective, care, la inceputul 
lunii ianuarie, se vor alătura 
nucleului primei echipe, pre- 
gătindu-se împreună cu senio
rii $i intrind astfel tn atmosfe
ra competitională". De la 20 ia
nuarie 
zoienii 
sul de 
struirii 
Buzău.

CHIMIA RM. VlLCEA : Bas- 
no. Treschin. Carabageac. Cincă 
și Diaconescu sînt în tratament 
la Băile Felix și Eforie Nord, 
iar C. Gheorghe. Vergu. Verî- 
geanu si Teleșpan în stațiunile 
de pe Valea Oltului. Reunirea 
întregului lot este prevăzută 
Pentru 5 ianuarie, urmînd ca 
pregătirea centralizată să se 
facă In zonă, la Voineasa. Con
ducerea tehnică si a clubului 
au in vedere și completarea 
Iotului, necesară acoperirii unor 
posturi deficitare. Concomitent 
cu desfășurarea pregătirilor. în 
planul activităților sînt trecute 
și acțiuni, cu caracter educativ, 
capitol Ia care viîcenii n-*n 
cam stat pe roze, ei plătind 
scump, in campionat, pentru 
aceasta (vezi suita avertizărilor 
Si a suspendărilor).

• Mai rar un parcurs de re
gularitate ca cel reușit de 
campioană în sezonul de toam
nă. Intr-adevăr. „roș-albaștrii" 
au tras. parcă. „la indigo" tra
seul lor din campionatul tre
cut 1 Nici o Înfrîngere (ca și 
atunci), iar activul de puncte. 
30 fată de 32 (dar și un meci 
mai puțin jucat, restanta cu 
Universitatea Craiova). • Cifra 
cea mai remarcabilă din bilan
țul care însoțește rîndurile de 
fată, acele 14 puncte totalizate 
în partidele din deplasare, una 
dintre cele mai respectabile 
performante. comparabilă cu 
reușitele înalte ale altor lide
re de toamnă din Europa. • 
Jocul Stelei a păstrat caracte
risticile cu care ne-a obișnuit 
de mai multă vreme : viteză, 
spontaneitate în acțiuni, miș
care în bloc, cu toate liniile. 
• Dovada -ultimei noastre a- 
firmatii, prezenta a 12 jucă
tori pe lista marcatorilor: de la 
Pițurcă. golgeterul. la fundașii 
Belodedici. lovan. Bumbescu. 
Cireașă. Bărbuleseu. Să subli
niem reușita Iui Bdloni, aflait 
De această listă, alături de vîr- 
ful nr. 2, Lăcătuș, cu 6 
goluri la activ. • Cronicarii au 
stabilit, drept cei mai constanți 
jucători ai turului, pe Boloni 
și Belodedici. Sugestivă întâl
nire a reprezentanților din două 
generații pe tabloul randamen- I tulul maxim. Apropo de ran
dament. de constantă, opinăm 
că. în momentul de fată, oere- 

- chea Bumbescu — Belodedici 
_ io asemenea siguran^ 

- tă In joc. incit poate fi consi- 
- derată printre cele mai bune
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Iaerata printre cele mai Dune 
din fotbalul continental. Probe
le date In formația de club si 
în națională sînt elocvente. • 
„Cheia" jocului liderului a ră
mas însă, pe mai departe, li
nia de mijloc, compartimentul 
de bază al tacticii moderne. în 
ciuda unor indisponibilități 
care au angrenat oamenii 
principali ai compartimentului 
(Bolfini 
mentul. 
scăzut.
aportul 
oarecum noi. ne nume Bălan

I;
I
I
I

sau T. Stoica) randa- 
per total, al liniei n-a 
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roasă (27 
etitii re- 
receri lo- 
nă sl re- 
npetitivă. 
a format
I Vaștag, 
: juniori.
II Bocșa, 
aelus Si
ci de ju-

după o 
iucuresti. 
bo, Mir- 
an Lun-

competitive ne olan national 
si international. • DUPĂ CE 
TIMP DE MAI MULTE SE
ZOANE fotbalul a dat multe 
bătăi de cap tuttiror resiteni- 
lor. iată că acum echipa C.S.M. 
marchează o frumoasă reveni
re. atît pe planul organizării sl 
spectaculozității jocurilor De' 
care le oferă suporterilor, cît 
si al succeselor obținute. Se a- 
nreciază că acest reviriment 
este rezultatul unei evidente 
îmbunătățiri "a procesului de 
instruire, al întineririi lotului 
si mai bunei valorificări a ele
mentelor locale, dintre care

sau Ivan (care a jucat, în se
rie. primele opt etape) intrati 
cu multă ușurință și siguranță 
în formație. • O absentă care 
se anunța rezolvabilă greu dar. 
pînă la urmă, s-a remediat 
prin chiar forțele din lot a 
fost, aceea a lui Ducadam. in

tărit greu si în fixarea rezul
tatului finalei Cunei Intercon
tinentale. • Dună cum se im
pune o mai mare atenție ca
pitolului disciplinar Atît în 
campionat, cit și. mai cu sea
mă. în partidele internaționale, 
s-au primit cartonașe Dentru

»\\\\\\\\\\\\\\\^^^

g 1. STEAUA 16 14 2 0 39-5 30

&

• Puncte realizate pe teren propriu :16, din 8 meciuri.
• Puncte obținute in deplasare : 14, din 8 partide (cite 2 

te cu F.C. Argeș, Oțelul, Sportul Studențesc, Gloria, F.C. 
Victoria, cite 1 cu Rapid șl ,,U“ Cluj-Napoca).
• Cel mai bun loc ocupat : 1 (de 14 ori) ; cel mai slab loc : 

