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CU VECHI TRADIȚII SPORTIVE

ale

cu 
în

eficientă celor 
Tg. Mureș, Buzău 
startul cărora 
mai buni

se 
seniori.

mului coborîndu-i pe ambii în 
clasament!

REZULTATE: 
Emilia Ciosu 10 
Bădescu 9 v, 3.
Iov 8 v. 4. Kinga Lohr 8 v, 
5. Adriana Năstase 7 v, 6. An
da .Gîrbiriă 6 v, 7. Cristina E- 
nulescu 5 v, 8. Iulia Rîșcanu 
4 v. 9. Ana Miron 3 v, 10. Da
niela Mușetoiu 3 v, 11. Cris
tina Chindriș 2 v. 12. Luminița 
Lupu 1 v ; masculin — 1. Eug. 
Simion 10 v. 2. T. Hettmann 9 
v, 3. C. Creangă 8 v, 4. D. Cio- 
ca 8 v, 5. R. Revisz 8 v. 6. Z. 
Zoltan 6 v. 7. A. Căldare 4 v, 
8. D. Ciocîrlie 4 v, 9. C. Ma
tti 4 v, 10. M. Mihalache 4 v, 
11. M. Bărăgan 1 v. 12. I.

(Mircea RADU-

feminin — 1. 
v. 2. Otilia 
Marla Bogos-

In organizarea foarte bună 
a Comisiei județene de tenis 
de masă. La Cluj-Napoca s-a 
desfășurat o nouă ediție a 
„Topului 12“ pentru juniori la 
tenis de masă, competiție deo
sebit de utilă, care se alătură 
cu multă 
găzduite de 
și Arad, la 
prezintă cei
cădeți și copii,

în sala de tenis de 
C.S.M. Cluj-Napoca 
subliniat aportul organizatoric 
al acestei unități sportive) s-au 
reunit campioni europeni și 
naționali ai tinerei generații, 
jucători și jucătoare medaliați 
la numeroase competiții. Drept 
urmare, disputa pentru întîie- 
tate s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic și spectacular, la capătul 
căreia victoria a revenit Emi
liei Ciosu (Spârtac Q.S.Ș. 1 
București) și lui Eugen Simion 
(C.s.ș. ’ ~ ‘ ---------- ~
stanța), 
menea, 
disputa 
surprizele (cum a fost victoria 
clujencei Ana Miron, cu 2—1. 
la câștigătoare), precum si fap
tul că lă băieți învingătorul a 
fost decis în ultimă instanță, 
în partida dintre T. Hettmann 
și D. Cioca. înfrîngerea pri-

masă a 
(trebuie

nu, a promovat în Divizia C: 
formația de oină este campioa
na iudeteană: echipa de fotbal 
a iuniorilor are toate șansele 
să devină si ea campioană a 
județului Galati : echipa femi
nină de volei C.S.U.-I.M.N. este 
vicecampioană a României, ra- 
tînd ne linia de sosire cuce
rirea titlului : datorită străda
niilor depuse de un fost valo
ros boxer — l-am numit pe 
Mihai Pinzaru — care munceș
te în această întreprindere, s-a

2 Știința IJPIPS Con- 
De menționat, de ase- 
că, spre exemplu, din 
feminină n-au lipsit

11. M. 
Chindriș 0 v. 
coresp.).
• „CUPA 

BUCUREȘTI", 
zată în cadrul Anului Inter
national al Păcii de către Co
misia municipală, s-a bucurat 
de un frumos succes, la com
petiție luînd parte 138 de ju
cători 
ciații 
locuri 
raru, 
greșul 
gore și Cornel Stoica (Meca' 
nîcă Fină).

MUNICIPIULUI 
ediția I." organi-

din 36 de cluburi și aso- 
bucureștene. - Pe primele 
s-au situat Ștefan Mo- 

Mihai Craioveanu (Pro- 
IIRUC). Benone Gri-

ber al oamenilor muncii, oa
meni care apreciază rolul so
cial si educativ al sportului, a- 
ceastă activitate cunoaște o 
reală înflorire. Este si cazul 
întreprinderii noastre, în care 
sportul ocupă un ioc important 
pe agenda de activitate a ca- 

'drelor de conducere din I.M.N.
si din secțiile de producție 
acesteia".

Intr-adevăr. asociația, 
vechi și valoroase tradiții

. sportul muncitoresc gălătean 
(cel mai în vîrstă îsi aduc a-, 
minte de vechea grupare Glo
ria C.F.R. — unde boxul, fot
balul. luptele si alte discipline 
au obținut în trecut rezultate 
de excepție), este astăzi una 
dintre asociațiile de referință 
ale municipiului. în acest an 
sportivii muncitori obținînd re
zultate mai mult decît meri
tuoase. Iată-le prezentate 
președintele asociației. 
Angel Iosipovici : „Echipa 
fotbal, antrenată de N. Oltea-

Gloria 
află de 

prim-pla-

AsoeUția
I.M.N. 
cîțiva 
nul 
cu rezultate 
de performanță. Explicația ne-a 
oferit-o 
tului de
Enache, 
performanță : 
tea oricărei întreprinderi se află 
oameni pasionați, preocupați 
deopotrivă de problemele de 
producție, dar și de timpul li-

. Galați 
ani 

spartului

sportivă
i se 

în 1
de masă, dar 

bune

Telemac SIRIOPOL

(Continuare în pag 2-3)
și în cel

secretarul Comlte- 
partid. ing. Emil 
fost sportiv de 

„Cind în frun- de 
ing.

de

O sugestivă invitație La schi — surprinsă de fotoreporterul nos
tru Aurel D.^ NEAGU —, pîrtiile cunoscîr.d deja o mare aflu

ență din partea iubitorilor sporturilor iernii

lin an compcliționai

mai puțin fructuos

ECHIPA NAȚIONALĂ

La încheierea Diviziei A de judo

EDIȚIA DIN ACEST
Competiția divizionară de 

judo nu are o „istorie" înde
lungată. A început la un an 
după înființarea federației de 
specialitate, adică în 1969. Mai 
întîi. au devenit campioane 
Rapid București și IEFS. Dar. 
din ’73 Dinamo București a do
minat autoritar întrecerea, cu 
numai două întâmplătoare „în
treruperi" : în ’74 a fost sto
pată de Dinamo Brașov și după 
zece ani de Steaua. în rest, 
s-a impus net. instalîndu-se pe 
primul loc chiar de la -e'apele 
inaugurale. Antrenorul lacob 
Codrea, tehnician apreciat, a 
muncit cu pricepere și modes
tie. De puțin timp, el îl are 
în preajmă pe fostul campion 
european Constantin Niculae. 
un tehnician tînăr. ambițios si. 
desigur, cu autoritatea unui 
prestigios palmares sportiv.

