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REMARCABILE FAPTE DE MUNCA, ENTUZIASTE
ACȚIUNI SPORTIVE LA MOLDOSIN VASLUI

a mu- 
creația 
rodnice 

contem- 
,„EPOCA 

O 
spun cu mindrie toți vasluie
nii, căutînd să-i asigure, prin- 
tr-o puternică și unanimă an
gajare în muncă, eficiență șt 
faimă, crescute Intre unitățile 
economice ale României socia
liste, în întrecerea permanentă 
de a da produse de calitate 
superioară.

între unitățile economice ale 
Vasluiului, Combinatul de Oro 
sintetice ocupă o poziție de 
frunte. înscriindu-se în rindul 
acelora care înțeleg să mențină 
cit mai sus ștacheta producției, 
la parametrii de competitivitate 
maximă. Așa s-au petrecut lu
crurile alcL încă de la semna
rea actului de naștere a Com
binatului, la fel se Inttmpli și 
acum. Colectivul acestei uni
tăți economice de excepție în
țelege să răspundă cu prompti
tudine chemării partidului, spo-

Platforma industrială 
nlclpiului 
integrală 
perioade 
porană a 
NICOLAE

Vaslui este 
a celei mal 
din istoria 
țării 

CEAUSESCU'

rind producția, adăugind zi de 
zi noi reușite tn muncă, cele 
mal recente Cind dedicate apro
piatei aniversări a proclamării 
Republicii.

în Intlmplnarea acestui eve
niment de mare importanță pen
tru destinele poporului nostru, 
muncitorii și tehnicienii Com
binatului de fire sintetice din 
Vaslui, recunoscuți pentru pa
siunea lor pentru sport, și-au 
găsit timp și pentru a da viață 
unor inițiative ale consiliului a- 
sociației sportive — numele ei 
este Moldosin — menite să a- 
prople tot mai mult pe cei ce 
lucrează aici de exercițiu fizic 
practicat sistematic, organizat 
„Tn această acțiune, activul 
sportiv al Moldosinului se 
bucură de sprijinul larg al con
ducerii combinatului, al tuturor 
comuniștilor*. Este o subliniere 
pe care ține să o facă președin
tele C.J.E.F.S. Vaslui, Alexandru 
Tăbăcaru ; iar unul dintre teh
nicienii care lucrează In combi
nat, Leonard Darie, confirmă a- 
ceste spuse : „Intr-adevăr, ae

bucurăm de înțelegerea totali

De mîine, în sala „Universiada" din Sofia

INCfPf 8AICÂNIADA DE BASCHET-SENIOI1I
Ultima competiție internațio

nală de baschet a anului — 
Balcaniada de seniori, aflată 
la ediția a 28-a — se va des
fășura Ia Sofia, in sala Univer
siada. de iol oină sîmbătă. la 
întreceri anuntlndu-șl partici
parea reprezentativele Greciei.
Iugoslaviei, României și cea a ță
rii gazdă. Selecționata română 
(care va iuca in ordine eu e- 
chipele Bulgariei. Iugoslaviei și 
Greciei) este alcătuită din ur
mătorii iucătotș : C. Cernat, Fl.

‘ P.
R.

Ni

Ermurache, S. Ardelean, 
Brănișteanu, A. Netolițchi, 
Reisenbuchler (Steaua). D. 
eulescu. AI. Vinereanu. G. Do

vid, V. Iacob, L Ionesco (Di
namo București). V. Pogonaru 
(ICED 
trenări 
Si M. 
sistent _

Din lot lipsește R. Opsitaru. 
din motive de sănătate.

Edițiile precedente ale Bal
caniadei au fost cucerite de 21 
de ori de reprezentativa Iugos
laviei. de 4 ori de cea a Bul
gariei si cite o dată de selec
ționatele Greciei și Turdei. 
Clasamentul turneului de anul 
trecut : 1. Iugoslavia. Z Tur
cia, 3. Grecia, 4. România. 5. 
Bulgaria.

CSS 4 București) ; an- 
: Gh. Novae (Dinamo) 
Cîmpeanu (Steaua) ; a- 
medlcal : R. Leca,

bucurăm de înțelegerea totală a 
tuturor factorilor o munci de 
răspundere, nu numai cind este 
vorba do probleme de produc
ție, ci și atunci cind dorim să 
concretizăm diverse acțiuni 
sportive. Poate tocmai de aceea 
oamenii vin cu multă tragere 
de inimă pe terenul sau in sala 
de sport...* Să notăm faptul că 
Leonard Darie este unul din 
polisportivii Moldosinului; hand
balist. voleibalist, jucător de te
nis șl, pe deasupra, un organi
zator foarte 
colaborator 
consiliului 
tive*, cum 
Nieu Aghițoaie, 
ției 4, „sufletul* handbalului, 
cum este el cunoscut In com
binat.

De fapt, handbalul se află 
Intre ramurile de sport priori
tare la Moldosin. Pe undeva 
explicabil, de vreme ce de aici 
au plecat o serie de jucători 
care au cunoscut consacrarea : 
Cocuz, Cosma și Mitrache la 
Baia Mare, Ignat și Mardare 
la Timișoara, Andreescu la 
Buzău. Ține să sublinieze mg. 
Aghițoaie : „In întimpinarea
zilei de 39 Decembrie, inițiem 
pe Ungă o competiție între 
secții șf o întîlnlre a actualei 
echipe cu foștii lor colegi de 
muncă, astăzi divizionari A 
sau chiar internaționali. Eve
nimentul va avea Ioc pe 29 
decembrie. Un nou prilej de 

Tiberiu STAMA

priceput, 
de nădejde 

asociației b 
remarca 

șeful

(Continuare in vag 2-3)

CIND CEI MAI TINERI BOXERI

SE AFLĂ ÎN FAȚA SELECȚIONERILOR
au fost convo-Zilele trecute 

cati în. Capitală peste 100 de 
tineri pugiliști 
la o acțiune de trial. în vede
rea participării 
confruntări internaționale. Sa
la de box a clubului Dinamo 
a fost o gazdă primitoare pen
tru talentele pugilatului iuve- 
nil. . I-am solicitat antrenorului 
federal Octavian Tabără pă
rerea despre această acțiune : 
„în intenția forului de specia
litate se află dorința de a ve
dea care este, la această’ oră.

(iuniori mici)

la viitoarele

fondul de bază al pugilistilor 
tineri, capabili de a accede 
spre marea performantă. Au 
răspuns invitației, trimitîndu-si 
elevii la selecție, marea 
joritate a antrenorilor de 
secțiile din întreaga tară, 
rificările la care au fost
puși tinerii sportivi au confir
mat că dispunem Ia această 
oră de „o nțasă* destul de con-

Paul IOVAN

ma
la 

Vc- 
su-

(Continuare rvm 9-3>

In ring, T. Furtună (Brăila) și A. Rus (Motorul Arad)
Foto : Aurel D. NEAGU

Recent. la Reims (Franța) 
s-a desfășurat prima ediție a 
„Cupei Europei* la haltere, ul
timul concurs oficial al anului. 
Pentru finală au fost invitate 
cele mal bune patru echipe din 
Europa, alcătuite din cite pa
tru sportivi, după preferințe, 
iar clasamentul a fost alcătuit 
pe baza „punctajului Sinclair*, 
care tine seama de rezultatele 
obținute, in funcție de greuta
tea corporală si de recordul 
mondial.

Pe linia frumoaselor succese 
Înregistrate In acest an. la 
.Cupa Europei* a fost prezen
tă si echipa României (alături 
de cele ale Bulgariei, U.R.S.S. 
șl R.D. Germană), care a avut
o frumoasă prestație. deși a
fost lipsită de Nicu Vlad. tn
acel timp prezent la gala fi
nală a Cupei Mondiale de la
Melbourne. Reprezentativa tă-
ril noastre a ocupat locul al

0 Al TĂ ROMÂNCĂ ȚINTEȘTE, CU TEMEI,

UN RECORD AL LUMII LA ÎNOT
CO este NOEMI

num drill 1 in

LDNO,

1986

Drac-Anul competițional era 
tic terminat, bilanțurile sale — 
multele statistici din lumea na- 
tatiei — Ipaseră. de bțmă sea
mă. drumul tiparului, cu 
me de sportivi români în 
nuri (Tamara Costache, 
frunte, se înțelege, cum 
bine recordmanei si campioa
nei mondiale la cea mai rapi
dă probă, apoi Noemi Lung. 
Stela Pura. Anca Pătrăscoiu. 
Eniko Palcncsar, Ionuț Mușat, 
Luminița Dobrescu. Andreea 
Sighiarto). Totul oărea. prin 
urmare. în regulă, conturile — 
Încheiate si se putea vorbi, 
spre pildă, fără teama de a 
greși, de cei mai bun an al

nu- 
to- 
ln 

stă

Laureațil anchetei „SPORTUL

Luni dimineața, telefon 
Arad. Răspunde fratele 
Ducadam. „Helmut nu-i in A- 
rad. E plecat la Semlac. în
cercați acolo, la 299*. Cerem 
Semlac-ul. Si răspunde porta
rul de la Sevilla : „Care-i
balul ?“ „Baiul e că ai ieșit 
cel mai bun fotbalist al anu
lai*. „Ooooh... nici nu știți ce 
bucurie îmi faceți*. „Cind vor
bim, Helmut?* „Mîine- ajung la 
Arad Si trebuie să mă pregă
tesc sufletește*. „Atunci, 
mîine*.

★
Marți, la ora 11. Ducadam 

e prompt ca un mare... portar.
— Ai văzut ancheta în „Spor

tul", Helmut ?
— M-am uitat și cu lupa.
— Cum o găsești ?
— O găsesc faină, și mai gă

sesc că mă iubesc mult croni
carii de la „Sportul*. Că ei 
m-au scos. In primul rînd. eu 
voturile.

specialists mondiala

la procedeul mixt

înotului nostru. Dar se vede că 
specialist! si comentatori deo
potrivă au uitat dt de mult se 
grăbește această lume a bazi
nelor trăgind mereu cu coada 
ochiului la cronometre! Pentru 
că. iată. Intr-o săptămlnă. In 
două Întreceri de la finele 
unui prim ciclu de pregătire 
pentru viitoarele competiții de 
vîrf. o singură sportivă a mo
dificat spectaculos Ierarhiile, 
simbolice, dar atît de sugesti
ve. ale unui an Întreg, tn două 
probe. într-un procedeu...