4—8 (prima etapă).
• Golgeterii echipei : Pițurcă 13 goluri, BolGni și Lăcătuș — 

cite 6, Balint S, Belodedlcl 2, Rotariu, Ivan, lovan, Cireașă, Bum- 
bescu, Bărbuleseu și Majaru — cite 1, Laurențiu (F.C. Olt) și 
Mihail (F.C. Olt) — cite un autogol.
• Jucători folosiți : 17 ; Stingaciu, Belodedici, Balint și Pi

țurcă — cite 16 meciuri, Bumbescu, Weisenbacher șl lovan — 
cite 15, Majaru și Lăcătuș — cite 14, Bolonl 13, Bălan și Ivan — 
cite 12, Stoica 11. Bărbuleseu 8, Cireașă 6 Turcu 5, Rotariu 4.
• Podiumul evidențiaților : 1—2. Bo)3nl și Belodedici — cite 

12 remarcări, 3. Bălan, Lăcătuș și Pițurcă — cite 8.
• Cartonașe galbene : 12 — 6 jucători ; cele mai multe : Lăcă

tuș 4.
• Cartonașe roșii : Lăcătuș (etapa a 11-a).
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m : J transformate (Pi

țurcă 2, Balint), 2 ratate (Lăcătuș, lovan) ; a fost sancționată cu un penalty, transformat.
• A expediat 275 de șuturi (196 acasă 

tre care 139 pe spațiul porții (99

locuit rapid si eficient de Stin- 
gaciu. Primul care s-a grăbit 
să remarce calitățile si capa
citatea de adaptare ale succe
sorului s-a numit... Ducadam. • 
Dintre nou soșiți. despre Ivan 
am amintit. Cireașă se arată 
capabil să rezolve, cînd este 
nevoie, orice indisponibilitate 
se ivește. Fie în linia de fun
dași. fie pe postul de mijlo
caș de acoperire. Rotariu. foar
te mult absent, are nevoie de 
ocazia de a-si arăta disponibi
litățile. • Bilanțul excelent al 
primei părți a campionatului 
(fără înfrîngere) nu poate, nu 
trebuie să lase neamintite si 
scăderile care, poate, mai pu
țin în întrecerea internă, dar 
mai mult în marile confruntări 
internaționale, au apărut cu e- 
fecte directe pentru tabela de 
măreai. Prima — scăzuta efi
cacitate în ranort cu situațiile 
create — deficientă care a cîn-

majoritatea Drovin de la cen
trul de juniori din Reșița care 
se dovedește deosebit de pro
ductiv. Cristian 
sif Zșizsik șl 
tineri talentat!
perspective au 
nați deja în

Deși scurtă, vizita noastră la 
C.-S.M. Reșița ne-a oferit nu
meroase argumente ale unei 
activități bine organizate, ale 
unui entuziasm creator, ale u- 
nei asidue preocupări pentru 
autodenăsire. premise care — 
avem siguranța — se vor con
stitui într-un fundament dura
bil al viitoarelor performante 
ce se clădesc aici cu perseve
rentă si migală.

Alexandru, Io- 
Marian Kalofir, 

si cu reale 
fost selectio- 
diferite ,loturi.

punc- 
Olt și

79 în deplasare), dln- 
âcasă — 40 tn deplasare).

l

%

neregularităti minore, dar la 
fel de costisitoare pe scara 
sancțiunilor. Neavînd o solici
tare maximă tn campionat, 
Steaua trebuie să declanșeze, 
în retur, o luptă cu ea Însăși 
spre a urca noi trepte ale 
performanței.

Eftimie IONESCU

Prima ediție a „Cupei centrelor
i

olimpice" la minifotbal

La sfîrșitul săptămtnll trecute, timp de trei zile, 
Sala Sporturilor din Buzău a găzduit — în condiții 
foarte bune — întrecerile primei ediții a „Cupei cen
trelor olimpice" la minifotbal. Au participat echipe 
de juniori (două categorii de vîrstă, 1969 și 1970) din 
cadrul centrelor olimpice Arad, Bacău, Brașov, Bu
zău, Craiova, Oradea, Pitești și Tg. Mureș, precum 
și ale clubului Gloria Buzău. După două zile cu 
jocuri preliminarii, pe două serii, duminică s-au 
disputat finalele. x

La juniori mari, pentru locurile 1—2 : Tg. Mureș 
(antrenori, T. Meszaros șl M. Lăpădătescu) — Craiova 
(antrenori, P. Petculescu, M. GoiubovicI șl M. Dașcu) 
3—2 (0—0). Au marcat : Bonta (2), Szâcs, respectiv 
Doncea, Stoica ; pentru locurile 3—4 : Brașov (antre
nori, R. Tuțuianu șl I. Copil) — Bacău (antrenori, S. 
Avram și M. Pană) 3—2 (1—1) ; la juniori mici, pentru 
locurile 1—2 : Pitești (antrenori, D. Silvășan șl M. 
Geqrgescu) — Craiova (antrenori, P. Petculescu, M. 
Golubovlci și M. Dașcu) 4—3 (2—0). Au marcat :
Ceaușu (2), Amărăzeanu, Ciungu, respectiv Gtrleștea- 
nu, Constantinescu, Bemeanu ; pentru locurile 3—4 : 
Tg. Mureș (antrenori, T. Meszaros și M. Lăpădătescu) 
— Bacău (antrenori. S. Avram șl M. Pană) 3—0 (1—0).