Anul acesta însă. Dinamo 
București a avut, realmente, e- 
moții pînă la ultimă etapă. 
Steaua, echipă care reușise 
surprinzător să cucerească, cu 
doi ani în urmă, titlul republi
can. nu se mai prezenta ca 
principală contracandidată după

DE LUPTE GRECO-ROMANE ARE NEVOIE
DE PERFORMERI DE VALOARE LA TOATE CATEGORIILE
Pentru luptele greco-romane, anul 1986 a fost 

bogat în competiții internaționale la nivelul tu
turor eșaloanelor (seniori, „speranțe olimpice" 
și juniori). Prima garnitură a țării s-a aliniat 
la startul Campionatelor Europene de»la Atena 
(luna aprilie) și la cel al „mondialelor" de la 
Budapesta (luna octombrie), aoestea. fiind prin
cipalele momente de referință privind potenția
lul real al acestei discipline sportive din țara 
noastră.

Acum, la ora bilanțului, trebuie să spunem 
deschis că luptele greco-romane, cele care au 
oferit, de-a lungul ultimelor două-trei decenii, 
numeroase prilejuri de satisfacție iubitorilor 
sportului din țara noastră, încheie anul compe- 
tițional cu rezultate sub nivelul așteptărilor. 
La Campionatele Europene, deși în rîndul concu- 
renților români s-au numărat sportivi cu re
marcabile cărți de vizită, ca Ștefan Rusu, Va- 
sile Andrei, Ion Grigoras și Nicolae Zamfir, bi
lanțul delegației noastre a fo-st necorespunzător : 
o medalie de argint (M. Cișmaș) și una de 
bronz (I. Matei), acestora adăugîndu-li-se alte 
cîteva locuri 4—6 (Zamfir, Rusu, Hertea, Gri- 
goraș). La timpul respectiv s-a aprec’at că pre
gătirea lotului nu s-a efectuat la cel mai înalt 
nivel, că potențialul echipei noastre este mult 
mai mare și se așteptau, firesc, performanțe 
superioare la Campionatele Mondiale de la 
Budapesta. Dar revirimentul nu s-a oroduS nici 
In luna octombrie. Rezultatele au fost asemă
nătoare cu cele de la Atena : o medalie de ar
gint (V. Andrei) și una de bronz (S. Ilcrțca), 
performanțele din anii de vîrf ramînînd încă 
de domeniul frumoaselor amintiri. Remarcabi
lele succese realizate de echipa noastră repre
zentativă din anij 1970—1981, din care făceau

© Performanțele internaționale să fie 
rod al muncii tuturor antrenorilor ® 
întinerirea lotului trebuie făcută per
manent, dar cu sportivi de valoare 
@ Măsurile care se impun trebuie puse 

grabnic în aplicare

parte, printre alții, C. Alexandru, N Glugă. M. 
Boțilă, I. Păun, St. Rusu. I. Draica, V. Andrei, 
R. Codreanu, n-au mai putut fi repetate. Evi
dent, ele nici nu vor mai putea fi egalate atîta 
vreme cît federația, specialiștii și antrenorii secți
ilor nu se vor preocupa de descoperirea șl pregă
tirea superioară a unor clemente talentat?, la toate 
categoriile de greutate, care să poată alcătui o 
echipă de valoarea celei amintite. Pentru că, 
în momentul de fată există mai multe categorii 
insuficient de bine acoperite. Un exemplu edi
ficator în acest sens ni se pare oel al categoriei 
48 kg, care, pe plan mondial, timp de peste 
zece ani a fost dominată cu autoritate de re
prezentanții tării noastre. Gheorghe Berceanu 
și Constantin Alexandru. în mod surprinzător, 
anul acesta echipa României a fost lipsită de 
concurent Ia C.M. de la Budapesta tocmai la a- 
ceast'ă categorie ! Si lucrurile nu stau mult mai 
bine nici la altele : 57 kg. 62 kg, 74 kg. N. Zam-

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag 2-3)

AN, INTR-UN REMARCABIL PROGRES
ce pierduse două partide in 
prima etapă. „Amenințarea" 
venea de la tînăira formație o- 
rădeană T.C.I., pregătită de 
sîrguinciosul antrenor Florian 
Velici. Echipa bihoreană tre
cuse. pe rînd. de toate ad
versarele întîlnite și se pă
rea că nu va putea fi oprită 
nici în final, mizînd pe tineri 
talehtați, dornici de afirmare, 
unii dintre ei selecționați Si în 
lotul reprezentativ. Aceștia 
s-au prezentat însă prea ti
morați Ia ultima etapă, ieșind 
din cursă chiar înainte de der- 
byul cu Dinamo București. Ori
cum, looul doi pe care l-a o- 
cupat T.C.I. Oradea în clasa
mentul acestei ediții este mal 
mult decît onorant, avînd în

vedere că ea a intrat pe pri
ma „scenă" doar în urmă cu 
trei ani. Titlul a revenit, cum 
se știe, tot echipei Dinamo 
București, pentru a opta oară. 
Se cuvin, deci, felicitări antre
norilor dinamovistl si elevilor 
lor.

Pe ansamblu, a fost vizibil,, 
la această recent încheiată e-' 
diție, saltul calitativ al multor 
divizionare. De astă-dată. în 
„plasa" multiplei campioane 
s-au aflat nu doar una sau cel 
mult două echipe, ci mai mul
te : T.C.I. si Rapid Sinteza O-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag 2-3)

Laureații anchetei „Sportul"

2. BOLONI: „IA MONACO, STEAUA TREBUIS 
SĂ DEMONSTREZE CĂ ESTE

CEA MAI BUNĂ FORMAȚIE DIN EUROPA"
Pe cea mai înaltă treaptă a 

anchetei noastre cu doi ani în 
urmă, iată-1. acum, ne Ladislau 
Bolonl cedîndu-i locul lui 
Helmut Ducadam. „Un Ioc 
secund care mă satisface — 
ne-a mărturisit recordmenui 
absolut al selecțiilor în echipa 
națională, cu 94 de prezente 
în prima reprezentativă. Pen
tru că Ducadam a meritat, cu 
prisosință, să fie ales fotba
listul anului. El, portarul zbu
rător. asa cum îmi place mic 
să-i spun, a făcut in seara de 
7 mai. la Sevilla, în numai 
cîteva minute, ceea ce n-a fă
cut nici un portar din lume in
tr-o întreagă carieră sportivă. 
Cele patru penaltyuri apărate 
au uimit lumea și. ca să fiu 
sincer. Iui ii datorăm în marc 
măsură succesul marii perfor
mante a Stelei, a sportului ro
mânesc, cîștigarea Cupei Cam
pionilor Europeni".

— Dar despre celelalte locuri 
în clasamentul anchetei ce ne 
poți spune ? Sînt conforme cu 
realitatea, cu valoarea laurea- 
tiior ?