La 200 mixt. Noemi Lung era 
a șasea in ’86. cu 2:16,15. Pen
tru a deține, din 13 decembrie, 
cea mal bună performantă

© Constantin Urdaș.
son record national
șl primul loc te
clasamentul general.
li concursul Inter
national de la AmtaB
• Nicu Vlad a lipsit
do la reuniunile

din Franța

«MMtm

» Constantin Urdaș 
a obținut un va- 
lorot record națio
nal, tn Franța, la 

categoria 82,5 
kg : 375 kg

A\\\\\\\\\\\\\\W

clasamentul general —3-lea în____  . ______
ne-au informat conf. dr. Ni cu 
Alexe, președintele F.R.H.C., și 
antrenorul Stefan Achim, pre
zent! la această mare compe
tiție continentală.

Iată decL clasamentul final 
general : L Bulgaria 880 o. 2. 
U.R.S.S. 857 p. 3. ROMANIA 
831 p, 4. R.D. Germană 818 p. 
La Reims, sportivii noștri au 
avut o prestație remarcabilă, 
reușind ea după „mondialele* 
de la Sofia să se mențină tn 
formă. Astfel. Constantin Ur- 
daș s-a impus eu un nou re
cord national la total : 375 kg 
(cat 82.5 kg), Andrei 
350 kg (cat 75 kg).
Czanka 282,5 kg (cat. 60 kg) 
si Petre Becheru 345 kg (cat 
82.5 kg). Dintre ceilalți mari 
performeri vom sublinia »ra-

Soeaci 
Attila

(Continuare in pag. 2-3)

cu aproape trei zecimi înain
tea marii sportive Kristin Otto, 
din R.D.G.

La 400 mixt. Noemi se afla 
la numai 23 de sutimi de re
zultatul de vtrf. 4:42.94. obți
nut de Kathleen Nord, cam
pioană mondială a probei ia 
care băimăreanca cucerea, te 
vară, „bronzul* C.M. Pentru ea 
la o săntămină după isprava 
din bazinul .de acasă*, pe 2M 
m. aceeași tfnără sportivă să 
înoate, la Arad de astă-datâ, 
de nna singură (tentativă de 
record), intr-un 4:40.50 pe 40» ea

Geo RAEȚCHI

(Continuare tu pag 2-3)

„CEVA ÎMI SPUNE CĂ AM SĂ AAAI JOC
0 DATĂ 0 FINALĂ EUROPEANĂ"

la 
lui

a

— Ce faci acum ?
— Muncim pe brînci.

dreg casa. Am făcut schimb de 
. locuință. Mi-au venit și pr'.e-

de la Semlac. 
făcut o vizită si

la dacă, 
ortmarul 
de mult.

— Se vede că are. Că Sena- 
lacul a luat locul doi pe tari 
In întrecerea socialistă a con
siliilor populare. Gospodar «4 
fii-

— Am auzit că atunci. In maL 
după Sevilla, cîud ai ajuns »- 
casă, s-a adunat tot satul in 
curtea bunicilor.

— S-a adunat. Așa-1. Si da
tau bătrînii. ..multi ani trăias
că*. De emoție, eram roșu ca 
racul.

— TU minte, Helmut ? Acum 
cinci ani, în Poiană, am stat 
de vorbă șt ți-am scris un In
terviu, cu titlul tău : „Totul e 
să ai si puțin noroc*.

loan CHIRILA

(Continuare In pag. 2-J)



&l viața tttitfuuui
A TINERETULUI

Rubrică rezervată elevilor
• Sportivii liceeni și-au pre

gătit de mult schiurile 81 să
niile. Pină a urca pe pirtii, In
și, iau parte Ia diferite com
petiții organizate !n sală. Cei 
mai activi par a fi handbaliș- 
til, mereu prezenti la startul 
diferitelor întreceri. La „Cupa 
Hceelor vîlcene", bunăoară, 
desfășurată nu de mult în sala 
Liceului Industrial nr. 3 Ener
getic din orașul Rm. Vîlcea. 
unde și-au disputat întlietatea 
7 echipe feminine Si 3 mascu
line. Pe primul loc. la fete, 
.handbalistele de la Liceul de 
Matematică-Fizică „Nicolae Băl- 
eescu". cu talentata si ambi
țioasa Cristina Dogaru In poar
tă. acum în lotul reprezentativ 
de perspectivă. Pe celelalte 
două locuri : Liceul Ind, nr. 4 
Si Liceul Ind. nr. 8. La băieți, 
tradiționala cupă pusă In toc 
a revenit echipei Liceului Ind. 
nr 3 Energetic, gazda acestei 
atrăgătoare competiții sportive 
■colare.
• Mult handbal si la Liceul 

Ind. nr. 16 din Capitală. A În
cheiat antrenamentul, ori me
ciul, prima reprezentativă a 
Scolii, in sală intră altă for
mație de handbal, apreciatul 
dascăl de sport Bela Csavossy 
lucrează non-stop. Lucrează de 
cițiva ani buni si se cheamă 
că lucrează eu spor de vreme 
ce elevele acestui liceu au rfs- 
tlgat de 4 ori (!) finala pe tară 
a Daciadei la handbal junioa
re. Cele mai bune jucătoare 
din lotul actual : Daniela Mol- 
doveanu (clasa a XTI-a. poli
sportivă talentată, câștigătoarea 
recentului „Cros al tipografi
lor". la categoria respectivă de 
vîrstă). Corlna Ulmeanu (tot 
clasa a Xll-a, căpitanul for
mației). Aurelia Stoica (portar).
• Clubul Sportiv Școlar Si

naia (director, prof. Constantin

ClND CEI MAI TINERI
(Urmare din pag. 1) 

■istentă. de unde se pot alege 
pugiliști eu reale perspective 
le progres, de atingere a mi
ll performante".

In jurul ringului de la Di- 
mmo animație deosebită. Bo
ieri între 15 si 17 ani se .In- 
ălzesc" continuu si trag eu coa
la ochiului spre careul magic, 
înde alții .ca el lai măsoară 
ortele cu ardoarea specifică 
Ineretii. Lupta este la cote ri- 
Icate. Loviturile stat executa- 
e. in bună măsură, corect. Da- 
ă forța lor mai lasă de dorit, 
le vină este numai vîrstă... 
ar o dată cu trecerea timpului 
e va îmbunătăți si această 
alitate fizică, atît de necesa- 
5 obținerii k.o.-ului. Am vă- 
ît destui tineri care au de- 
rins corect A.B.C.-ul nobilei 
rte. Nu le rămlne declt ca. 
rintr-o muncă continuă, fără 
bat la efort si printr-o exem- 
lară viată sportivă să dove- 
îască tuturor că au meritat 
crederea ce li s-a acordat 
•ta selectionarea lor in iotul 
întru viitoarele întreceri in- 
rnationale.
■Trialul" a scos ta evidentă 
necte interesante legate de 
tivitatea ougilistică din tară, 
constatare demnă de reti- 

it : apariția pe harta pugi- 
tlcă a tării a unor centre 
spre care se stîa prea puțin, 
tfei tinerii sportivi din

INVITAȚIE LA MANGALIA 1
In perioada de pregătire a viitorului sezon eompetițional. bi

necunoscutul hotel „Mangalia-, din stațiunea cu același nume, 
este o excelentă gazdă pentru sportivii cluburilor și asociațiilor . 
din întreaga țară. La acest modern complex I.H.R. Mangalia I 
oferă printre altele, piscină, terenuri șl sală de sport. Se asl- ’ 
gură tratament de recuperare.

LOZUL AUTOTURISMELOR
Oupă cum se știe, la LOZ IN PLIC se pun în vinzare, 

•cazional, serii speciale limitate, menite să sporească șan- 
ele de cîțtig ale participanților, conferind, totodată, a- 
estui sistem un plus de atractivitate. In ocest context se 
sscrie și LOZUL AUTOTURISMELOR, aflat încă în vinzare 
i agențiile Loto-Pronosport și vînzătorii volanți din întrea- 
a țară. Această emisiune acordă, pe lingă ciștigurile o- 
ișnuite, și o serie de dștiguri suplimentare din fondul spe- 
ial al Administrației de Stat Loto-Pronosport, Se atribuie 
utoturisme „Dacia 1300", precum și un larg și variat 
rantoi de sume de bani.

și studenților
Io van) își desfășoară activita
tea pe o rază mare, practic pe 
toată Valea Prahovei. Să a- 
mintim doar 4 din unitățile de 
învățăm înt. cu elevii în grupe 
de performantă la sanie, schi 
alpin si schi fond: Liceul In
dustrial Sinaia. liceele indus
triale nr. 1 $1 2 din Bușteni, 
Liceul Industrial din Comarnic. 
Marele eveniment sportiv de la 
sfîrșitul acestei luni : „Festi
valul zăpezii". Acțiunea e pro
gramată pe 28 decembrie, deci 
in plină vacantă școlară. de 
aici si numărul mare de în
scrieri Ia concursurile de schi, 
sanie si patinaj, de participan- 
ti la jocurile distractive. Ma
nifestarea va marca deschide
rea oficială a sezonului alb. 
Pină atunci, pînă la viitoarele 
concursuri naționale si interna
ționale, Mihaela Ncagoe (Liceul 
Ind. Comarnic, componentă a 
lotului reprezentativ de sanie, 
junioare). Florin Cbircă (Li
ceul Ind. Sinaia. în lotul na
tional de schi). Media Mihai 
(Liceul Ind. Bușteni. în lotul 
republican de schi alpin, copii) 
S.a. se pregătesc cu multă am
biție pentru a cuceri noi trofee.
• Una din cele mai fru

moase întreceri sportive stu
dențești din această lună bo
gată în acțiuni de tot felul, 
este „Cupa U.A.S.C.R-" la schi. 
Ea se va desfășura în ziua de 
30 decembrie, la Predeal, și va 
fi dedicată aniversării a 30 de 
ani de la înființarea U.A.S.C.R. 
Printre competitori si suporteri 
— toti studenții, aflati în va
cantă. în taberele alpine de 
învățarea si practicarea schiu
lui de la Clăbucet Plecare. Cris
tianul Mare, Postăvarul, Babele, 
Vîrful eu Dor etc.

Grupaj realizat de 
Vasile TOFAN

BOXERI SE AFLA IN
Zalău (antrenor Ion Popa), Si- 
ghet (Adrian Steșco), Sadu 
(Ion Geică). Făurei (Constan
tin Drăghici) s.a. au lăsat o 
excelentă impresie confirmînd 
faptul că în secțiile respective 
se muncește bine, cu rezultate 
notabile. O replică neplăcută 
au dat-o antrenorii bucuresteni. 
Dintr-un total de 28 de sec
ții. ei au prezentat la trial 
doar 8 boxeri ! Trebuie să re
cunoaștem că este mult prea 
puțin fată de numărul mare 
de antrenori care se ocupă cu 
depistarea si inițierea In box. .