Echipele finaliste au primit din partea organizatori
lor — C.J.E.F.S. Buzău — cupe, diplome șl premii tn 
materiale sportive. La fel și golgeteril competiției. 
Stoica (Craiova) — 6 goluri șl, respectiv, Mitriță (Cra
iova) — 8 goluri. ,

s

pînă la 1 februarie, bu- 
se vor antrena la ,Timî- 
Sus. crima carte a in- 

desfăsurîndu-se la

Intre 7 și 11 ianuarie

rr

V

CUPA SPERANȚELOR"
în 

țară ----------- ---------------------------------
ranțelor" la minifotbal, competiție rezervată copiilor 
pe două grupe dp virstă (născuți în 1973 șl 1974). Echi
pele clasate pe locul 1 tn grupele respective, vor par
ticipa la turneul final care se va desfășura, între 16 
și 18 ianuarie, la Deva (grupa mică) și Buhuși /grupa 
mare). Iată componența celor opt grupe : BISTRIȚA g 
A.S.A. Tg. Mureș, Eleetromureș, c.S.S. Brașovia, Chi
mica Tîrnăvenl, F.C. Maramureș, Olimpia Satu Mare, 
C.S.S. Sf. Gheorghe șl Gloria Bistrița ; BUHUȘI : 
C.S.S. Bacău. S.C. Bacău, C.S.S. Piatra Neamț, C.S.M. 
Suceava, c.S.S. Suceava, Unirea Focșani, C.S.S. Bala 
Mare șl Textila Buhuși ; BUZĂU : pionierul — Voini
celul București, C.S.S. Focșani, Dinamo București, 
Mecanică Fină Steaua București.Oțelul Galați și Glo
ria Buzău ; DEVA : F.C. Corvinul, C.S.S. Șoimii Si
biu. Gaz Metan Mediaș, Inter Sibiu, I.P.A. Sibiu, Me
canica Orăștie, C.S.S. Dej și Mureșul Deva ; LUGOJ s 
Politehnica Timișoara. C.S.S. Drobeta Tr. Severin. 
U.T. Arad, Strungul C.S.S. Arad, C.S.M. Reșița, C.S.S. 
Universitatea Craiova. C.S.S. Corabia șl C.S.S. Lugoj ; 
MEDGIDIA : C.S.S. Călărași, C.S.S. Mangalia, Petro
lul Ploiești. C.S.S. București. Electroaparataj Bucu
rești. Progresul Vulcan București, F.C. Constanța și 
C.SJS. Medgidia ; TG. JIU : C.S.S. Aripi Pitești, F.C. 
Argeș, c.s.s. Rm. vîlcea, C.S.S. Caracal, Universita
tea Craiova, Voința Drăgășani, Viitorul Bazna Sibiu 
și C.S.S. Tg. Jiu ; VASLUI : Progresul Brăila, Ancora 
Galați, C.F.R. Pașcani, C.S.S. Botoșani, Explorări 
Clmpulung, C.S.S. Tecuci. Dunărea C.S.U. Galați și 
C.S.S. Vaslui.

perioada 7—11 ianuarie 1987, în opț localități din 
se vor desfășura jocurile din cadrul „Cupei Spe-
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poate baza numai pe el însuși. 
Trebuie o pregătire adecvată, 
profund științifică, ale cărei co
ordonate au ajuns să fie bine 
stăpînite de tot mai multi teh
nicieni, și care presupune mun
că In echipă, adică o strinsă 
colaborare între antrenori, pro
fesori, medici, psihologi, bio
logi, chimiști ș.a.

Pentru că acestea sînt noile 
cerințe ale atletismului inter
national. evident că si atletii 
români doresc să le facă fată, 
într-un cuvînt să fie ne deplin 
competitivi. ‘ De mai multă 
vreme, se încearcă diferite for
mule (de exemplu, cu sezon 
de sală ; fără sezon de sală; 
limitarea numărului de con
cursuri etc) fără a se putea afir
ma. totuși, câ s-a reușit ceva 
mai mult decît anume tenta
tive... Pentru di. dîn păcate, 
rezultatele atletilor noștri frun
tași demonstrează aceasta. în 
ansamblu ele fiind, cu prea 
puține excepții, neconvingătoa

re, necompetitive. Anul 1986. 
In mod deosebit, a fost pentru 
atletismul nostru un an slab. 
Exceptînd unele rezultate cu 
totul remarcabile înregistrate 
de junioare, rezultatele atleti
lor noștri în întrecerile de vîrf 
ale sezonului nu au avut a- 
coperire fată de angajamen
tele luate, neatlngînd nivelul 
propus. După un sezon de sală, 
mai puțin convingător decît 
cel anterior, cu o participare 
modestă la ..europenele" in
door de la Madrid și la alte 
concursuri Internationale de sa
lă. activitatea în aer liber a 
debutat. totuși, cu rezultate 
promițătoare și cîteva noi re
corduri naționale, care. în mod 
firesc, au creat mult optimism 
Pînă la urmă însă, la C.E. de 
la Stuttgart — care au consti
tuit principalul obiectiv al a- 
nului competitional — cu cîte
va excepții, comportarea atle
tilor români a fost necorespun- 
zătoare. departe de așteptări, 
de ceea ce realizaseră ei Dină 
atunci, cu diferite alte pri
lejuri. Doar Maricica Puică.