— Așa cum am afirmat, eu 
sînt mulțumit de locul doi. 
deși de cind mă știu. în tot 
ce fac. mi-a plăcut să fiu în
totdeauna primul, să fiu un 
exemplu pentru cei din iurul 
meu prin muncă si comporta
ment. Anul acesta însă „asul" 
a fost Ducadam. Oprindu-mă 
la Belodedici. el merită locui 
trei. Este unul dintre cei mai 
talentati jucători care i-a avut 
fotbalul nostru. în acest an. 
printr-o rapidă maturizare, el 
a realizat deplina afirmare. Cu

siguranță că. în anii următori, 
cunoscindu-i ambiția si dra
gostea pentru fotbal, el se va 
afla în fruntea topului anche
tei ziarului „Sportul". Referitor 
la Cămătaru si Hagi. ordinea 
este logică. Ambii sînt jucă
tori consacrati, „vedete" la 
echipele lor ■ de club si in
dispensabili echipei naționale, 
unde de fiecare dată adversa^ 
sji au trebuit să-și ia măsuri 
speciale. încercînd să le ani
hileze valoarea recunoscută. 
Regret însă că Piturcă a ieșit

GheorgEie NERTEA

(Continuare in pag 2-3)
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«azipitic.miine Voinic.'»
Rubrică rezervată șoimilor patriei 

și purtătorilor cravatei roșii cu tricolor
• Vacantă activă pentru mi

cii fotbaliști de la Palatul pio
nierilor și șoimilor patriei din 
Capitală. Ei vor lua parte la o 
suită de meciuri pregătitoare 
pentru sezonul sportiv de pri
măvară, in compania purtători
lor cravatei roșii cu tricolor 
din Brașov. Deva și Piatra 
Neamț, deplasîndu-se în aceste 
orașe. Un excelent prilej de 
schimb de experiență In fot
balul pitic, pentru zeci de copii 
care îndrăgesc cel mai popular 
dintre sporturi.

• O școală dintr-o comună 
a județului Brăila — Ciocile — 
lși face simțită prezența, tot 
mai spectaculos. între unitățile’ 
de învățămînt cu o rodnică 
activitate sportivă de masă : 
de două ori finalistă pe tară 
in „Cupa Pionierul" la cros si 
biatlon. Prof. Victor Șerban, 
inițiatorul si Îndrumătorul co
piilor din Ciocile. are ambiția 
să se afirme cu elevii săi si 
tn competițiile pionierești de 
handbal si orientare turistică. 
Toate preparativele din aceas
tă vacantă de iarnă «înt în
dreptate către acest tel. Mult 
succes!

• O inedită Întrecere a avut 
loc în Capitală. în organizarea 
Consiliului pentru Eduoație Fi
zică șl Sport al Sectorului 5 șl 
Consiliului pionierilor si șoimi
lor patriei din același sector, 
la șah. cros si tenis de masă.

Participants pionierii aparti- 
nind caselor de copii. Să notăm 
și numele cîstigătorilor : la 
șah. Marian DanoVici — Casa 
de copii nr. 2 și Costel Bădăliță
— Casa de copii nr. 10 ; la 
tenis de masă. Constantin Ivan
— Casa de copii nr. 11 și loan 
Basajanikitalo — Casa de copii 
nr. 10 ; la cros. Nicolae Vultur 
și Fănel Ghiță, ambii de la 
Casa de copii nr. 10, situată, 
de altfel, pe primul loc în cla
samentul general. O inițiativă 
frumoasă, primită cu bucurie 
de toți participants Așteptăm 
și altele, în ramurile de sport 
ale sezonului alb...

• Cunoașteți Iașiul ? Astfel 
s-a intitulat acțiunea turistică 
organizată în municipiul de ne 
Bahlui. cu participarea pionie
rilor. O acțiune cu caracter e- 
ducativ. vizînd cunoașterea 
unor obiective istorice, cultu
rale, industriale si sociale. O 
inițiativă reușită a C.J.E.F.S. 
Iași, prin comisia de resort si 
a Consiliului județean al orga
nizației pionierilor, cu note 
maxime pentru elevii Alin Ali- 
star, Iulian Cuba si Marius 
Bărceanu — categ. 10—12 ani, 
Gh. Ciubotaru, Adrian Gojan 
și I. Nedelcu — categ. 13—14 
ani. toți de la Liceul „Dimitrie 
Cantemir".

• Leonard Sarău, elev în 
clasa a 8-a a Școlii nr. 193, 
Sectorul 6 al Capitalei, promite

Înotul are speranțe și în „noi
® Două foarte tinere sibience de mare perspectiva $ Băieții nu st 
jos ! ț Recorduri la Cluj-Napoca și Arad, promisiuni reale pentru vii

„CUPA 30 DECEMBRIE",
0 REUȘITĂ COMPETIȚIE PUGILISTICĂ

La Vatra Dornei, pe pirtie, 
încă de la virsta... grupei mici 
de grădiniță I

Foto : Ion MÎNDRESCU — 
Suceava

să ajungă un virtuoz scrimer. 
Specialitatea — sabie. Așa cel 
puțin îl recomandă ultimele 
sale reușite : titlul de campion 
de copii cucerit în această 
toamnă la Satu Mare si cali
ficarea în finala turneului in
ternațional de la Budapesta 
(254 de concurenți *). Antreno
rul său de la C.S.S. Steaua, 
Gheorghe Culcea, este ferm 
convins că Leonard va ajunge 
un autentic sportiv de perfor
mantă. „dacă va dovedi, ca și 
pînă acum, nu numai talent, ci 
și multă muncă și disciplină". Ii 
dorim, din toată inima, numai 
reușite !

Rubrică realizată de
Tiberiu STAMA

E, fără îndoială, un moment 
deosebit de favorabil în inotul 
nostru. în prim-plan aflîndu-se 
mari sportive, cunoscute si a- 
Dreciate în arena internaționa
lă. Dar afirmația e valabilă si 
pentru unii dintre cei mai ti
neri performeri din bazinele 
noastre, asa cum au demon
strat-o ultimele concursuri ale 
anului. Să ne explicăm...