Prezent permanent lingă rin
gul de la Dinamo, unul dintre 
antrenorii lotului reprezenta
tiv de juniori. Gheorghe Ene. 
ne-a spus: ..Am urmărit cu a- 
tentie evoluțiile tinerilor bo
xeri. Am văzut multi sportivi 
cu evidente calități. capabili 
de progres. El trebuie să-si 
perfecționeze continuu mijloa
cele de atac si apărare, să-si 
însușească cit mal bine noțiu
nile tehnice de bază si să eli
mine unele deprinderi greșite. 
Mă voi referi la una singură: 
lovitura directă de stingă, care 
foarte adesea este folosită gre
șit si acest lucru trebuie co
rectat la o vîrstă fragedă. Du
pă opinia mea. vom mai avea 
ocazia să vorbim despre Sorin 
Dims (Tg. Jiu). Iulian Moise 
(Făurei), Gheorghe Pușcaș 
(Sadu). Gelu Bălășota (Craio
va). Viorel Chiriiă (Iasi). Va
sile Morovan (Cluj-Napoca),

In Divizia A de popice (masculin)

CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ-
GLORIA BUCUREȘTI

Desfășurarea primei jumătăți a 
Campionatului masculin al Divi
ziei A a triat echipele participan
te, am putea spune, in trei grupe 
valorice : cele din prima parte a 
clasamentelor avînd șase sau mai 
multe jocuri ciștigate in tur, for
mațiile cu 50 la sută din 
punctele puse în joc și codașele 
celor două serii. Dar iată unele 
aspecte din desfășurarea primei 
părți a compionatului.
• Principala performeră a 

competiției a fost de departe Glo
ria București — singura echipă 
neînvinsă din tot campionatul, 
care conduce in seria Sud de la 
început, apoi s-a detașat autori
tar șl în mod practic nu mai poa
te pierde șefia nici în retur. Glo
ria se poate considera cea mal 
bună echipă de popice a sezonu
lui și pentru faptul că a cucerit 
două titluri la recentele Campio
nate Individuale și pe perechi la 
seniori (prin Al. Cătineanu — In
dividual, Al. .Cătineanu — L. Pop
— perechi). © Aurul Baia Mare
— cîștigătoarea ediției precedente 
a competiției și campioană conti
nentală (p"ima clasată anul aces
ta la turneul final al „Cupei 
Campionilor Europeni") — a avut

CLASAMENTELE SERIILOR 
DUPĂ ÎNCHEIEREA TURULUI :

SERIA SUD
1. GLORIA Buc. 9 9 0 0 15014 18
2 CFR Constanța 9 6 0 3 19704 11
3. Olimpia Buc. 9 6 0 3 14923 12
4. Rulmentul Bv. 9 5 0 4 24932 10
5. Metalul Roman 9 5 0 4 19704' 10
6. Voința Buc. 9 5 0 4 19436 10
7. Carpați Sinaia 9 4 0 5 24821 8
8. Petrolul Cîmp. 9 3 0 6 19331 6
9. Flacăra Brașov 9 2 0 7 19620 4

10. Chimpex C-ța 9 0 0 9 43195 0
SERIA NORD

1. AURUL B. M. 9 8 0 1 20339 16
2. Unio S Mare 9 7 0 2 25797 14
3. Electromureș 9 6 0 3 25944 12
4. Chimica Tîrnăv. 9 5 0 4 19834 10
5. Victoria Tim. 9 4 0 5 24897 8
6. Progresul Or. 9 4 0 5 24306 8
7. Constr. Tg. M. 9 4 0 5 20222 8
8. Olimpia Reșița 9 4 0 5 19639 8
8. Ind. S. C. Turzll 9 2 0 7 24622 4

10. CFR Tg. Mureș 9 1 0 8 15216 2

FAȚA SELECȚIONERILOR
Andrei Smărăntlescu (Bals) 
ș.a.“.

Trialul sl-a dovedit utilita
tea. Această trecere în revistă 
a foarte tinerei generații de 
boxeri a dat posibilitate teh
nicienilor să selecționez? pe 
cel mai buni. Tn perioada ur
mătoare. aceștia vor fi supuși 
unui program de pregătiri in
tense care, sperăm, va face 
ca acești candidați la perfor
mantă să continue drumul as
cendent De care au pornit.

acwi»

(Urmare din pag 1)

— cea mai bună performan
tă mondială a anuiui, rezultat 
purtat pretutindeni de telexu
rile agențiilor de Dresă. stîr- 
nind. nu încape vorbă, vîlvă- 
De ce vor fi primit cunoscăto
rii cu surprindere o asemenea 
veste ? Să zăbovim ouțin...

Mixt înseamnă, nu-i .asa. un 
procedeu al procedeelor, unde 
înotătorul știe, trebuie să știe 
bine si fluture, si soațe. si 
bras, si liber, unde întoarceri
le, la fiecare lungime de ba
zin. contează mult. decisiv 
uneori. La 400 m. mai ales, so
licitarea e maximă, pentru 
tehnică si rezistentă laolaltă, 
în această probă. progresele 
nu pot veni. în nici un caz. 
mai spectaculos decît în altele, 
ca să nu spunem altfel. Ei bl
ne. să ne întoarcem puțin în 
urmă retinînd că. acum doi

REMARCABILE FAPTE
(Urmare din pag, I)

satisfacție, de bucurie pentru 
întregul nostru colectiv..."

Sport la Moldosin înseamnă, 
de asemenea, și fotbal, cei mai 
mulți jucători fiind muncitori 
sau tehnicieni în secția a 3-a 
tex tarare, acolo unde ing. Ni
cu Barbu se arată a fi un ne
obosit animator al acestei în
drăgite discipline. înseamnă 
la fel, șah. înseamnă, în fine, 
popice și volei, iarna schi fond, 
unde numărul amatorilor creș
te cu fiecare competiție.

„Ce este de reținut la Mol
dosin, în mod specia! : pe de 
o parte faptul că toate valorile 

în sport sau cele aflate pe ea-

ud finiș remarcabil, situîndu-se, 
după penultima etapă, in fruntea 
seriei Nord, cu o singură înfrîn- 
gere, în deplasare, la Chimica 
Tîrnăvenl echipă care n-a pier
dut nici un joc pe arena proprie. 
• Revelația turului în seria 
Nord a fost Unio Satu Mare, a- 
flată mai multe etape la rînd pe 
primul loc și care, față de evo
luția ei la alte ediții ale campio
natului, a făcut un spectaculos 
salt calitativ. • Trei dintre cele 
patru nou promovate în divizie 
s-au comportat mulțumitor : Vo
ința București, Progresul Oradea 
și Olimpia Reșița. Doar Flacăra 
Brașov s-a prezentat mal slab. £$ 
O singură formație, Chimpex 
Constanța, n-a reușit să obțină 
puncte în cele 9 etape, datorită 
handicapului de neremontat — 
toate partidele ie-a susținut in 
deplasare din cauză că arena din 
Constanța nu s-a putut amenaja 
regulamentar. © Cele mal mari 
punctaje în jocurile din deplasa
re le-au avut următoarele sexte
te : Gloria București 5077 p
(media a două rezultate dintre 
cele mal bune), Rulmentul Bra
șov 5058 p, Olimpia București
5055.5 p — seria Sud, respectiv 
Electromureș Tg. Mureș 5302,5 p, 
Aurul Bala Mare 5245,5 p și Unio 
Satu Mare 5198 p — seria Nord. 
© Clasamentele jucătorilor cu 
cele mai bune rezultate din de
plasare după media a două punc
taje, seria Sud : 1. S. Belivacâ 
(Olimpia București) 9Î2 p, 2. I. 
Tismănar (Rulmentul Brașov)
907.5 p, 3. Gh. Covăsală (Metalul 
Roman) 890,.5 p. 4. C. Silvestru 
(C.F.R. Constanța) 886,5 p, 5. V. 
Ovldiu (Carpați Sinaia) 885.5 p, 6. 
Al. Cătineanu (Gloria București) 
880 p, seria Nord : 1. I. Hosu (E- 
lectromureș Tg. Mureș) 921 p, 2. 
Al. Ardelean (Unio Satu Mare)
913.5 p. 3. I. Biciușcă (Unio Satu 
Ma^e) 912,5 p, 4. Al. Naszodl (Au
rul Baia Mare) 901,5 p, 5. L. Se
res (C.F.R. Tg. Mureș) 901 p, 8. 
St. Boarlu (Aurul Baia Mare) 899 
p. (T.R.)

„CUPA EUROPEI" LA HALTERE
(Urmare din pag. 1)

zenta lui B. Ghidikov 345 kg 
(cat. 75 kg). I. Ghencev 320 kg 
(cat. 67,5 kg) ambii din Bul
garia. ale sovieticilor I. Arsa- 
makov 380 kg (cat. 90 kg), V. 
Norghermi 405 kg (cat. 110 
kg) si a lui A. Letz (R.D. 
Germană) 285 kg (cat. 60 kg).

în continuare, sportivii ro
mâni au participat. tot în 
Franța, la Amiens, la un con
curs international, la care au 
luat startul halterofili din 
R.D.G., Franța, Belgia, Maroc. 
Olanda s.a. Reuniunea s-a 
desfășurat după același sistem 

PERFORMANȚE ÎN TOPUL ACTUALITĂȚII
ank Noemi Lung nu coborise 
sub 4:55. iar la finele lui ’85 se 
prezenta cu un 4:50.46. Și a- 
cum? 4:40,50, zece secunde — 
ce mai contează patru sutimi?! 
— Intr-un an. Progres impre
sionant. fără discuție. însă to
tul devine si mai limpede ime
diat. cînd vom demonstra cum 
românea a ajuns acum a patra 
performeră din toate timpurile 
Ia 400 m mixt :

4:36,10 Schneider (RDG) — 
1982. record mondial : 4:39,24 
Caulkins (SUA) T 19«4 : 
4:39.95 Nord (RDG) — 1983 : 
4:40,50 LUNG (România) - 
1986 ; 4:42,77 Taubert (RDG) — 
1976 : 4:43,78 Dendeberova
(URSS) — 1984; 4:44.07 Griglio- 
ne (SUA) — 1986.