despre care, din păcate, nu se 
mal poate spune că este o at
letă tînără. a fost singura care, 
pe Neckarstadion. a izbutit 
să-și întreacă rezultatul ante
rior competiției din acest an. 
în timp ce alții au realizat 
unele rezultate cu mult prea 
departe de cele pe care le ob
ținuseră în 1986. Există păre
rea. exprimată surprinzător, 
chiar de un reputat antrenor, 
că. de fapt, aceasta ■. este va
loarea reală a atletilor noștri 
în concursuri de peste hotare !?! 
Oare așa stau lucrurile ? 
Numai cele nouă medalii la 
ultima ediție a J.O. si succe
sele la C.E. de sală din ’85 
de la Atena, ca să dăm doar 
două exemple din ultimii' ani. 
demonstrează ca falsă această 
opinie, ca să nu mai amintim 
de alte rezultate de valoare 
înregistrate în concursuri in
ternaționale de anvergură cum 
au fost Jocurile de la Moscova 
din această vară. Adevărul 
este că avem prea Putini atleti 
care, într-un an. ating forma 
de vîrf (sub îndrumarea antre
norilor. desigur) exact la mo
mentul. sau momentele cele 
mai importante ale unui sezon. 
Teoretic ..operația" punerii tn 
formă este bine cunoscută : 
practic însă.. Dar mai există 
și alte amănunte despre care

nu se prea vorbește. Rezulta
tele anterioare C.E. ’86 (ca 
și ale altora !) au fost mai bu
ne decît cele de la „examen" 
pentru că : au fost înregistrate 
in mai multe concursuri, de-a 
lungul a mai multor săptă- 
mîni. cu mai multe tentative 
in condiții „ideale" la limita 
regulamentului, dar pe care 
atletii nu le mai au si la C.E. 
(ca de exemplu, curse cu 
„iepuri", programate în funcție 
de necesitățile de moment ale 
atletului : căutarea In mod ex
pres a oonditiilor optime de 
concurs : săritorii tn lungime, 
ca si cei de triplu solicită fo
losirea pistei de etan în func
ție de asistenta favorabilă a 
vîntului. in timp ce aruncă
torii de disc preferă să aibă 
vînt contrar). De altfel, chiar 
la „naționalele" de la Pitești, 
aruncarea discului a fost mu
tată dîn acest motiv De un 
alt teren — neregulamentar — 
deși se știa bine că la Stuttgart 
(ca si ta alte competiții ase
mănătoare) indiferent de cum 
bate vîntul — pro sau contra 
— aruncarea discului se face 
doar de la un singur cerc, sta
bilit cu mult înainte, după cum 
la fel se petrec1 lucrurile sf cu 
Dista de elan a săritorilor In 
lungime si triplu etc.

Anual, antrenorii noștri au

participat la lucrările unei con
sfătuiri metodice la Snagov» 
Dar, Iată că rezultatele con
crete ale acestora» nu se văd 
și In performantele atletilor. 
în competitivitatea lor. In 1987. 
pe firmamentul atletismului in
ternational figurează nu una.’ 
ci mai multe competiții de 
anvergură la care vor lua pare 
te si atleti români : „europe
nele" de sală de la Lievin 
(Franța), prima ediție a Cana»- 
pionatelor Mondiale Indoor la 
Indianapolis (S.U.A.). Campio
natele Mondiale de cros la Var
șovia, Universiada la Zagreb,’ 
Campionatele Mondiale în aer 
liber la Roma. Campionatele 
Europene de juniori de la Bir
mingham (Anglia). Va fi, după 
rit se pare, un an deosebit de 
pretențios pentru atletism.' 
Cum îi y vor face fată atletii 
noștri ? Pentru a reuși ceva 
deosebit se Impune o sub-' 
stantială sporire a eforturilor 
tuturor, atleti. antrenori Si altl 
specialiști. în strinsă conlucra
re. Altfel nu se mai poate. Ta
lentul singur (și el nu le lip
sește atleților noștri) nn poate 
rezolva multiplele probleme pe 
care le ridică o reprezentare co
respunzătoare, la înalt nîveî,' 
așa cum dorim să consemnăm 
în finalul sezonului viitor.



OCHEIȘTII NOȘTRI DUPĂ MECIURILE 
CU ECHIPA B A POLONIEI 

Șl ÎNAINTEA „CUPEI PONDUS"
După cum s-a mai anuntat, 
prezentativa de hochei a 
imâniei a susținut sâptămî- 
I* trecută, in Polonia, două 
irtide cu selecționata secun- 
i a tării gazdă. Disputate „în 
calitatea Tychy victoria a 
venit de fiecare dată spor
ilor polonezi ; 6—3 (2—1,
-1,1—1) și 5—4 (0—1, 3—0, 2—0). 
hlar dacă hocheiul polonez 
ite reprezentat în grupa B a 
,M„ cele două rezultate — 
icru care trebuie spus din ca
ul locului — au darul să 
emulțumească. cu atît mai 
îult cu cit adversara a fost, 
im am arătat, echipa secundă 

Poloniei. Și să nu uităm că 
i „Turneul Sovietski Sport'1, 
e anul trecut, de la Riga, 
tomânia termina la egalitate 
3—3) cu prima formație a Po- 
oniei !
Iată ce ne-a declarat prof. 