La Cluj-Napoca a avut loc o 
competiție deschisă înotătorilor 
de 11—13 ani. cu o denumire 
inspirată, la... obiect — Cupa 
Speranțelor. Pentru că există 
cu adevărat „speranțe"! La 13 
ani, sibianca Livia Copariu a... 
mers din record in record, 
unele performanțe fiind de o 
deosebită valoare, din moment 
ce tînăra sportivă formată de 
Samoilă Popa (se pregătește 
acum în lotul de sprint) înoată 
mai repede decît înota record
mana sl campioana mondială 
Tamara Costache la virsta res
pectivă. La Cluj-Napoca, Li
via a fost înregistrată în pro
bele de liber cu 27,2 pe 50 m, 
58,1 pe 100 m si 2:09,8 pe 200 m, 
iar la 50 fluture cu 29,5. Patru 
recorduri, la aceeași întrecere, 
pentru altă sibiancă. de 11 ani 
— Liana Coman: la 100 si 200 
m bras (1:19,1, respectiv 2:49,8, 
în cazul din urmă cîstigînd 
finala cu peste 12 secunde a- 
vans !). 200 fluture (2:36,3), 200 
mixt (2:33,4). Ne-am obișnuit 
cu fetele în frunte, dar sînt 
o seamă de băieți care țin ..pa
sul". cum bine sublinia arbi
trul general al concursului, 
Virgil Boboc. Iată, bucureștea- 
nul — de la CSS 1 — Matei 
Giurcăneanu a mai modificat’ 
un record la bras, categoria 12 
ani. cu 1:16,4 pe 100 m. Un 
sucevean — o plăcută surpri
ză : Radu Doroftei înoată, la 11 
ani. 200 bras in 2:54,7. Reșițea-

nul Manuel Checeg, de aceeași 
virstă. a realizat 2:38.3 la 200 
fluture. Dumitru Stavrositu 
(13 ani ; Lie. 37 Buc.) a susți
nut eu brio tentativa de re
cord la 50 bras — 34.0. în- 
fine, două ștafete de băieți, 
ale CSMȘ Baia Mare, au co
rectat performante anterioare 
la 4X100 liber — 4:19.8 și 
la 4X100 mixt — 4:51,4..

Se spune, ne bună dreptate, 
că recordurile sînt făcute pen
tru... a fi bătute. Că e așa, 
am mai văzut o dată, la o săp- 
tămînă după Cupa Speranțelor, 
tind „speranțele" înotului si-au 
depășit propriile realizări la 
Arad. în campionatul juniori
lor. Livia Copariu a făcut două 
curse excelente la 50 m liber, 
in serii si finală, fiind crono
metrată în 27,15 si 27.05. iar 
la 200 liber a coborît la 2:07,40! 
Giurcăneanu a ajuns la 1:15,88 
la 100 bras, in timp ce Sta
vrositu a devenit, la rîndu-i. 
recordman si în această probă, 
la o categorie superioară (13 
ani)’, cu 1:14,27. Dintre alte re- 

t zultate care au modificat, după 
concursul de la Arad, cartea 
performantelor de vîrf ne plan 
national, la o categorie sau alta, 
să mai amintim : 29.12 si
1:00,83 la 50. respectiv 100 spa
te — Lucian Voiculeț, un brăi- 
lean (re) pus pe fapte mari : 
29.49 la 50 spate — hunedorea-

nul Marius ( 
50 fluture — 
rențiu Nicolc 
liber — alt 
contestabil 
Băcescu ; 4:4 
ia Mare (f’ s 
brogeantf flh 
Ploiești (b) 1 

După acest 
putea conclui 
sta pe roze 
mai tineri pi 
românesc disr 
tentice sperai 
val". Cum vo 
vom aduna, r 
altă ocazie, i 
acum fruntaș 
ne cluburi. L; 
lor. CSȘ Reși 
mul loc la 
CSMȘ Baia J 
la. 12 ani. ia 
impus la 13 
general : Reși 
Mare 572, Sil 
383. Suceava ! 
Buc. 246 etc. 
juniorilor, vie 
Sportiv Munic 
Mare, cu 403 
că ..distantă", 
geanu Gheri 
Ploiești 390. C 
Brașov 150. I 
141. CSȘ Sibiu

în Campionatul Național

4 SPORTIVE ÎN DISPUTA PENT

Recent. în sala Semănătoarea 
din Capitală, au luat sfîrsit în
trecerile de box dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie". Pe par
cursul a trei zile, peste 50 de 
de boxeri juniori și seniori au 
urcat treptele ringului. în ulti
ma competiție pugilistlcă a a- 
nului. Gala finală a întrunit 
toate calitățile : boxeri consa
crat! in program, meciuri de 
bun nivel tehnic, arbitraje co
respunzătoare si un public nu
meros. Pe parcursul partidelor 
s-au remarcat printr-o bună 
evoluție în ring Gh. Nicu si 
Adrian Micu (antrenor Marian 
Peia), Marian Preda și Aurel 
Manole (Dumitru Petropavlov
sk!), Mihai Pădurariu (Con
stantin Negoiescu) și consa- 

• erați! Ion Boboc si Florian 
Stan (Mihai Teofil).

tobuzul) b.p. M. Ștefan (Voin
ța), M. Preda (Mec. Fină) b.p. 
I. Nicolae (Metalul), Gh. Nicu 
(CESAROM) b.ab.2 V. Stoian 
(Vulcan), A. Gretzy (Mașini 
Unelte) b.ab.l G. Bătănas 
(CESAROM), I. Boboc (Semă
nătoarea) b.p. Gh. Mirea (Ma
șini Unelte). A. Manole (Mec. 
Fină) b.p. I. Rîpă (IMUC), V. 
Buznea (IMUC) b.p. C. Nistor 
(Grivița Roșie) decizie eronată. 
G. Pavel (Metalul) b.p. Gh. 
Păun (Rapid). C. Crăciun 
(Timpuri Noi) b.p. C. Zoică- 
reanu (Mec. Fină), M. Cocoș 
(Timpuri Noi) b.p. R. Mociol- 
nită (Semănătoarea), FI. Stan 
(Semănătoarea) b.p. G. Barbu 
(Metalul) și P. Bornescu (Mec. 
Fină) b.ab.2 Gh. Mihai (Me
talul).

Daniel DIACONESCU

REZULTATELE DIVIZIEI
tn Divizia B de tineret la vo

lei, duminică s-a desfășurat ul
tima etapă a turului. Iată rezul
tatele :

FEMININ, seria I î ITB Elec
tra — Chimia Tr. Măgurele 3—1, 
CSU IEFS București — Confecția 
București 3—0, Ceahlăul TCMRIC 
P. Neamț — Știința Bacău 0—3, 
Confecția Suceava — CSM Oțe
lul Tîrgoviște 1—3, Chimpex Con
stanța — Metal 33 București 2—3, 
ASSU Craiova — Comerțul Con
stanța 3—1 ; seria a Il-a : Spar- 
tac București — Armătura Zalău 
0—3, Olimpia Oradea — „U“ Cluj- 
Napoca 0—3, Rapid București — 
Explormin Caransebeș 3—0, CSM 
Lugoj — Braiconf Brăila 0—3, 
Metalotehnlca Tg. Mureș — Po
litehnica Timișoara 2—3, Topli- 
tana Toplița — Maratex Baia 
Mare 0—3.