Acest tabel — in care spot- - 
tivele sînt trecute, ati înțeles 
cu cele mai bune rezultate per
sonale — are si menirea de a 
argumenta startul lansat a! 
elevei lui Gheorghe Dimeca

DE MUNCĂ
le de afirmare au debutat in 
competiții de masă, fără ex
cepție ; Daeiada Ie-a oferit și 
Ie oferă din plin acest prilej. 
Pe de altă parte, să semnalăm 
că cei de la Moldosin, în ma
rea lor dragoste pentru sport, 
ți-au amenajat cea mai fru
moasă bază din județ și mu
nicipiu, un veritabil complex, 
în vecinătatea Sălii Sporturilor 
și a stadionului central".

Remarca aparține reprezen
tantului Consiliului județean al 
sindicatelor, Viorel Stupu, șe- 
fuJ comisiei sport-turism, și ea 
sintetizează, de fapt, tot ce este 
legat de dorința de exercițiu 
fizic a miilor de muncitori și 
tehnicieni de la Moldosin...

PUNCT FINAL

In campionatul 
NAȚIONAL 

MASCULIN DE ȘAH
Ieri dimineața. în sala de 

șah de la hotelul Montana din 
Sinaia, arbitrii Anghel Matei si 
Paul Diaconescu au oprit cea
sul de control la ultima parti
dă a finalei Campionatului Na
țional. Remiză au încheiat O- 
vidiu Foișor si Valentin Stoi
ca, jucind aproape 7 ore. An
terior se lichidaseră și celelal
te întîlniri ale acestei ultime 
runde, a 11-a. Cu victoria in 
turneu si titlul de campion pe 
anul 1986 asigurat. Adrian Ne- 
gulescu a remizat cu Constan
tin Ionescu, același rezultat 
fiind consemnat in partida 
Monel Tratatovici — Alin Ar- 
deleanu. Două partide decise, 
ambele de către conducătorii 
pieselor negre: Ion Biriescu — 
Iulius Armaș 0—1, Dumitru A- 
nițoaej — Parik Stefanov 0—1. 
Cu ultimul punct eiștigat. Ste
fanov egalează pe Marin. îm
părțind la doilea loc al podiu
mului.

Iată clasamentul finalei (or
dinea Ia egalități după coefi
cienții Sonneborn) : 1. A. Ne- 
gulcscti (Petrolul I.P.G. Plo
iești) 8 p — campion național. 
2—3. M. Marin (Politehnica 
București). P. Stefanov (I.T.B.)
6,5 p. 4. M. Tratatovici (Oțelul 
Galați) 5,5 p. 5. I. Armaș 
(I.T.B.) 5 p, 6—8. C. Ionescu 
(Mecanică Fină București), V. 
Stoica (Politehnica București). 
O. Foișor (Politehnica Iași) 4,5 
p. 9—10. I. Biriescu (A.E.M. Ti
mișoara). A. Ardeicanu (Voin
ța Timișoara) 4 p. 11. D. Ani- 
țeaei (Politehnica Iași) 2 p.

«aanșrwrw-ttc» .....  

de punctai (Sinclair), dar nu
mai individual. Românul C. 
Urdas (cat. 82,5 kg) a realizat 
din nou 375 kg. egalînd astfel 
recordul obtinut la Reims. El 
s-a clasat pe primul loc In 
ierarhia generală. L-au urmat 
A. Socaci (cat. 75 kg) cu 345 
kg. A. Letz (R D.G.) cu 285 kg 
si A. Czanka 282,5 kg (ambii 
la cat. 60 kg).

Feîicittndu-i călduros De re
prezentanții țării noastre care 
au Încheiat foarte bine acest 
sezon, le urăm alte mari per
formanțe si in 1987. pentru 
creșterea continuă a prestigiu
lui mișcării sportive românești 
(I.O.).

„ii*
O ADI

Interlocutoare -
• Un simpozioi 
transforma într- 
construiește un 
Cum se desfâșo

Pe Natalia F 
nit-o. nu intim 
didactică a C.S.S. 
tuată ta Partaj 
m. Era una dir 
tele la primul s 
nizat de Radioc 
Hunedoara, act 
cu minuțiozitate 
tilimon. șeful rs 
sprijinită de corn 
de specialitate 
Am folosit priit 
dialog cu cea m. 
estră lnternațion; 
(1 decembrie a.
• CE ESTE R 

RISMUL ? • Rai 
este, pentru orie 
ceput o pasiune 
devine, cu timpi 
Dorința arzătoare 
un aparat eu aju 
poți comunica, 1 
altcineva, este 1 
ales la o vîrstă f 
tirea școlară și 
cumulată zi de 
radioclubului di 
parte, se finalizet 
negindite, o dat; 
unor instalații pi 
propria-ți mină, 
De pildă, o anteni 
O ANTENA ? • 
tem care fa<'“ p 
rea și recer tr 
magnetice, k. p< 
adevărat, și o , 
Tot atît de 
fi un adet 
lie, cu a.lv ii c 
șește ascu ea ; 
în radioastr„nomii 
CONSTRUCȚIA 
NEVOIE DE CEV
• Da. Literatura 
te este plină de ,i 
trebuie pornit u 
mare. Nu poți re; 
de instalație dacă 
este aceea o freci 
tere radiată are c 
mm, ce este o ho
• TOT ASTFEL
CRURILE ȘI CU 
RECEPTOR ? •
Pe lingă faptul e 
Știi să citești o 
este necesar să te 
cu diode, triode, 
condensatoare, re: 
execuți zeci și zer 
eu ietconul ș.a. A 
jungî să construies
• PÎNA LA CE PI
TA SE P 'E *A 
ASTFEL COM

S3

spre podiumul celor mai apro
piate mari competiții. Univer
siada si Campionatele Europe
ne, principala ei contracandida
tă, K. Nord, fiind în ...urma 
băimărencei în acest an. cum 
arătam, cu mai bine de două 
secunde.

Intr-un asemenea ritm. ne 
putem gîndi la „patru treizeci 
si..." — astfel am provocat-o 
De Noemi Lung. Ea a zîmbit 
a rămas pe einduri momente 
bune, spținînd apoi visătoare : 
„De-acum. lupta pentru fieca
re zecime devine teribilă... Ce 
să vă zic 7 Poate doar să vă 
asigur că limita lui 4:40 o voi 
coborî cît de.ctirînd. Am drep
tul să sper la aceasta, chiar la 
mai repede, nu-i așa?" Antre
norul Dimeca a făcut toate 
calculele : „La Arad, Noemi a 
înotat excelent, cn timpi in
termediari de 1:04,23—2:14,63—

3:38,06, mr ■ pro 
fluture si, .1 cu 
erau!, nici o altă 
reușind vreodată s 
cursă intr-un asem 
1:02.44! Am spus ii 
Dă concursul din 1 
ea a reușit 4:44,54 
ajunge in ’86 in . 
putem ataca recon 
iată că baza de ule 
tă, rezerve exis tini 
primul rînd la bra 
Poate în ’87. poate 
limpiadei"...

Cea mai bună sp< 
lume a procedeului 
ceastă oră a mai 
taculos. să nu uităr 
liber (a șaptea 1 
mondială a anului) 
liber. Această mare 
ceastâ tlnără de 18 
dreptul să oriveasci 
dere înainte I Chiai 
recordul lumii, unu 
mai „tari" din carte.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT IMF
• CÎȘTIGURILE CON

CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 21 DECEMBRIE 1986. Ca
tegoria 1 (13 rezultate) : 4 va
riante 25% — autoturisme Da
cia 1300 : categoria 2 (12 re
zultate) : 2 variante 100% a
8,304 lei și 228 variante 25% 
a 2 076: lei; categoria 3 (11 re
zultate) : 89 variante 100% a 
651 lei si 4.662 variante 25% a 
163 lei. REPORT LA CATEGO
RIA 1 : 46.639 lei. Autoturis
mele „Dacia 1300“ de la cate
goria 1 au revenit participan- 
tilor : TUDOR VOICU. TRA
IAN COSTEA. i PETRE STA- 
NESCU și CLAUDIU CIOBA- 
NU. toți din București.

0 Astăzi miercuri, 24 decem
brie, are loc tragerea obișnuită 
Pronoexpres care este, totodată.

șl ULTIMA acțiune or 
Administrația de 'Val 
nosport in acest 3 
avea loc în București, 
butul din str. Doamne 
cepind de la ora 15,W 
extrase vor fi tran
ce. la ora 18,55. pe 
ta ora 23 pe progi 
cum șl a doua zl, la c 
pe programul 1.

• Rețineți că a Inc 
vlnzarea biletelor per 
GEREA EXTRAORDIN. 
A REVELIONULUI, C£ 
numeroase șt substanț 
guri. con^tind ta . 
..Dacia 1300*. excursii 
tare și importante su 
merar. Se efectuează 1 
flecare a ctte 10 njiri' 
gerile sînt „lega1 
ceea ce înseamnă 
tiga eu 3 nv 
trase. Chiar da< 
lor extrase este

/



IUIME, APOI 
\ PROFESIUNE** 
ipioană mondială la radiogoniometrie 
dialog • O pasiune ee se poate 

i este o antenă ? • Știți cum se 
• Tetratlonul radioamatorilor • 
?GA • Cum a fost la C.M. de la 
jevo ?

• Este greu să vă dau un răs
puns complet. Știu insă colege, 
dar mai ales colegi care au 
finalizat aparate precum trans
ceiver. preselector, bug cu me
morie, antene parabolice si an
tene monobandă. Azi. la noi, 
activitatea radioamatorului este 
asistată uneori de calculator.
• CE ESTE RADIOGONIO- 
METRIA? • Un fel de tetratlon 
mai complet. Considerind că 
ai realizat antena si aparatul 
de recepție, mai este nevoie de 
alte trei lucruri. Primul — să 
stăpînești tehnica de mai sus 
Șl să știi principiul propagării 
undelor. Al doilea — să fii un 
bun atlet, aceasta insemnind că 
trebuie să alergi zilnic 10—ÎS 
km, de preferat într-o pădure. 
Al treilea — să fii priceput în 
orientare turistică. Trebuie să 
existe in pregătire o măsură 
egală pentru fbate cele trei 
Ipostaze. © CUM AȚI AJUNS 
LA SARAJEVO. LA MONDIA
LE ? ® După ce am cîștigat 
patru titluri naționale. După 
un loc IV la „Concursul Prie
tenia" in 1985. După sute de

1 kilometri de alergări, cu recep
torul într-o mină și eu busola 
in cealaltă, după zeci de con
cursuri în urma cărora speram, 
și cred că am reușit,, să-mi ri
dic pregătirea din toate punc- 

> tele de vedere. • CUM SE 
DESFĂȘOARĂ UN CONCURS 

. DE RADIOGONIOMETRIE ? •
Unul sau mai multi oficiali as
cund, într-o zonă ce nu poate 

• depăși 8 km în linie dreaptă, 
j cinci emițătoare. Trebuie să le 
; găsești in cel mai scurt timp 
? și într-o ordine dată. Ele emit 

semnale, fiecare cît un minut, 
r după care urmează o pauză de 
a o oră. Apoi, iarăși o emisiune 
I de alte cinci minute. • PRIMA 
e STAȚIE UN MINUT. A DOUA 

URMĂTORUL MINUT ș.a.m.d.
1 DA ? © Evident. După start, 
I parcurgi un culoar de apro

ximativ 100 m, cînd ai voie 
să-ți deschizi receptorul. Prt- 

j. mele cinci minute de ascultare
j trebuie să-fi dea și ordinea in
j care ataci stațiile. Un semnal
,i puternic indică locul cel mai
1, apropiat al emițătorului ce
j poartă numărul 1. Un semnal
ri mal puțin puternic — al emi-

țătorului 2... si cel mal slab 
ț semnal, al ultimului emițător.