jUCian Vasiliu, secretar adjunct 
il F. R. Hochei, conducătorul 
lelegațici : „roloriia B este o 
ichipă puternică. Ea joacă băr- 
>ăteste. sutcază precis, prezen- 
îild multe din elementele ca- 
■arferîstice hocheiului scandi
nav, cu care cel polonez arc 
inual multe contacta. Tn plus, 
polonezii — lucru de care tre
buie tinut seama — nu consi
deră nici un moment lupta 
pierdută, ca dc pildă in me
ciul al doilea, cind noi condu
ceam la prima pauză cu 4—0 
(marcaseră K. Antal — 2, Bu- 
rada și A. Nagy). Ei au avut 
insă tăria să revină, s-au agă
țat de fiecare puc si au jucat 
din ce in ce mai bine, in timp

ce ai noștri au căzui văzînd 
CU ochii și in cele din urmă 
au pierdui cu 4—5 ! Din echipa 
noastră, in general, s-a com
portat bine portarul G. Huțan. 
A fost întrebuințat și portarul' 
Barta, care în a doua partidă 
a primit două goluri parabile 
șl a trebuit să fie inlocuil pen
tru că nu a putut să-și depă
șească starea emotivă. Dintre 
fundașii întrebuințați, cel mai 
bine s-au comportat D. Po- 
povicl si E. Antal, urmați în 
ordine descrescindă de S. Gali, 
Daia. Herlea. A. Nagy. Nu a 
confirmat L. Horvath. în atac, 
bine s-a comportat linia I. a- 
dică Tureanu' — Dragomir — 
Burada : din linia a II-a. doar 
Bălăucă a jucat bine. Gereb, 
dar mai ales Gerczuj au jucat 
slab (ultimul a fost de două 
ori eliminat în partida a doua, 
eliminări care au dus la pri
mirea a ?
din linia a III-a. K Anta! 
Șofrort 
ca și Ia 
Front», nu 
cum, fiind 
partidă cu Cs. Antal Peste cî- 
teva zile vom lua startul în 
«Cupa Pondus». de la Copen
haga. ' unde vom intilni repre
zentativele Iugoslaviei Unga
riei și pe cea a tării gazdă, 
toate viitoare adversare la C.M. 
grupa C. Situația nu e deloc 
îmbucurătoare, mai ales că în 
echipa noastră an intervenit li
nele indisponibilități Dar. 
așteptăm rezultatele..." (M. T.)

cîte unui gol), iar

Gliga. Sofron. 
-Capa Otccestvcn 

a confirmat nici a- 
îhlocuit în a doua

S3

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZAPADĂ
Schimbări In clasamentele Cupei 

Mondiale. La Hinterstoder, în 
Austria, a avut loc duminică un 
concurs de slalom special con- 
tind pentru Cupa Mondială, tn 
mod surprinzător victoria a re
venit schiorului vest-german 
mln Bittner, care obține 
astfel primul său succes 
Intr-o competiție de o ase
menea amploare. El are 22 
de ani șl este originar din 
Krtln, tn Bavaria. Bittner 
a totalizat timpul de 
1:50,14 pentru cele două 
manșe. Recentul cîștlgător 
al slalomului de la Kran- 
ska Gora, iugoslavul Bo- 
jan Krizaj 3-a clasat a! 
doilea, la 80 de sutimi de 
învingător, dar profltînd 
de abandonul Iul Ingemar 
Stenmark. el a devenit li
der. la slalom speclșl. în 
Cupa Mondială, cu un to
tal de 60 p, cu 9 p mal 
mult decît schiorul suedez. 
O a doua modificare în 
Cupa Mondială, de data a- 
ceasta în clasamentul ge
neral este aceea că pe pri
mul loc a trecut italianul 
Richard Pramotton, cu 118 
p (2. Plrmin Zurbriggen 

— 112 p. 3. Markus Was- 
maler 104 p).

Hocheiștii sovietici clștl- 
gători Faimoasa echipă a 
U.R.S.S. supranumită
„zbornala" și-a adjude
cat si în acest an cupa

3—2 (2—1, 0—1, 1—0) Intr-o par
tidă de o bună valoare. Iar în 
ultimul joc al turneului, u.R.S.S. 
a întrecut Cehoslovacia cu 1—0 
(1—0. 0—0, 0—0), după 60 de mi
nute de joc extraordinar. Clasa
mentul : 1 U.R.S.S

Iugoslavul Bo.ian Krizaj,- lider al Cupei 
Mondiale la slalom

Telefoto : A.P. — Agerpres

... ..._ __ _  __ oferi
tă de ziarul Izvestia, la capătul 
unei competiții reunind cinci din
tre cele mal bune formații din 
lume.» Echina olimpică a Canadei 
a dispus de cea a Finlandei cu

nada 4 p, 3. Suedia 4 p, 4. Ceho
slovacia 3 p, 5. Finlanda 3 p.

O TELEX Q TELEX •
ATLETISM • Alergătorul ca

nadian Ben Johnson a fost de- 
cfarat cel mai bun sprinter al 
anului 1986, în care a obținut 
patru victorii asupra campionului 
mondial și olimpic Carl Lewis. 
Pe locul doi, nigerianul Chldl 
Imoh șl pe trei, Lewis.