IA VOLEI
MASCULIN, seria I : CSU Ga

lați — Metalul Tîrgoviște 3—1, 
IMG București — IPC Slatina 
3—1, Oltul Rm. Vîlcea — SARO 
Tîrgoviște 1—3, Gloria Tulcea — 
Prahova IPG Ploiești 3—2, IATSA 
Dacia Pitești — Calculatorul 
București 3—0, Viitorul TC Ba- 
cju — ASA Buzău 3—0 ; seria a 
Il-a : Tractorul II Brașov — CFR 
Arad 3—0, CSU Oradea — Vulcan 
București 3—0, PECO Ploiești — 
Explorări Știința H Baia Mare 
3—0, Voința Alba Iulia — Me
talul Hunedoara 3—0, CSM Ca
ransebeș — Oțetul Oraș dr. P. 
Groza 3—0, Electrotehnica Bistri
ța — Voința Zalău 3—0.

Corespondenți : N. Matecscu, 
Gh. Lazăr, M. Avanu, O. Guțu, 
C. Popa, V. Popovici, V. Sere, 
C. Albii, S. Niculescu, I. Diaco- 
nu, I. Fețeanu, L. Mandler, C. 
Gruia, N. Magda I Toma.

în runda a 12-a a Campio
natului Național feminin de șah, 
revelația s-a numit Stanca, în
vingătoare și ea (după Cabariu) 
la Macropoulou în 31 de mută
ri, cu negrele1 în celelalte 
partide, Baumstark a întrecut-o 
pe Gogilea, Jicman, pe Bădulescu. 
în derbyul rundei, iar Mitescu 
a pierdut la Boicu. S-au. înche
iat remize partidele Ionjță—Io- 
nescu și Kozma—Cabariu. Să 
notăm că prin victoria din a- 
ceastă rundă, totalizînd 8 pun
cte, Boicu și-a îndeplinit o nor
mă de maestră internațională 
Să notăm, de asemenea, că 
partida din runda precedentă, 
dintre Gogilea și Ghindă s-a în
cheiat în favoarea ultimei 
sportive.

Clasamentul după această

rundă, penultir 
trei șâhiste, pe 
man și Boicu c 
locurile 4—5, 
Bădulescu cu ci 
rile 6—7, Stane 
cite 6 p., 8. Ic 
9. Ioniță 4 p„ ’ 
11—12. Kozma ș 
3 p., 13. Gogilea 
lui Bădulescu, 
competiția, toat 
toare au cite 11

De notat că, 
Cabariu la Mac 
ta a căpătat un 
Stanca ambitioi 
țeze, la rîndu-i, 
vinsa luj Caba: 
întrecerea pent: 
șahiste laum; 
Boicu i acro;

RETROSPECTIVELE) 
^^PERSPECT/Vt

REZULTATE TEHNICE : N. 
Bejgu (Mașini Unelte) b.ab.2 
M. Constantin (Mecanică Fină). 
A. Alexandru (IMUC) b.p. A. 
Matei (Semănătoarea), FI. Na- 
dolu (IMGB) b.p. D. Mitroi 
(Construcția), A. Micu (CESA
ROM) b.p. A. Dennaoui (Con
strucția), I. Zoicăreanu (Mec. 
Fină) b.ab.l P. Vărzaru (Vul
can), N. Catrina (Rapid) b.ab. 1 
I. Bonzoc (Vulcan), Gh. Mihai 
(Metalul) b.ko.2 L. Tudor (Mec. 
Fină) Gh. Boboc (Semănătoa
rea) b.p. G. Boțea (Mec. Fină). 
G. Lungu (Autobuzul) b.k.o.l 
Al. Mincă (Timpuri Noi), M. 
Pădurariu (Vulcan) b.p. N. Ca
trina (Rapid). M. Sandu (Vul
can) b.p.l N. Bogdan (URBIS).
C. Alexe (Mașini Unelte) b.p.
D. Bejgu (Mașini Unelte). V. 
Zlotea (Vulcan) b.ab.3 M. An- 
ghel (Mec. Fină). M. Popa (Au-

■ ■ ....  m.ui

GLORIA I.M.N. GALATIa
(Urmare din pag 1)

reușit înființarea unei secții de 
box âvînd ca preocupare de 
bază pregătirea tinerilor pugi
list! (cîtiva dovedesc reale ca
lități) de care se ocupă cu 
tragere de inimă fostul „greu" 
Gică Axente ; secția de atle
tism. disciplină de suflet a teh
nicianului V. Scortcanu. desfă
șoară o activitate lăudabilă".

Si încă o precizare impor
tantă : campionatul asociației 
si celelalte competiții sportive 
de masă din cadrul Daciadei. 
care se desfășoară la fotbal, 
atletism, sah. volei si tenis de

timp, se bucură de o largă 
audientă în rîndul oamenilor 
muncii. Strădaniile se îndreap
tă spre cuprinderea în activi
tăți sportive a maiorității lu
crătorilor din I.M.N. Asociația 
numără în prezent 2000 de 
membri, dar. așa cum remarca 
si președintele sindicatului, 
numărul lor este în continuă 
creștere. Și va spori, ca si conți
nutul întregii activități, deoarece 
cu inima alături de sport se află, 
în afara cadrelor din conduce
rea întreprinderii multi alți 
oameni ai muncii, cum sînt in-; 
ginerii Gh. Chitic. A. Iosipo- 
vicî, M. Mihăilcscu. L. Fazc- 
cas, Crina Răută si Ileana Ber-

IA INCtlfJFIIEA DIVIIIII A DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

radea, Steaua. Politehnica Iași, 
Dinamo Brașov, Nitramonia Fă
găraș ș.a. Sîntem siguri că. 
dacă aceste echipe ar fi abor
dat cu încredere partidele cu 
adversarele bine ootate la edi
țiile anterioare, altfel ar fi pu
tut arăta clasamentul final. 
Cîteva rezultate sînt mai mult 
detit concludente asupra lip
sei de... consecventă a unor 
divizionare. Rapid Sinteza a 
reușit să întreacă pe Steaua si 
pe C.S.M. Borzești (la ea „a- 
casă"). dar a pierdut în fata 
formațiilor din Alba Iulia si 
Miercurea Ciuc. O altă garni
tură valoroasă. Politehnica Iași, 
a dispus. între altele, de Ni
tramonia si de C.S.M. Borzeștî. 
cedînd în schimb. în întînirea

ou Rapid București, spre sur
prinderea numeroșilor specta- 
tiri ieșeni care îsi susțineau 
favorita. Și un ultim exemplu, 
de alt gen : tînăra echipă din 
Sibiu, promovată anul acesta 
în Divizia A, a îndrăznit să-și 
încerce șansele chiar și atunci 
tind — după „calculul hîrtiei" 
— nu putea să emită nici cea 
mai mică pretenție. Așa a reu
șit să dispună de Constructo
rul Miercurea Ciuc și de Con
structorul Alba Iulia. de Car- 
pați Mîrșa și de alte adversare 
cu îndelungată prezentă în pri
mul eșalon.

Deci o concluzie se desprin
de de departe : valoarea divi
zionarelor a crescut considera
bil și acum sînt capabile să 
lupte pentru treptele podiumu
lui de onoare majoritatea com
petitoarelor. Este, fără îndoială.

un real cîștig pentru competi
ția divizionară.