Dacă în primele 5 minute ai 
stabilit direcțiile exacte, nu-țl 
rămîne deeît, cu busola in 
mînă, să găsești si cele 5 sta
fii ascunse. # ÎNȚELEG CA 
PRIMELE 5 MINUTE SÎNT 
DECISIVE • Sînt, dar con
tează si restul, adică timpul.
• LA SARAJEVO CUM A 
FOST ? © Ușor, pentru că... 
am ratat prima probă. • CUM 
ADICĂ? • Concursul are două 
probe. Una, ' ne lungimea de 
undă de 114 MHz. Este și pro
ba mea preferată. Am ratat-o.!
• CUM? • Nu am distins or
dinea exactă a emițătoarelor • 
ȘI ATUNCI ? 9 La cea de-a 
doua nrobă, ne 3,5 MHz, m-am 
prezentat mai calmă ca nici
odată. Este, cred, si meritul 
antrenorului meu, Gh. Panti- 
Hmon. Și, după cum se știe, 
am fost prima, cu un avans de 
37 de secunde față de sportiva 
din Ungaria, Maria Ferit. • 
CE URMEAZĂ ? ® Pregătiri si 
concursuri, pregătiri șl con
cursuri... Toate în perspectiva 
viitoarelor întreceri interne șl 
internaționale. Titlul de cam
pioană mondială obligă, nu ? 
© DA. OBLIGA...

loan NOVAC
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mtne valabil faptul că „mai mul
te variante jucate înseamnă șl 
mai multe șanse de cîștig*. Reco
mandăm participanților ca, o da
tă cu jucarea numerelor prefe
rate, să solicite agențiilor din re
țeaua Loto-Pronosport prospec
tul tragerii e^re oferă toate in
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Divizionarele A la jumătatea cursei

UN LOC Șl DOUA PUNCTE

PESTE TURUL EDIȚIEI PRECEDENTE
• Intr-un

noscut o spectaculoasă destră
mare a .careului de ași" al 
Diviziei A (prin pierderea de 
către Sportul Studențesc si U- 
niversitatea Craiova a poziți
ilor lor tradiționale). Dinamo 
are meritul de a fi rămas ferm 
pe poziția a doua a Ierarhiei 
naționale. Mal mult chiar, oină 
la al 13-lea med. „roșu- 
albii* erau nelnvinși si — teo
retic — erau participant! la 
lupta pentru titlu • Neaștep
tata serie de trei infringer! 
(Steaua. Sportul Studențesc. 
Jiul) le-a redus însă dinamo-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\>)I

sezon care a cu-

2. DINAMO 17

l

ofensivă, ceea ee a făcut ca 
Dinamo să fie doar pe locul 8, 

pri- 
(15)

ca „impenetrabilitate", 
mind mai multe goluri 
dedt Steaua. F.C. Argeș, Pe
trolul. F.C. Olt și Universitatea 
Craiova. © „Noutatea Bălăci" 
a adus jocului echipei un plus 
de culoare, dar nu și de cla
ritate tn acțiunile ofensive : si 
aceasta din cauză că apreciatul 
international este incă departe 
de capacitatea fizică pe care o 
avea In perioada sa de mare 
randament cînd tehnica si clar
viziunea sa aveau un suport 
atletic mal solid • în acest

10 4 3 42-15 24
© Puncte realizate pe teren propriu : 13, din I meciuri (a 

pierdut 3 puncte cu Sportul Studențesc, 1 eu Universitatea Cra
iova) .

• Puncte obținute in deplasare : », din I partide (cite 9 punc
te cu F.C.M. Brașov. Corvlnul șl Flacăra, cite 1 cu F.C. Olt, „U- 
CluJ-Napoca șl Victoria).

• Cel mal bun loc ocupat : 1 (etapele a 3-a și a 3-a) ; ce! mal 
slab loc : 4—8 (prima etapă).
• GolgeterU echipei : Cămătaru 17 goluri. Varga 4, Nlcolae. 

Mlhăescu, Andone și Movilă — cite I, Văldean. Rednlc șl Orac 
— cîte î, Suciu, Balad șl Damaschln I — cite 1.
• Jucători folosiți : 23 ; Varga, Stănescu, Mlhăescu șl Cămă

taru — cite 16 meciuri, Nlcolae, Movilă șl Bălăci — cite 15, Mo
ra ru și Andone — cite 14. Damaschln I 13. Rednlc, Orac șl Drag- 
nea — cite 12, Văldean 9, Suciu 8, Lupescu 3, Jercălău 4, Cr. 
Sava 3. Prunes. Bucu. Stelea, Bucur șl Balcea — cîte 1.
• Podiumul evldențlaților : 1. Căm.ătaru — 13 remarcări, 2. 

Stănescu — 10. 3. Varga — 9.

• Cartonașe galbene i It — I Jucători ; eele mal multe : An
done — a.

• Cartonașe roșii : Nlcolae (etapa a 17-a)
0 A beneficiat de I lovituri de la 11 m : I transformate (Că

mătaru 3, Nlcolae, Movilă), una ratată (Cămătaru) 
tlonată cu 4 pcnaltyuri : 3 transformate, 1 ratat.

; a fost sanc-

I

I
II

g ©A expediat 234 de șuturi
g dintre care 128 pe spațiul porții
^mxxxxxxxxxxxxxxxxxvăxxxvi

la primul loc. 
insă din cursa 
și... cupele eu- 
care Dinamo a

viștilor șansele 
fără a-î scoate 
pentru podium 
ropene. pentru 
luat de pe acum o importantă
opțiune • Paradoxul numărul 
1 al comportării echipei In a- 
ceastă toamnă este acela al 
discordanței dintre atributul său 
de cea mai eficace echipă (42 
de goluri) și faptul că. spre 
finalul sezonului, in meciuri 
decisive, n-a marcat nici 
gol tn 4 etape consecutive 
Prezenta lui Cămătaru in _ 
tacul dinamovist explică, in 
bună măsură, numărul mare 
de goluri Înscrise. în același 
timp însă, atrage atenția nu
mărul foarte mic de goluri 
marcate de ceilalți Jucători. 
Pentru că următorul marcator 
al echipei, după „Cami* (17 go
luri). este... fundașul Varga 
goluri), 
fundașii 
Movilă. 
In fine.
• Cel de-al doilea vîrf. Da
maschln I, are la activ un sin
gur gol 1 Ceea ce înseamnă că 
una din problemele echipei 
devine, tot mai acut, aceea « 
găsirii omului care să mai la 
de pe umerii 
din 
spre 
om 
cînd 
este
de Cămătaru. câștigurile reale 
ale echipei în acent sezon au 
fost Varga (în creștere de ran
dament) șl Mihăescu (devenit 
un autentic titular, la foarte 
scurt timn după venirea sa din 
Divizia B). Remarcabil, de a- 
semenea aportul consistent al 
lui Stănescu, cel mai constant 
om dintr-o apărare adesea ne
glijentă sau „furată* de faza

nn

a-

(4 
de 
sl 

»L 
un atacant Mlhăescu

urmat, cu ctte 3. 
centrali Nieoîae 

mijlocașul Andone

Iui Cămătaru ceva 
găsirii drumului 
adversă, a acelui 
marcheze atunci

sarcina
poarta 

care să
„paznicul* lui Cămătaru
neînduplecat • în afară

1

(134 acasă — 100 
(73 acasă — 50 in Iaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvtf

ta deplasare), 
deplasare).

a resimțit lipsa 
viteze de Joc. 

ofensive fiind 
de tendința de 
de acțiuni area

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI I,
LA SFIRȘITUL SEZONULUI DE TOAMNĂ
Punct final șl ta campionatul republican de juniori I. Acum, la 
» ..... ... ..... > ... clasamentele celor 12 serii Însoțite desflrșltul turului, vâ prezentăm 

scurte comentarii.

SERIA A III-aSERIA I

1. OLIMPIA P.N. 13 12 0 1 47- 8 24 1. F C CONST. 13 12 0 1 56-10 242. C.S.S. Iași 13 10 2 1 40- ? 22 2. Progresul Br. 13 9 2 2 37- 8 20
3. Poli. Iași 13 11 0 2 41-13 22 3. Oțelul Galați 13 9 2 2 30-10 20
4. C.S. Botoșani 13 715 30-27 15 4. Dunărea Gl. 13 7 3 3 31-12 175. CSM Suceava 13 S 2 5 24-25 14 5. CSS Mangalia 13 7 2 4 25-22 16
6. CSS Botoșani 13 535 22-19 13 6. CSS Galați 13 7 1 5 17-16 15
7. Minerul G. H. 13 535 23-22 13 7. CSS Călărași 13 6 1 6 22-27 13
1. CSS Fălticeni 13 355 14-23 11 8. CSS Slobozia 13 5 1 7 22-22 11
9. CSS Tg. N. 13 508 16-27 10 9. CSS Const. 13 5 0 8 14-24 10

I®. Ceahlăul P.N. 13 337 14-17 9 10. Delta Tulcea 13 4 1 8 23-28 9
11. CSS P. N, 13 8 2 8 12-26 8 11. CSS Medg. 13 3 3 7 17-31 9
12. CSS Suceava 13 409 19-34 8 12. Gloria Buzău 13 3 2 8 12-25 8
13. CSS Rădăuți 13 319 15-41 7 13. Unirea Slob. 13 3 2 8 18-36 8
14. CSS Dorohoi 13 229 11-39 6 14. CSS Tulcea 13 1 0 12 11-64 2