BADMINTON > Finalele tur
neului de la Kuala Lumpur : sim
plu bărbați : Yang Yang (R. P. 
Chineză) — Morten Frost (Dane
marca) 18—13. 13—3 ; simplu fe
mei : Li Llngwei — Han Aioing 
(ambele R.P Chineză) tl—5. 11—3, 
dublu femei : Hwang Hye Young, 
Chung Myung Hee (Coreea de 
Sud) — Verawaty Fajirin, Ivanna 
Lie (India) 15—10. 15—6, dublu
mixt : Nigel Tier. Gillian Gowers 
(Anglia) — Thomas 
Christine Maenusson 
8—15, 15—4. 15—8.

Khilstrom, 
(Suedia)

Jean-MarcBOX 0 Belgianul
Renard, campion european La su- 
per-pană. și-a aoărat cu succes 
centura continentală. El a dispus, 
în 12 reprize, de francezul Daniel 
Londas. Americanul Pernell 
Whitaker, fost camnlon olimpic 
în 1984 la cat. ușoară, l-a între
cut la puncte oe panamezul Al
fredo Layne. Este a u-a victo
rie consecutivă a acestuia.

BULGARIA. CAMPIOANĂ BALCANICĂ
LA BASCHET (f)

Echipa țării noastre, pe locul 3
In ultimele două zile ale 

Campionatului Balcanic de bas
chet feminin disputat la A- 
tena au fost înregistra
te următoarele rezultate : 
România — Grecia 79—52 (42— 
17). Bulgaria,— Iugoslavia 66— 
55 (27—42). România — Iugos
lavia 68—86 (40—50). Bulgaria 
— . Grecia 136—65 (64—35).

Clasament final : 1. Bulgaria 
6 p. 2. Iugoslavia 5 p. 3. Ro
mânia 4 o 4. Grecia 3 p.

BALCANIADA
DE GIMNASTICA

(Urmare din pag. 1)

în ceea ce le privește pe 
fete, să menționăm frumosul 
succes realizat de Gabriela 
Gheorghe la bîrnă. ea cuce
rind șl două „bronzuri" (la să
rituri si paralele). O impresie 
deosebită a lăsat și Adriana 
Stoenescu, care. în compania 
valoroaselor sale adversare din 
echipa Bulgariei, a avut o e- 
voluție remarcabilă la minge, 
probă în care s-a situat pe lo
cul întîi. De asemenea, ea a 
urcat pe podium si în celelalte 
probe, la coardă cucerind me
dalia de argint iar la măciuci 
și panglică — pe cea de bronz.

Rezultate tehnice : feminin — 
Sărituri : 1. Hrabrlna Hrabova
(B). 2. Liliana Stanciu (R), 3. 
Gabriela Gheorghe <R) : parale
le ; 1. Ghergana Peeva (B) și H. 

Hrabova. 3. G. Gheorghe ; bîr
nă : Gabriela Gheorghe (R) și 
Silvia Stileanova (B). 3. Fata
Varbarlotou (G> : sol : 1. Emi
lia Deliou (G) șl G. Peeva, 3. L. 
Stanciu : masculin — sol : 1.
Adrian Gal (R). Llubomlr Ghe- 
raskov (Bl si Pamelis Tagdrle- 
nidis fG) : cal cu minere : 1. Flo
rin Gheorghe (R) 2. Cosmln
Llcaciu (R> și L Gheramov <B) : 
inele s 1. F, Gheorghe (R) si Sve- 
toslav Kozarev (B). 3. A Gal (R). L. 
Gheraskov (Bl și Roman Veble 
(f) : sărituri : 1. Radu Bora (R). 
2. Veselin Manov (Bl. 3. Ergun 
Ycsilirmak (T) : paralele : 1.
Plamen Gladicevski (Bl 2. A. 
Gal, 3. Nicusor Pascu (R1 ■ bară: 
1. Nicusor Pascu. 2 A. Gal si 
P. Gladicevski • gimnastică rit
mică : minge — 1. Adriana stoe
nescu (R) Stela Anvheiova (B)

RECUNOAȘTERE
•J

Săritorii in plin zbor. Pe tram
bulina olimpică di la Chamonix 
(Franța) a avut loc un concurs 

■ de sărituri dominat de 
slovacul Martin Svaverko, 
cercări de 83.5 m și 
punctaj de 205,5 p. 
norvegianul Olav 
199,2 (33 m + 91,5 
slavul Prlmoj Ulaga 
+ 96 m).

ceho- 
. cu în- 

99 m și un 
L-au urmat 
Ilansson cu 
m) și lugo- 
193.1 (82,5 m

CICLISM ® Cursa Internaționa
lă de ciclocros de la Ordizla 
(Spania) s-a încheiat 
cesul elvețianului 
hard, cronometrat 
cu timpul de 
locurile următoare 
Albert Zwelfel (Elveția) — lh0t:40 
șl Claus Peter Thaler (R.F. Ger
mania) — lhOl :47.

CU 
Pascal 

pe 19 
moi :11. 

s-au

suc-
Ric- 
km 
Pe 

situat

Stoenescu.

șî Elisabeth K?Teva (B) :coardă : 1. E Koleva 2. A.
Stoenescu, 3. Anastasia Saren-
kova (B) : măciuci : 1. E Ko-
leva, 2. Mariela Ps'SaHeva (B)
3. A. Stoenescu : nancies î 1. A.Șarenlcova si f F-Mpxrrj 3. ■

Contrapunct

liotărîtoare.Sutlmi de secundă
Slalomul special feminin, desfă
șurat duminică pe pirtia de la 
Val Zoldana, în Italia, a prilejuit 
succesul elvețiencei Erika Hess 
înregistrată, în două manșe, cu - — ■ - - - sutimi

Oertli 
Strobl 
succes 
în cla-
doml-

HANDBAL Q Turneul mascu
lin de la Bordeaux : Spania — 
Cehoslovacia 24—17 (16—6). Fran
ța — Norvegia 25—19. Algeria — 
Italia 20—18. Conduce Spania cu 
10 p (neînvinsă), urmată de 
ța 8 p. Cehoslovacia 4 p.