In final, să subliniem și a- 
portul însemnat al arbitrilor, 
care s-au străduit — si au reu
șit la toate etapele — să dic
teze decizii corecte.

dilă (ambele voleibaliste de 
„A"), electricienii A. Calinov 
si M. Boghean, lăcătușul S. 
Dinu si strungarul St. Neagu 
(sah). tehnicianul L. Arinaș 
(volei), care se bucură de fru
moase aprecieri atît la locu
rile lor de muncă, cit si în ac
tivitatea sportivă pe care o 
desfășoară și o sprijină.

Asociația Gloria dispune de 
o cochetă bază sportivă pro
prie. bine întreținută si folosi
tă. care găzduiește numeroase 
competiții. Frumoasele rezul
tate obținute în ultima vreme 
de sportivii asociației Gloria 
I.M.N. Galați subliniază preo
cupările susținute pentru a 
ridica această activitate la ni
velul importantelor realizării*în 
producție. Un deziderat care 
găsește asigurate toate condi
țiile pentru a deveni realitate 
Si care este susținut de entu
ziasmul si ambiția oamenilor...

(Urmare din pag 1)

fir n-a mai urcat ne podiumul 
de premiere cam de multă 
vreme, valoarea sa fiind apre
ciată la nivelul locuirilor 4—6. 
Gh. Savu (62 kg) este luptăto
rul căruia îi lipsește seînteia 
ce poate declanșa resorturile 
spre marea performantă. Șt. 
Rusu (74 kg), sportiv pe piep
tul căruia au strălucit nume
roase medalii de aur la marile 
confruntări internaționale. a 
aiuns Ia virsta tind trebuie 
sfătuit (si determinat) să se 
retragă. Pentru că un mare 
sportiv nu trebuie să-si strice 
cartea de vizită.

Este evidentă scăderea po
tențialului echipei noastre re
prezentative. dar formația tă
rii este rodul nu numai al 
muncii antrenorilor lotului, ci 
Si a! celor de la secții, cei ca
re au misiunea să caute, să' 
descopere, să inițieze si chiar 
să pregătească la un nivel su
perior sportivi pentru marea 
performantă. Exemplul lui Ion

Echipele situate pe ultimele 
trei locuri au retrogradat.

1. DINAMO BUC. 17 17 0 95-14 17
2. TCI Oradea 17 15 2 83-33 15
3. Steaua 17 12 5 76-35 12
4. Rapid Sinteza 17 12 5 76-36 12
5. Dinamo Brașov 17 12 5 69-43 12
6. Nltram. Făg. 17 11 6 59-47 11
7. Poli. Iași 17 10 7 53-46 10
8. Carpați Mîrsa 17 9 8 53-46 9
9. Constr. M. Ciuc 17 9 8 59-44 9

10. Constr. Alba I. 17 9 8 48-61 9
11. Rapid Buc. 17 8 9 48-55 8
12. Independența 17 7 10 50-64 7
13. CSM Borzești 17 6 11 47-64 6
14. ASA Tg. M. 17 6 11 48-67 6
15. Oțelul Tgv. 17 5 12 44-71 5

16. Petrochimistul 17 4 13 36-74 4
17. Metalul Plopeni 17 1 16 21-71 1
18. Oțelul Galați 17 0 17 17-94 0

IlICtlU HII10IDIII1I1
: LOTO A REVELIONULUI
■ 1 ianuarie im7

L
Ăse atribuie ciștiaurFf^

BAIOUTOTUBISMEdXCUfiSII

• Tragere DEOSEBIT 
DE AVANTAJOASA, cu sur
prize pentru toți : cîștîguri 
consîind în autotursme, 
excursii peste hotare și im
portante sume de bani ;
9 12 extrageri, 

cite două, cu 
120 numere;

Vînzarea 
miercuri,

Draica ni se p 
acest sens. In i 
direct din secti 
constăntean C. 
devenit campioi 
seniori, deși ni 
ani.

înainte de a 
lui ..perspectivi 
vorbim si deși 
tinerilor noștri 
ori si „sperant 
marile confrunt; 
nale ale anului 
feririle la aceas 
sportivi constiti 
legătură între < 
tole propuse, as 
ză chiar rubric; 
inclus materialu 
trosnectivă si t 
legătură cu „scl 
ne“ se poate af 
ma de a greși, 
nerilor noștri r 
C.M. de juniori 
rante olimpice" 
bile, dătătoare 
pentru anii ce i 
petițiile amintite 
faptul că în țar; 
tă tineri talenta 
concureze cu su

un
„legate" 
total de

pînâ 
brie.

O 
BUIE PIERDUTA.

31
biletelor 
decem-
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ADMINIST
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TRAGEREA Pi 
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Extragerea I : 
Extragerea a 

35 40 10
Fond total
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report la categor
• O dată cu tri 

tă Pronoexpres d 
sfîrșit și seria a 
nizate de A. S. I 
în anul 1986 la s 
Pronoexpres și 1 
răstimpul care a r 
la sfîrșltul anulu
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Divizionarele A la jumătatea cursei

PENTRU PRIMA OARA PE
I
• După prima etapă, cînJ 

F.C, Olt, ca urmare a înfrîngerii 
suferită In Ciulești, ocupa un 
loc în zona inferioară a clasa
mentului. destui dintre supor
terii echipei-au crezut că 
ceea ce-i privește — și pe 
și pe jucători — istoria se 
repeta, că, asemenea 
ediții de campionat, 
tepta un viitor sumbru, un șir 
nesfîrșit de triste duminici. Din 
fericire. însă, Dentru ei. startul 
luat de formația favorită a fost 
unul... înșelător. etaDele ur
mătoare adueîndu-j puncte după 
Duncte. chiar si victorii (fant ex
trem de rar în campionatul 
1985—86) pe terenul partenere
lor de întrecere. S-a fntlmplat 
— sau nu — ca primul succes 
al lui F.C.Olt să fie obttnut, la 
Buzău, în dauna Gloriei, fostul 
„11" ale antrenorului Ghcorghc 
Constantin, și atunci cei din an
turajul echipei au tras o toni
fiantă concluzie, zicîndu-și că 
acolo unde se „flă... nrofeso- 
rul este și victoria 9 Și cum 

psihic contează enorm 
i unei echipe dacă 

el se sprijină pe acumulări și 
.capitole". antrenorii 
.... _ 1 si N. Ivan au

pus, zi de zi, mare preț pe re
așezarea în teren a unei formu
le stabile în punctele-cheie și 
anume Ia perechea fundașilor

PODIUM

I factorul psihic 
în exprimarea

Ila alte „capito
Gh. Constantin 
dus. zi de zi. rr

Întreceri echilibrate In seriile v-viii

în 
ei, 
va 

trecutei 
îi va aș-

ritabile surprize ; în cazul Spor
tului Studențesc — una chiar 
de mari proporții. • Sosind pe 
locul trei la jumătatea cursei, 
F.C. Olt obține cel mai bun 
„clasament" al ei de cînd se 
află în Divizia A. Performapța 