• Echipa de . 
(Olimpia P. Neamț) 
tltă de Radu Mihal 
proape șapte ani, lucrează 
același nucleu de Jucători de pe 
vremea etnd erau pitici 
dele 
vadă, 
sobră, 
gU la 
rirea vitezei de joc la finaliza
re, calități care l-au permis să 
înscrie 47 de goluri șl să pri
mească numai 8. Cei mai buni 
jucători ta sezonul de toamnă : 
Cădere (fundaș central), G. Cher- 
ple șl Atomulesel (mijlocași), Pă
trunjel șl Globanea (înaintași).

pe primul loc 
este pregă- 
care, de a- 

cu

muncll lui Încep 
Atuurile echipei : 
o bună circulație 
mijlocul terenului

și roa
să se 

apărare, 
a mln- 
șl mă-

• Ca șl in alți
constănțean se află la loc de 
frunte la nivelul Juniorilor. F. C. 
Constanta, echipă antrenată de 
Eugen Șovăilă, s-a impus față 
de celelalte competitoare prin- 
tr-o pregătire fizică ridicată, 
prlntr-o bună organizare a jocu- 

- Iul șl nu în ultimă' instanță prin- 
tr-o eficacitate demnă de invi
diat, Juniorii constănțenl înscri
ind 56 de goluri. Antrenorul se
niorilor, Vlad Marica, iși expri
ma mulțumirea față de modul 
cum a evoluat echipa de ju
niori, numlndu-i și pe cei mal 
talentați dintre ei care. In viito
rul apropiat, pot Întregi rîndu- 
rile primei formații. Aceștia sînt : 
Tufan (fiul fostului Internatio
nal), Stere, Chera, Mangli si Co-

ani. fotbalul

eja 
.A- ro 
ale 
^ti
me 
10- 
îu- 
ari, 
ra
nă, 
îîș- 
ex- 
re- 
ră-

I
I

formațiile necesare. Vă veți con
vinge, cu această ocazie, și de 
numeroasele șanse oferite de cele 
21 categorii de cîștiguri. Mai pre
sus de toate Insă, nu uitați că o 
condiție esențială pentru a vă va
lorifica inspirația și șansele este 
aceea de a juca.

I
I
I

sezon. Dinamo 
unei mai mari 
acțiunile sale 
adesea frinate 
atac pozițional. 
Îndelung elaborate • Cu toa
te carențele relevate de o a- 
naliză care s-ar dori toarte 
exigentă, echipa a încheiat a- 
eesi tur eu realizări superioare 
celor din prima jumătate a e- 
dițicl trecute, dnd termina tu
rul pe locul 3 eu 22 de punc
te. față de actualul loc secund 
șl două puncte mal mult. • 
Să mal reținem, ca o notă re
levată de actualul campionat, 
apariția treptată tn echipă a 
unor Jucători tineri (au fost 
folosiți Lupescu, Cristian Sa
va. Jercălău, Prunea, Stelea, 
Bucur, Balcea), ceea ce deno
tă preocuparea antrenorilor 
Mircea Lucescu și Florin Che- 
ran pentru un tot echilibrat șl 
ca virată.

Radu URZ1CEANU

SERIA A n-a
dd.1. CSS BACĂU 13 11 1 1 49- 5 23 SERIA A IV 1 ■N2. Unirea Focș. 13 9 3 1 27-11 21

3. Viitorul Bc. 13 9 2 2 45-23 20 1. CSS ARIPI Fit. 12 9 2 1 28- 6 20
4. SC Bacău 13 9 1 3 38-14 19 2. Steaua Buc. 12 9 1 2 44-14 19
5. CSS Focșani 13 1 5 3 16-11 15 3. Sportul Stud. 12 7 3 2 32-10 17
6. CSS Vaslui 13 5 3 5 19-23 13 4. Autobuzul Buc. 12 7 2 3 29-14 16
7. CSS Tecuci 13 6 1 6 18-28 13 5. Viitorul Fit. 12 6 3 3 20-19 15
8. Viitorul Buz. 13 5 2 6 11-24 12 6. Victoria Buc. 12 6 2 4 17-15 14
9. CFR Pațc. 13 4 3 6 15-32 11 7. FC Argeș 12 4 4 4 14-13 12

10. CSS Roman 13 4 2 7 19-22 10 8. CSS 2 Buc. 12 3 3 6 11-15 9
11. FEPA Birlad 13 4 1 8 24-27 9 9. Flacăra Moren i 12 4 1 7 18-27 9
12. Olimp. Rm.S. 13 4 0 9 17-22 8 10. CSS C. de Argeș .12 3 3 6 17-28 9
13. CSS Pașcani 13 1 4 8 13-40 6 11. FCM Giurgiu 12 2 3 7 15-32 7
14. Aripile Be. 13 0 2 11 7-36 2 12. Automatica 12 2 1 9 6-35 5

13. CS Tfrgoviște 12 1 2 9 7-30 4
• Formați a-lider este pregătită

de Gabriel Conatantinescu, care a • Echipa argeșeană, pregătită
imprimat Jocului echipei un ritm 
ridicat, pur ofensiv. Aceasta este 
explicația celor 14 Jocuri ciștlga- 
te (din 13 susținute), unul egal 
șl numai unul pierdut. .Dispu
nem de un lot de Juniori talen
tat — afirmă G. Constantinescu 
— care vor să confirme șl in 
sezonul de primăvară frumoasa 
comportare din turul campiona
tului, ‘ ..... ...................
gem la ciștlgarea seriei1 
cei mal buni 
Rebegea și 
Roman.

In așa fel incit să ajun-
‘ ‘ Printre

__ Rebenciuc, Tăcu, 
frații Emil șl Vaslle

de Gabriel Trandafirescu, a lă
sat o frumoasă impresie practi- 
cînd un Joc spectaculos, avîntat, 
cu tendințe ofensive. Echilibrul 
intre compartimente șl aparițiile 
fundașilor in faza ofensivă, iată 
principalele „arme- prin care 
„Aripile" au... zburat în fruntea 
clasamentului, șl frumoasele a- 
precleri la adresa juniorilor de 
la C.S.S. Aripi Pitești nu se vor 
opri aici, pentru că afirma pro
fesorul G. Trandaflrescu — 
.stntem deciși să ne Îmbunătă
țim Jocul și să ciștigăm seria*.

CETĂȚII* la mini-©.CUPA 
FOTBAL. Aflată la a S-a ediție, 
in aceste zile se desfășoară, la 
Deva, .Cupa Cetății* la mlnifot- 
bal, competiție rezervată echipe
lor de copil (născuți in anii 1974 
și 1973). Participă 16 formații din

București, Craiova, Arad, 
doara, Tîrnăveni, Pitești, 
șanl. Competiția este organizată 
de C.J.E.F.S. Hunedoara și A. S. 
Mureșul Deva. Meciurile se des
fășoară zilnic, în Sala Sportu
rilor din Deva.

liune- 
Petro-

LALREAȚII ANCHETEI „SPOITUL"
(Urmare din pag. I)

— Țin minte. Cum să nu 
țin minte 7 Am plecat atunci 
ou lotul in America Centrală. 
Eram încă la UTA...

— Cine bate cu ciocanul ? 
Spune-i să se oprească un 
pic.„ Așa... Haj să te întreb 
ceva mai cu dus și-ntors... Alea 
patru penaltyuri de la Sevilla 
le-ai apărat sau le-au ratat ei?

— Nu sinteți primul care-mi 
puneți această Întrebare. Poate 
că s-au și ratat. Dar chiar pa
tru???!!! Dacă o luăm pe cin
stite hai să zicem că două le-au 
ratat si două le-am apărat. E 
bine ?

Informații I.T.H.R. București

CURS DE SCHI LA PREDEAL
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE BUCUREȘTI, in colaborare cu O.J.T. Brașov-Predeal 
organizează tn perioada 22 ianuarie — 29 martie 1987 un curs de 
schi la Predeal pentru tineri, copil însoțiți și adulțl tn serii de 
cite 6 zile, pentru Începători și avansați.

Cazarea se face ta vile situate tn apropierea pîrtlei de schi, 
iar masa se servește la restaurant Clăbucet-Sosire sau pe bo
nuri valorice, la alegere.

Zilnic se organizează un cura de schi de 2—4 ore sub îndru
marea unor monitori autorizați.

Transportul București — Predeal și retur se asigură (opțional) 
cu tren accelerat cu locuri rezervate.

La solicitarea participanților se asigură material sportiv pentru 
închiriere (schiuri cu legături, clăpari).

Plecări : 22 și 28 ianuarie ; 3. 9. 15. 21. 27 februarie ; 5, 11. 17. 
23 martie.

Informații de specialitate sînt oferite zilnic, între orele 8—11, 
la agenția de turism din Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00). 
unde se fac șl înscrieri.

•-1

— Nu m-am îndoit niciodată, 
Helmut, eă ești in primul rind 
□n mare sportiv... Ia’ spune-mi, 
acum, dacă mai ții minte cum 
îi cheamă pe ăia patru ?

— Ii știu si-n somn. Primul 
a tost Alesanco... a 
dreapta mea. Al doilea, 
za — tot in dreapta... 
lea, Pichi Alonso — 
dreapta. Al patrulea
— in stingă.

— De ce te-ai dus 
dreapta Ia al doilea si 
mai ales, ai plecat in 
Ia al patrulea ?

— Pentru că am reușit 
mă bag în capul tor. Să cad 
pe lungimea lor de undă. Si 
a ieșit...

— Cînd ai apărat primul 
nalty mai acătării ?

— La Arad. în Divizia 
Mi-a tras Mircea Lucescu. 
ca la Corvinul. Am scos 
lingă bară. Iar peste un an m-a 
chemat la lot.

— Ai făcut o carieră extra
ordinară. In vara asta, in 
Mexic, pe puțin 100 de ziariști 
din lumea întreagă mi-au ce
rut fotografia ta și o filă sau 
două. Dar 
fotografie 
echipa. Mi 
Spune-mi, 
scrisori...

— Am primit din toate con
tinentele. Cea mai originală 
am primit-o de la Hollywood... 
Pe ilustrată sint cinci carica
turi. Si fiecare dintre cei de
senați iși manifestă entuziasmul 
in mai multe limbi. VVunderbar!
— spune neamțul... Beautyful /

tras in 
Pedraz- 

A1 trei- 
iar in 
Marcos

tot in 
de ee. 
stingă

să

pe-

A.
Ju

de

avut deeît o
eu

n-am
bust... și două 
le-au tras din mină, 
te rog, dacă ai primit

— spune englezul... Bravissi- 
mo! — spune italianul... Ilustra
tă nu a fost făcută pentru 
mine, dar expeditorul scrie că 
s-a potrivit de minune.

— Ai amintiri frumoase... 
Te-am văzut in tribună, ta 
Tokio. Arătai foarte bine...