Fran-Fotbalul american (a nu se 
confunda cu sportul-rege, nu
mit dincolo de Ocean soccer) 
ne-a obișnuit cu actele lui de 
violență. Nu pe degeaba, cel 
care îl practică, și sînt 28 de 
echipe în National Football 
League din Statele Unite, au 
ajuns la trista faimă de a tl 
considerați „gladia
torii stadioanelor- ! 
Cum violența (nu o 
dată teoretizată șl 
„predată- de așa-
zlșii antrenori) și drogu
rile merg, se știe, mină în 
mînă, nu foarte multi s-au 
arătat surprinși cînd. după fi
nala din acest an a campio
natului nord-american („Su- 
perbowl"), 6 dintre compo- 
nențil formației învinse, ,,Pa- 
trioțil- din Boston, au fost 
depistați pozitiv ta controlul 
(Inopinat) antidoping ! Că în
tre cel 6 se aflau Irving 
Fryar, poreclit „groparul" (să 
vă mai explicăm de ce 7 t) 
sau Raymond Clayborn, des
pre care se afirmă că ..nu 
simte plăcere mai mare decît 
să alerge peste spinările ad
versarilor", asta aproape că 
n-are nici o Importanță. Cert 
e că, alertată șl de decesul 
Iul Kenneth Brown de la 
„Chicago Stars", victimă' a 
consumului de cocaină, Natlo-

nai Footbal League a decis, 
fie șl în ceasul al... 13-lea, 
să pună piciorul In prag. In
troduced obligativitatea con
trolului antidoping pentru 
toți jucătorii, de două ori 
pe ăn.

Anunțată de comisarul Iul 
N.F.L. Peter Rozelle, dușman 

înverșunat (și ne
putincios) al dro
gurilor, hotărirea a 
produs însă o reac
ție .adversă extrem

de vehementă, la toate nive
lurile fotbalului american. Din 
cele 28 de echipe, 27 au refu
zat să se supună controlului, 
iar Brian Hooloway, șeful 
sindicatului jucătorilor profe
sioniști, a fost chiar mai tran
șant : „Nu cred să lasă nimic 
din planul Iul Rozelle, căci 
nimeni nu ne poate sili să 
acceptăm testele. Șl dacă el 
va reuși, cum amenință, să 
Împingă afacerea în fata 
Curții Supreme, cui li va a- 
Juta 7 Parcă nu știe toată 
lumea că, din clnd în cînd, 
băieții iau cîie un stimu
lent 7 !«.

O asemenea recunoaștere o- 
glindește fidel, ce să mal lun
gim vorba, morala unui sport 
lipsit de morală I

O.idiu IOANI1OAIA

• ULllMLI MECI OFICIAL AL ANULUI • ZAilALEK (EGIPT) 
A CÎȘTIfiAT CUPA CAMPIONILOR AFRICII @ CAMPIONATE

NAȚIONALE,
...In .cadrul preliminariilor C.E. 

meciul dintre reprezentativele Ci
prului și Olandei desfășurat în 
cadrul grupei a 5-a, s-a încheiat 
cu scorul de 2—0 (1—0), în fa
voarea olandezilor. Au înscris : 
Gullit (min. 19) și Bosman (min. 
73). Arbitrul Ioan Igna (ajutat la 
linie de V. Curt și I. Crăciunes- 
cu), a condus echipele: CIPRU : 
Haritou — Stavrou, Miamilotis, 
M is sos, Socratous — lagokaoudis, 
Ioannou. Marangos, Savidas — 
Nicolaou, Chrisiofis. OLANDA : 
Van Breukelen — Van Tiggeien, 
Spelbos. Rijkeard. Silvoy — Wou- 
ters, Gullit, Muhren. Van’t Schip 
— Bosman, Tahamata. După cum 
se vede din echipa învingătoare 
a lipsit golgeterul Van Basten. 
în urma acestui rezultat, clasa
mentul se prezint# astfel :
1. Olanda
2. Grecia
3. Polonia
4. Ungaria
5. Cipru

3 2 10 3-0 5
3 2 0 1 7—5 4
2 110 2—1 3
2 0 0 2 1—3 0
2 0 0 2 2—6 0

Anul viitor, primul meci este 
programat la 14 ianuarie Gre
cia — Cipru.