I

înaintașilor, care, avem și din
tre aceștia, intr-un întreg tur 
de campionat, n-au înscris nici 
un gol Nu încape1 vorbă, spre 
această direcție, a îmbunătățirii 
eficacilății. ne vom îndrepta, în 
principal, atenția in perioada

SERIA A V-A

1. PROGR. BUC. 13 11 2 0 59-10 24
2. Petrolul PI. 13 12 0 1 52- 6 24
3. Dinamo Buc. 13 11 1 1 G8- 6 23
4. Prahova PI. 13 7 3 3 30-10 17
5. Rapid Buc. 13 7 2 4 27-10 16
6. Mec. Fină 13 6 2 5 22-JL6 14
7. CSS Electro. 13 4 4 5 19-17 12
8. Metalul Buc. 13 4 4 5 12-27 12
9. Viitorul Buc. 13 4 2 7 18-21 10

10. CSS Pajura 13 2 4 7 13-30 8
11. Steaua Mizil 13 2 4 7 14-S6 8
12. Poiana Cîmp. 13 2 1 10 5-27 5
13. CSS Cîmpina 13 2 1 10 11-68 5
14. CSS Ploiești 13 1 2 10 11-77 4

SERIA A VII-A

1. VIIT. TIMIȘ. 13 10 1 2 28- 8 H
2. CSS Timiș. 13 8 3 2 41-10 19
3. CSS Reșița 13 8 2 3 22- 7 18
4. FCM UTA 13 7 4 2 21- 9 18
5. Poli. Timiș. 13 8 1 4 31-16 17
6. Viitorul Arad 13 6 2 5 33-17 14
7. CSS Jimbolia 13 6 1 6 33-26 13
8. CSS Tr. Sev. 13 6 3 5 13-19 13
9. Strungul Arad 13 4 3 6 20-25 11
10. CSM Reșița 13 5 0 8 27-29 10
11. CSS Lugoj 13 3 3 7 14-29 9
12. Met. Bocșa 13 3 2 8 13-36 8
13. Drob. Tr. Sev. 13 3 0 10 12-46 6
14. CSS Carans. 13 1 3 9 5-36 5

3. F. C. OLT 17
© Puncte realizate pe teren

9 4 4 17-12 22

i

_ _ propriu : 14, din 9 meciuri (a
pierdut două cu Steaua, cîte unul cu Dinamo și Corvinul).
• Puncte obținute în deplasare : 8, din 8 partide (cîte două cu 

Gloria. Chimia și Sportul Studențesc, cîte unul cu Petrolul și 
F.C. Argeș).

© cel mai bun Ioc ocupat : 3 (etapele a 3-a, a 5-a și a 17-a) ; 
cel mai slab loc : 11—15 (prima etapă).
• Golgeteril echipei : S. Răducanu 4 goluri. Eftimie, M. Po

pescu și Laurențiu — cîte 3, Leța 2, A. Georgescu și Minea — 
cîte 1.
• Jucători folosiți : 17 : Ciurea. Minea și A. Georgescu — cîte

17 meciuri, Laurențiu. Mihali, Eftimie și Dudan — cîte 16, _M. 
Popescu, Leța și Pena — cîte ----- -
ducanu — cîte 11, Crișan și 
Mateescu 1.
• Podiumul evidențiaților :

10, 3. Laurențiu 9.
• Cartonașe galbene : 12—7

14, M. Zamfir 13. Costin șl S. Ră- 
D. Petrescu — cite 7, Sorohan 2.

1. Minea H remarcări i. Eftimie

3.
jucători ; cele mai multe : Mihali

Cartonașe roșii : M. Popescu (etapa a 11-a).
A beneficiat de o lovitură de la 11 m, ratată de Eftimle ; a 
sancționată cu 2 penaltyuri, transformate.
A expediat 138 șuturi (132 acasă — 56 în deplasare), dintre

• Cu două puncte avans față 
de altă echipă timișoreană, 
C.S.S., formația pregătită de 
Emanoil Mițaru s-a instalat în 
fruntea seriei, unde conduce cu 
două puncte avans. Cîteva din
tre caracteristicile jocului echi
pei d* pe Bega: siguranță în a- 
părare, unde marcajul și dubla
jul funcționează foarte bine e- 
chilibru Ia mijlocul terenului, și 
mărirea ritmului de joc la fina
lizare. Mulți suporteri ai lui 
..Poli“ își pun mari speranțe în 
eîțiva dintre cei mai talentați 
juniori de la C.S.S. Timișoara, 
care pot completa. în curînd. rîn- 
durile fostei divizionare A. unde 
se resimte pregnant nevoia înti
neririi lotului. Să remarcăm fru
moasa întrecere Timișoara — Arad 
— Reșița din această serie. Să 
sperăm că ea va aduce multe 
elemente de talent In prim-pia- 
nul întrecerii.

• Antrenorul echipei Progresul 
Vulcan, Cristian Crist oloveanu, 
pune buna comportare a elevi
lor săi pe seama următorilor fac
tori : 1. Echilibru intre compar
timente ; 2. Doi fundași de reală 
perspectivă, Ci obo tarii (16 ani) — 
central și Drucăr — lateral, care 
participă cu succes și Ia faza 
ofensivă ; 3. O linie mediană la
borioasă, alcătuită din E. Stoi- 
citt (căpitanul echipei), Pantazi, 
Iorga și Dobrică ; 4. Două vîr- 
furi percutante : Capăt și Năsta- 
se. Cele mai valoroase concuren
te din serie sint Petrolul și Di
namo. Și un gînd pentru retur : 
„Vrem să repetăm jocurile din 
toamnă, astfel fncft, Ia sfirșitul 
campionatului să primim drep
tul de participare Ia turneul fi
nal" — ne-a spus C. Crlstolo- 
veanu.fost

• . . . 
care 83 pe spațiul porții (62 acasă — 21 în deplasare).

de pregătire a returului. Locul 
pe podium, ocupat de noi in 
momentul de față, ne obligă la 
o comportare cei puțin la fel de 
bună în primăvară

Gheorghe NICOLAESCU

% SERIA A VIII-A

1. VIIT. HUNED. 11 10 0 1 36- 4 20
2. Viitorul A. I. 11 9 0 2 20-10 13
3. FC Corvinul 11 7 1 3 16- 8 15
4. CSS Tg. Jiu 11 7 1 3 16-11 15
5. Mureșul Deva 11 4 3 4 17-15 11
6. Pandurii Tg. J. 11 5 0 6 13-22 10
7. CSS Huned. 11 4 1 6 10-19 9
8. Aurul Brad 11 4 0 7 18-15 8
9. Jiul Petroșani 11 4 0 7 23-21 8