— Mă mir. Oh. dacă ati ști 
ce era în sufletul meu Mi-a 
fost de zece ori mai greu deeît 
la Sevilla... Am avut victoria 
în mînă. Dar cred că nu e 
timpul pierdut, cu toate că unii 
spun — pe bună dreptate — 
că o asemenea ocazie nu o în
tâlnești de două ori în viață.

— Cum mai stai cu sănăta
tea ?

— Am reluat antrenamente
le cu o săptămînă înainte de 
Tokio. Doctorul Cîndea. căruia 
II datorez foarte mult. mi-a 
dat drept de pregătire. Acum, 
încrederea în forțele proprii o 
să fie mai importantă deeît 
orice medicament.

— Ce se aude acolo, Helmut?
— Se muncește. Fac băieții 

de la Turda un tapet pe cinste.
— E orașul Iui Vaczi. prie

tenul tău. îmi aduc aminte. îmi 
spunea că îl trezeai din somn, 
de la cinci, cînd reușea să-tâ 
bage prea multe goluri din pe
nalty cu o seară înainte.

— Așa e. Să știți că oină la 
Sevilla am aoărat vreo două 
mii de penaltyuri din cele 
vreo zece mii cîte mi s-au tras, 

după ce terminațifaci— Ce 
claca ?

— Un 
ce, dar ___
o dată o finală europeană...

cros 
cred

lung. Nu știu de 
că am să mai joc
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HANDBALIȘTII ROMÂNI

ÎNVINGĂTORI IN ELVEȚIA

PE GHEATA SI PE ZAPADA

în turneul oe câre-1 între
prinde in Elveția, echina mas
culină de handbal a României 
a susținut Drimul ioc in com
pania reprezentativei ..Tării 
Cantoanelor". La capătul unei 
Dartide de o bună valoare, in

căreia sportivii oaspețicadrul
au etalat frumoase calități teh
nice. România a întrecut El
veția cu scorul de 20—14 (11— 
6). Meciul s-a desfășurat In 
localitatea Horgen. tn nordul 
Elveției.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
• Echipa iugo

slavă de handbal 
Borac Bania Luka 
și-a sărbătorit 
cent 35 ani de 
tivitate. timn 
care a . ciștigat 
9 ori Cupa 
siaviei. de 7
titlul de campioa
nă națională si o 
dată C.C.E.

O Britanicul
Lloyd Honeyghan. 
Campionul mon
dial Ia semimiî- 
locie. a renunțai

re- 
ac- 
tn 
de

Iugo-
ori

la titlul său. 
cadrul WBA, 
semn 
împotriva 
hei d ului.
menține însă titlu
rile la WBC si 
IBF.
• Francezul Guy 

Forget Gmpreună 
cu ecuadorianul 
Andres Gomez — 
cel mai bun dublu 
din lume) a fost 
declarat tenisma- 
nul nr. 1 al lunii 
noiembrie.

FLORETISTUL
ANDREA BORELLA

deCînd la Jocurile Olimpice 
la Montreal 1976. proba mascu
lină de floretă revenea unui 
foarte tînăr scrimer. Fabio Dai 
Zoito (18 ani), urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui fără nici o acreditare prea
labilă. unii (de fapt, majorita
tea. adică tradiționaliștii lumii 
scrimei) au afirmat că a fost 
o întîmnlare. Dentru că. spu
neau ace'tiă. b marile rezulta
te pe planșele internaționale 
nu se poate ai unge decît la 
vîrsta maturității sportive: alții 
(de fapt cei care vedeau per
spectiva) considerau victoria 
floretistului italian semnul co
nectării acestei vechi discipline 
olimpice la cerințele moderne 
ale marii performante. care 
presupun. în primul rînd. un 
debut timpuriu. Cum patina
jul artistic. înotul si gim
nastica demonstraseră deja.

Asa îneît recordurile stabili
te de Andrea Borella în 1978, 
intrînd în 
lui Martini 
învingător, 
mai rapidă 
fina! : mai 
în fata 
hias Behr —. n-au mai stîrnit 
controverse elevii maestrului 
de arme Di Rosa, de la cele
bra pepinieră din Mestre, fiind 
deja cunoscuti oe planșele In
ternationale ca niște 
minune" în... serie. S-a 
doar că din foarte 
squadra azzurra (Numa, 
Cervi, Cipressa, Boreîia), ulti
mul este cel mai talentat. Dar 
iată că deși acesta s-a impus 
rapid in întrecerea supremă a 
juniorilor (..argint" în 1977 si
1978 la ..mondialele" de tine
ret. aooi ..aur" la Chicago, ta
1979 cînd aveau doar 17 ani),
consacrarea sa în întrecerile 
majore ale seniorilor nu a mai 
venit la fel de recede. asa 
cum se așteptau toți după „mo
mentul Martini". Pentru 
în pofida succesului 
sarea Campionatului 
(1931. Foggia, alunei 
campionul mondial. 
Petru Kaki, a fost singurul in
tercalat. cu bronz". în trio-ul 
italian Boreîla-Scuri-Cervî). a 
nenumărate alte victorii în 
turneele contînd pentru Cujja 
Mondială, inclusiv succesul fi
nal ‘ ___ _ ____ _
1986. Borella n-a putut 
nici _ ......... .. ..........
lor Mondiale, nici al Jocurilor 
Olimpice din 1984. 
individuală. Ba. 
cît atît. după ... ..... ................
net tot sezonul Dreolfmpic 1984, 
la Los Angeles a părăsit tn-

oalmarcsul Trofeu-
— cel mal tînăr 

la 16 ani. si cea 
victorie în asaltul 

DUtin de un. minut, 
vest-germanului Mat-

in...
.. cocii 
spus 

tînăra 
Scuri

că. 
de la lan- 

European 
cînd vice- 

românul

în_ această CuDă. in anul
urca 

oe podiumul Camnionate-

în croba 
mai mult de- 
ce a dominat

in 
în 

de protest 
apart- 

E1 îsi

• Campionate
le Mondiale de te
nis de masă din 
1987 se vor desfă
șura la Delhi. în 
India. între 19 fe
bruarie si 1 mar
tie.

• Federația de 
natatie din S.U.A. 
a selecționat 23 de 
înotători pentru 
turneul ne care-1 
va întreprinde ta 
Europa, tn luna 
ianuarie.

• Biatloniștii 
sovietici au cisti- 
gat proba de șta
fetă desfășurată 
în localitatea O- 
bertauerm din A- 
ustria. Echipa al 
cătuită din Vasi- 
liev, Popov. Med
vedev si Zenkov 
a parcurs traseu’ 
in 1.50:49,0 cu 0 
ture de penaliza
re. Pe locurile ur
mătoare s-au cla
sat 
1.51:24,1 
Norvegia 
(3) etc.
• Echipa Sue

diei I a terminat 
învingătoare Pro
ba de ștafetă 4X10

în concursul 
(de stil

R.D.G.
(1)
1.51:41.4

I
s>

km 
de fond 
liber) de la Davos 
Rezultate: 1. Sue
dia I 1.58:54,06. 2. 
Finlanda I 1.59:02. 
00 3. U.R.S.S. II 
1.59:05,09 etc.

• La Cogne. în 
Italia, cursa de 
4X5 km din 
drul Cupei Mon
diale feminine a 
prilejuit victoria formației Nor
vegiei în 1.00:46. S-au clasat, 
în continuare : 2, Cehoslovacia

ca-
Telefoto : Ă.P. Agerpres

C.M. UNIVERSITARE OE JUDO

1.01:21,90
5. R. D.

(Canada). 
Becker 

Michael 
9. Pirmin 
schi. 10

1.01:13,40, 3. Suedia
4. Elveția 1.01:24.60. .
Germană 1.01:36,10 etc.

I

7. Boris 
tenis. 8.

DE JANEIRO. (Ager- 
— în orașul brazilian San

Președin- 
vest-ger- 
GQnther 

riarat că to-

zi

I

3

I

Marado-
2. Alain
3. Ivan 
tenia. 4.

I

I

\

PARIS. — î.n ziua îi k’ 
ianuarie 1987, ia Paris s 
va disputa o ori«lnâk 
competiție atletică — uri 
pentatlon pe perechi mix 
te, atleții care și-au anun
țat participarea la in trece 
re fiind britanicul Daley 
Thompson și vest- germ. 1 
nul Jiirgen Hingsen. a- i 
ceștla vor concura în eu-! 
piu cu cîte o atletă. în 
probele de 60 m garduri, 
săritura în lungime, arun
carea greutății, săritura în 
înălțime și 600 m.

MUNCHEN. — 
tple Federației 
mane de tenis. 
Sanders, a dec?-" 

pe care- îl

Erika Hess și-a făcut o reintrare spectacu
loasă, ciștigind slalomul pe pirtia de la 
Val Zoldana.

A! ANULUI SPORTIV 19S6

s-a 
De

factia orimei medalii obținute 
de floreta cubaneză după.... 
82 de ani : 10—5 pentru Borella 
Si. așa cum titra Escrime Ma
gazine : .Andrea Borella. tn 
sfîrsit r.

trecerea individuală in sfertu
rile de finală. „Atunci — spu
ne Andrea —. dacă nu cîsli- 
cam Întrecerea ne echipe, a- 
bandonam scrima !“ Asa 
făcut că dună ce a urcat
prima treaptă a podiumului cu 
echipa Italiei la J.O. de la Los 
Angeles si anul trecut la C.M. 
de la Barcelona. în vara aces
tui an a cunoscut deplina sa
tisfacție la -mondialele" de la 
Sofia, obtinînd titlul de cam
pion atît în proba individuală, 
cît si în cea pe echipe 
R.F.G.).

Mare fericire, dar și 
dilemă centru squadra 

finalei masculine 
toți cei 4 floretiști ta- 
proba individuală 
în acest

(9—4 cu

Paul SLAVESCU

RIO 
preș). 
Bernardo do Campo au continuat 
întrecerile Campionatelor Mon
diale Universitare de judo, In con
cursul masculin, la categoria «S 
kg, titlul fiind cucerit de sporti
vul sovietic Serghei Kosminin, 
care a dispus tn finală, prin 
»lppon“, de japonezul Makoto 
Sakashlta. La categoria open. 
Bolerio Cherobln (Brazilia) l-a 
întrecut, prin „yuko", pe finlan
dezul Juha Salonen.