LA ABIDJAN a avut loc re
turul Cupei Campionilor Africii 
— ’ntercluburi. în prima manșă 
ki Cairo. Zam alele a dispus cu 
2—0 de Africa Sports Abidjan din

REZULTATE
Coasta de Fildeș. Acum, în jocul 
retur de la Abidjan, în fața a 
100 000 de spectatori, gazdele au 
cîștigat cu același scor. Au ur
mat loviturile de la 11 m. Fotba
liștii egipteni. au transformat 4, 
în timp ce gazdele — 2. în 
timpul regulamentar de joc, go
lurile au fost marcate de Guede 
Gba (min. 45) șl Lue Ruffin 
(mln. 56 din penalty). Ast
fel, Zamalek a intrat în posesia 
trofeului.
- • F.C. BARCELONA ȘI REAL 
MADRID au terminat învingătoa
re tn etapa a 19-a, In Spania. 
Catalanii au întrecut pe Majorca 
cu 3—1 tn timp ce Real a în
vins. în deplasare cu 1—0 pe 
Las Palmas Lupta pentru titlu 
a rămas deschisă : F.C. Barcelona 
28. p, Real Madrid 27 p. Urmea
ză Esnanol șl Athletic Bilbao cu 
21 p, respectiv 23 p. Alte rezul
tate : Atletico Madrid — Santan
der 0—1 !, Osasuna — Cadiz 3—0, 
Real Socledad — Sabadell 4—1, 
Beds Șevlllp — F.C. Sevilla '0—0, 
Zaragoza — Bilbao 0—0. Gijon — 
Valladolid 3—1, Murcia — Espa- 
nol 1—4 I

9 DUPA 23 de etape In Franța, 
două echipe se află în frunte, la 
egalitate de puncte : Marseille și 
Bordeaux cu cite 32 p. urmate 
de Monaco cu 28 p. Rezultate :

1:39,84. Ea a întrecut la 
de secundă pe Brigitte 
(Elveția) 1:40,98 și Claudia 
(Austria). 1:41,18. Cu acest 
Hess a urcat pe locul trei 
samentul Cupei Mondiale, 
cată de elvețlence : Walllser 110 
p. Schneider 106 p. șl Hess 95 p.

Med de hochei amical. La Salz
burg, Austria a fost întrecută de 
Polonia cu 5—3 (2—0, 2—2, 1—1).

TENIS Q tn semifinalele 
petiției pentru juniori de la 
tation (S.U.A.), echipa S.U.A. a 
întrecut cu scorul de 2—0 forma
ția Italiei, Iar Spania a dispus 
cu 2—1 de Suedia, tn finală, for
mația Spaniei a întrecut-o p« 
cea a Statelor Unite, cu 2—1. tn 
semifinale 
zarov l-a 
pe Dzelde 
(Bulgaria)
de Vago (Ungaria).

com- 
Plan-

la Sofia, bulgarul La- 
eliminat cu 7—6, 6—3 
(U.R.S.S.), Iar Ralnov 
a dispus cu 6—4. 6—I

CONCURS BE GIMNASTICĂ LA WEIWEY
LONDRA, 22 (Agerpres). — 

In cadrul concursului interna
țional de gimnastică de la 
Wembley (Londra), sportivul 
sovietic Aleksei Tihonkin a 
terminat pe primul loc la indi
vidual compus, cu 56.90 p. con
cursul feminin fiind ciștigat de 
Natalia Frolova (U.R.S.S.) —
38,45 p.

învingătorii pe aparate :

BARBAȚI — sol : Thomas (M. 
Britanie) 19,05 p, cal cu mi
nere : Kato (Japonia) 19,20 p, 
inele : Boda (Ungaria) 19,20 n. 
paralele: Jing (R.P. Chineză) 
19,35 p, bară: Tihonkin 19,75 p; 
FEMEI : sărituri : Frolova
19,77 p, paralele inegale : Fro
lova 19.45 r>. bîrnă : Omelian- 
cik (U.R.S.S.) 19,55 p. sol I
Frolova 19,75 p.

A început sezonul de fotbal tn săli. In imagine, o fazi de la Linz In* 
tre o selecționată austriacă șl .una vest-germană. La balon, fostul in
ternațional austriac Krankl. urmărit In stingă de Matthăus

Telefoto : A.P. — Agerpres 
pus cu 2—0 de Deportivo, tota- 
lizînd 10 p (din 6 j).

Nantes — Rennes 3—1, Laval — 
Marseille 0—0, Auxerre — Tou
louse 2—1, Brest — Paris St. Ger
main 0—0, R.C. Paris — Nancy 
1—0, Lille — Le Havre 3—2, Nice 
— Sochaux 1—0, St. Etienne — 
Lens 1—0, Metz — Monaco 4—1, 
Toulon — Bordeaux 0—0.
• MIERCURI restanțe din etapa 

a 20-a tn Anglia : Coventry — 
Manchester City 2—2, Sheffield 
Wednesday — Newcastle 2—0.
• ECHIPA Nacional Quito a 

devenit pentru a 9-a oară cam
pioană a Ecuadorului, tn ultima 
etapă a turneului final ea a dls-

• IN TURNEUL de la Hong 
Kong. Bayern Milnchen a între
cut cu 3—1 (2—1) formația Han 
Yang (Coreea de Sud). Golurile 
echipei învingătoare au fost mar
cate de Michael Rummenigge. 
Kogl șl Lunde.
• SELECȚIONATA Iugoslaviei 

a susținut un joc de verificare 
la Titograd in compania forma
ției locale Buducnost. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—0), 
golul reprezentativei fiind înscris 
de Stolkovic! (min 2Bi.

Redacțlâ $1 administrația eod 79771 București, iu V Cont» ih jr P I 1 R < ici centrala 1 J» tUIWB: re reap H interurban 137 ; telex 10 350 comsp Ielefax.(90) Nr. 11 60 î?
aiparuii l.p .informi tla* Pentru ctrăSnâtau» ibonamcnu- prin Rompresf ilatella sec tor u» pXDort-import presă P.O.B 12-201. telex 10376. prsflr București. Calea Grivltei nr. 61-SC 10 38^