ANCHETE DE SFlRȘlT DE AN
Agenția France Presse

o mare 
azzurra 

de

anizarea »Turneu
lui campionilor “ de anul 
viitor în R. F. Germania 
După cum se știe, „Mas- 
ters“-ul, a fost găzduit la 
început în orașe diferite 
în fiecare an, dar din 1977 ( 
el se desfășoară numai la ' 
New York,

ULAN BATOR. — La 1 
Palatul sporturilor din 
Ulan Bator a avut loc 
festivitatea de deschidere a. 
celei de-a 8-a ediții a 
Spartachiadei naționale din 
R. P. Mongolă, competiție 
polisportivă de masă avînd 
înscrise în program între- , 
ceri la 17 discipline. Fina
lele Spartachiadei de iar- 1 
nă se vor desfășura în lu
na martie a anului viitor 
iar cele ale Spartachiadei 
de vară în luna iulie.

CHAMONIX. — In luna 
februarie a anului viitor, 
în stațiunea de sporturi de 
iarnă franceză 
se va desfășura un 
curs de patinaj viteză 

'mare fond, pe distanța 
33 km, la care șî-au 
nunțat participarea de 
acum 20 de sportivi, 
special olandezi, specia
liști al acestui gen de în
treceri,

KINSHASA — Cu prile- - 
jul Zilei mondiale a să- | 
nătățli, în Republica Zair 
s-a desfășurat un mare 
cros popular, la care au 
participat zed de mii de 
concurențL Printre cel care . 
au luat startul s-a nu mă- | 
rat șl ministrul educației ■ 
fizice șt sportului din a- 
ceastă, țară.

Chamonix 
con- 

de 
de 
a- 
pe 
In

a 
publicat rezultatul tradiționalei 
sale anchete privind De cel mai 
buni scortivi ai anului 1986 : 
La bărbați : 1. Diego 
na (Argentina), fotbal. 
Prost (Franța), auto. 
Lendl (Cehoslovacia).
Serghei Bubka (U.R.S.S.). «t-

letism. 5. Matt Biondi (S.U.A.) 
înot 6. Ben Johnson 
atletism.
(R.F.G.).
Gross (R.F.G.), Înot. 
Zurbriggen (Elveția).
Greg Norman (Australia), golf 
Si Ranch Rlraly (S.U.A.) vo-s-au 

act 
din- 
ales.

mai înaltă 
de teatru:
Numa
De aceeași
deci măcar unul avea

ultim 
cineva 

si. mai 
treaptă? Lo-
Cerioni, Ci- 

și Borella se 
parte de

înaintea 
floretă : 
scrisi în 
calificat
dar oare va urca 
tre ei De Dodium 
pe cea 
vi tură 
pressa. 
aflau 
tablou.
să alungă în finală! Si Borella 
a început escaladarea piscului: 
10—7 cu Cerioni. apoi 12—10 
cu Mauro Numa. deținătorul 
titlului si campionul olimpic, 
într-un asalt decis în nrelun- 

cînd redutabilul său . ad-

versar a trecut De lingă sansa 
de a-si trece în calmarea trei 
titluri majore consecutive, ega- 
lînd performanța francezului 
Christian d’Oriola. Iar în ulti
mul asalt, cu revelația întrece
rii. cubanezul Tulio Diaz. nu 
i-a lăsat acestuia decit satis-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară. Ia Toulouse, în finala turneului Masters la rugby, 

echipa noastră campioană, Farul Constanța, a întîlnit for
mația franceză Stade Touîousain» Victoria a revenit gaz
delor cu 47—4.

Bedactta ,1 «aministratia: 
lip arul; ir „Inrormaila"

CAMPIONATE NAȚIONALE
ANDERLECHT SE DESPRINDE 

în Belgia. Ea are acum 27 p, față 
de F.C. Bruges și Malines, care 
totalizează cîte 24 p după 16 eta
pe, în ultimul meci, Anderlecht 
s-a impus (3—0), în deplasare, cu 
La Gantoise, în timp ce F.C. Bru
ges a terminat la egalitate (2—2), 
pe teren propriu, cu Racing Jet 1 
De notat că și alte meciuri s-au 
încheiat cu victoria echipelor 
care au jucat în deplasare : Cour- 
trai — Antwerp 0—3, Charleroi — 
Malines 0—2, Beerschot 
ren 0—3 șl Standard — 
1—2. Meciul dintre “ 
Cercle Bruges s-a 
lltate : 1—1. Deci, 
a gazdelor !

ETAPA a '11-a 
consemnat, In general, 
normale. Excepție face 
rul dintre Ethnikos și Doxa 1—4 I 
tn rest, victorii ale gazdelor sau 
scoruri egale. Lidera. Olympla- 
kos, a dispus eu 4—0 de Dlago- 
ras, O.F.I. de Kalamarla cu 3—3, 
Veria de Larissa cu 3—0. Celelalte 
meciuri s-au încheiat la egalita
te : Heraklis — P.A.O.K. 1—1, 
Arts Salonic — Panlonlos 0—0, 
Panathlnalkos — A.E.K. 1—1, A- 
pollon — Yannlna 0—0. tn clasa
ment : Olympiakos 13 p, P.A.O.K. 
1« p, O.F.I 15 p. Pantonios șl He- 
raklls cu cîte 14 p.

Loke- 
Beveren 

Berchem ți 
Încheiat la ega- 
nlcl o victorie

din Grecia a 
rezultate 

doar sco-

IN TURCIA a avut loc cea de>-a 
18-a etapă. Fruntașele au obținut 
noi victorii. Galatasaray a sur
clasat cu 4—0 pe Antalya (locul 
17), dar mai prețioasă pare a fl 
victoria lui Besiktas. în deplasa
re (2—0), cu Denlzlî (locul 8). Fe
nerbahce a dispus cu 6—0 de Rize 
(locul 15). Alte rezultate : Sam
sun — Sarlyer 0—1. Bolu-— Zon- 
guldak 1—1, Diyarbakir — Eski- 
șehlr 0—2, Bursa — Ankaragtîcu 
2—2, Malatya — Altay 1—0. Gen- 
clerbirllgi — Kocaell 2—1. Trab
zon nu a jucat. Tn clasament, pe 
primele locuri : Galatasaray 26 p, 
Beșiktas șl Samsun cu cîte 24 p.

IN OLANDA s-a Jucat un sin
gur meci. restant din etapa a 
I9-a : Eagles — Haarlem 1—2. Pe 
primele locuri • AJax Amsterdam 
34 p, P.S.V. Eindhoven 33 p, Fe- 
venoord 23 p Den Bosch 22 p.

„MARIONETELE" LUI BREITNER
Față de creșterea violenței pe stadioane, 17 organisme 

de poliție din Europa au participat recent, la Munster, in 
R.F.G., la un colocviu internațional organizat in colaborare 
eu U.E.F.A. și ca sprijinul federației de fotbal vest-germa- 
ne. Raportul oficial s-a văzut obligat să precizeze că, in 
pofida unor măsuri deosebite de securitate (personal spe
cializat de supraveghere, camere de luat vederi plasate in 
cele mai ascunse colțuri ale tribunelor etc.), au continuat 
Să se producă, și in sezonul tocmai încheiat, busculade și 
încăierări, incendii și tulburări pe multe stadioane. M:i 
ales în Anglia, dar nu numai. „Fenomenul, a arătat rapor
tul, nu este propriu fotbalului englez, ci el s-a dezvoltat în- 
tr-o manieră critică șl in alte țări. în R.F.G. și Olanda, si
tuația a devenit îngrijorătoare, iar în Belgia și Italia, 
gravă". Urmărind si găsească soluții (indeobșt? profilacti
ce), reuniunea a adoptat un vast plan de acțiune, reco- 
mandind (intre altele) ca arhitectura viitoarelor stadioane 
să țină mai mult cont de necesitățile de siguranță (căi de 
acces mai numeroase, o așezare mai judicioasă a lor etc.), 
ca verificările efectuate la intrări (pentru depistarea ar
melor albe, a sticlelor cu alcool rtc.) să fie și mai drastice, 
ca presa să evite si le mai facă „reclamă" huliganilor, care 
asta și urmăresc, să se scrie despre ei 1

In cadrul colocviului, de o atenție specială s-a bucurat 
intrrvenția fostului internațional vest-german Paul Breitner. 
prezent în calitate de invitat. El a atacat problema dintr-un 
unghi inedit, recurgînd (de fapt) la un subtil rechizitoriu 
la adresa fotbalului profesionist. „Jucătorii, a spus Breitner, 
au și el partea lor de vină, pentru că s-au complăcut să 
se comporte ca niște marionete ? ! Este de datoria lor să 
ia atitudine, lmpllcîndu-se mai profund ta viața cluburilor 
și, mai aleg, în cea a susținătorilor, care Ii privesc ca pe 
modele. Numai că, tn loc să fie modele, să vină, bunăoară, 

altul st să le 
s-au mulțumit

ln mijlocul tinerilor dintr-un cartier sau 
explice, să-1 cîștîge pentru sportivitate, ei 
să stea de-o parte ? !“.

Rămine de văzut tn ce măsură apelul lui 
vea ecou. Dar el poate însemna, nu-i așa ?, 
drum.

Breitner va a- 
un început de

Ovidiu IOANIȚOAIA

ALTE REZULTATE, ȘTIRI

• Turneul de la Guangzhou 
(R.P. Chineză) : Japonia — Indo
nezia 4—1, R.P. Chineză — Singa
pore 4—0, Sei. Guangzhou — 
Hong Kong 4—0.

® Anallzlnd evoluția tinerilor 
jucători In recentul campionat al 
U.R.S.S.. antrenorul emerit Niki
ta Simonian îl remarca tn primul 
rînd pe atacantul Aleksandr Bo
rodiuk, de la Dinamo Moscova 
golgeterul campionatului. „Pen
tru noi, antrenorii, tn special cei 
ce lucrăm eu tineretul, important 
este să Intuim care dintre elevii 
noștri au aptitudinile necesare 
pentru a deveni un vllior golge- 
ter*. Printre cel evidențiat! de

N. Simonian se numără și Igor 
Kolivanov (Dinamo Moscova) și 
Oleg Salenko (Zenit Leningrad), 
ambii remarcîndu-se prin soluți
ile originale în rezolvarea celor 
mal dificile faze de joc.
• Selecționata braziliană și-a 

începu, pregătirile în vederea 
urneulul ce va reuni la Rio da 

Janeiro, în luna ianuarie a anu
lui viitor, echipele de „veterani- 
(jucători peste 35 de ani) ale Ar
gentinei, R.F. Germania, Italiei, 
Uruguayului și Braziliei. Din for
mația țărll-gazdă va face parte 
și celebru] Pele (astăzi în vîrstă 
de 46 de ani) care la primul 
meci de verificare și-a etalat din 
nou nedezmințitul său 
mareînd două goluri
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