10. Mec. Orăștie 11 4 0 7 12-18 8
11. Min. Paroșeni 11 2 1 8 11-28 5
12. Viit. 2 Tg. M. 11 2 1 8 6-27 5

SERIA A VI-A

1. CSS CRAIOVA 13 9 3 1 38- 7 21
2. Viitorul Cv. 13 9 3 1 34- 8 21
3. Univ. Craiova 13 9 1 3 28-12 19
4. CSS Caracal 13 7 2 4 24-19 16
5. Chimia Rm. V. 13 6 2 5 19-19 14
6. F. C. Olt. 13 7 0 6 15-16 14
7. ROVA Roșiori 13 6 2 5 15-16 14
8. CSS Alex. 13 7 0 6 24-29 14
9. Sp. M. Slatina 13 5 3 5 23-15 13

10. CSS Rm. V. 13 6 0 7 23-18 12
11. Viitorul 2 Pit. 13 6 0 7 27-23 12
12. Electro Cv. 13 3 0 10 14-30 6
13. CSS Drăgășani 13 2 0 11 12 43 4
14. CSS Slatina 130 0 2 11 7-48 2

I
centrali (Mihali-Minea), precum I și în ceea ce privește linia me
diană, unde cvartetul M. Popes
cu — Leța — Eftimie — A. Ge- 

Iorgcscu a fost destrămat rareori 
și atunci numai în cazuri de 
forță majoră. • Referitor la 
orientarea tactică. F.C. Olt a în
cercat să alterneze ofensiva e- 
laborată cu jocul de contre (cu 
Precădere, firește, în meciurile 
susținute tn deplasare), reușind 
— și prin schimbarea registru
lui — să adune puncte în clasa
ment indiferent de locul de des 
fășurare a jocurilor. Și dacă ad
mitem că tn această toamnă 
victoriile realizate ia Buzău și 
la Rm. Vîlcea au intrat, cit de 
cît, fn categoria normalului, în I schimb punctele recoltate la
Ploiești. Pitești (cîte unul) si în 
„Regie" (două) au constituit ve-

I
I

a lui

tor in 
jornit 
irului 
, a 

de 
:ît 18

(deși pe deplin meritată, ea ve
nind să răsplătească un frumos 
efort colectiv. înțelept dirijat si 
orientat de antrenorul Gh. Con
stantin) este apreciată de con
ducerea clubului la justa-i va
loare. Nici un cuvînt nelalocul 
lui. după meciul cu Jiul, nici o 
vorbă care să trădeze o supra 
evaluare a forțelor. Dimpotrivă. 
Bunei caracterizări a ansamblu
lui, pentru reușitele tehnico- 
tactice, ca și pentru puterea de 
luptă, i-au urmat puncte de ve
dere critice, referitoare îndeo
sebi la Jocul echipei în atac, la 
comportarea componentilor lini
ei întîi, care risipesc cu senină
tate ocazii de gol realizate cu 
trudă. „Mă bucură mult, ne spu
nea Gh. Constantin, faptul că, 
de pildă, Lanrentiu se află pe 
lista marcatorilor. Reușitele 
fundașului nostru scot insă și 
mai mult în relief deficientele

ipito- 
să 

parea 
tiuni- 
“) la 
îatio- 

re- 
ie de 

de 
capi- 
:erea- 

este 
„re- 

“. In 
mîi- 
tea- 

ile ti- 
■ti la 
..sne- 
ăuda- 
■rante 
Com- 
snțiat 
exis- 

ili să 
larile

intreceri internaționale. Mica 
noastră delegație participantă 
la C.M. de juniori din R.F. 
Germania a fost așteptată cu 
flori la aeroportul internatio
nal Otopeni. Anton Arghira (75 
kg) a cucerit titlul de cam
pion mondial. Radu 
(48 kg) 
(60 kg) 
doua a 
re. iar
kg) a obținut medalia de bronz. 
Si la competiția continentală a 
..speranțelor olimpice" din Sue
dia tinerii noștri reprezentanți 
s-au comportat foarte 
cucerind 
tre care 
Cărare), 
Strubert) 
Irimiciuc). Apreciind potenția
lul luptelor greco-romane din 
tara noastră se poate desprin
de concluzia că în rîndul tine
rei generații (la unele catego
rii de greutate) există tineri 
capabili să* preia ștafeta mari
lor performante. Si măsura în
tineririi lotului (si a echipei 
naționale) se face tot mai mult 
simțită (în cazul lui St. Rusu 
considerăm că înlocuirea lui 
cu A. Arghira. I. Hutuleac sau 
I. Mavlea era necesară încă' 
din acest an).

Ne mai desparte un singur 
an comnetitional de cel al 
Jocurilor Olimpice 1988. Este 
anul în care, alături de Sorin

Strubert 
si Mircea Constantin 
au urcat- pe treapta a 
DOdi-umului de premie- 
Gabriel Bivolaru (31

bine, 
alte trei medalii. în- 
una de aur (Petre 

una de argint (Radu 
si una de bronz (Ion

Herțea, Vasile Andrei, Ilie Ma
tei (mai hotărît în acțiunile 
ofensive). Ștefan Negrișan 
(perseverent într-o pregătire 
care să-i permită să-si valori
fice plenar calitățile fizice si 
psihice de excepție). Ion Gri- 
goras (cu o forță si greutate în 
creștere) si chiar Mihai Cismaș 
(mai constant în comportarea 
pe întreg parcursul turneelor si 
chiar al meciurilor) trebuie să 
fie verificați si rodați în mari 
concursuri internaționale spor
tivii tineri, remarcați în între
cerile juvenile. Numai astfel 
se va putea remedia tergiver
sarea unei acțiuni foarte im
portante. întinerirea cu 
mente valoroase, care s-a 
făcut simțită în

.performantelor echipei 
naționale. în actualul < 
limpie.

La cîrma pregătirii 
reprezentativ de lupte 
romane există oameni 
nuti. capabili. în frunte 
trenorul emerit Ion Corneanu, 
tehnician cu o îndelungată ex
periență. Avem convingerea că 
deși pînă la Jocurile Olimpice 
din 1983 timpul este scurt, pot 
fi puse grabnic în aplicare toa
te măsurile care se impun, ast
fel ca luptătorii români să ne 
aducă noi satisfacții, asa cum 
ne-au obișnuit în ultimii 20—30 
de ani.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• CUPA CLUBURILOR SPOR

TIVE ȘCOLARE. In perioada 3— 
10 ianuarie, Ministerul Educației 
și învățămintului, în colaborare 
cu F.R. Fotbal, organizează com
petiția de minifotbal dotată cu 
Cupa Cluburilor Sportive Școla
re. la care participă jucătorii 
născuți după 1 august 1973. Com
petiția va avea loc la Piatra 
Neamț, unde au fost invitate ur
mătoarele Cluburi Sportive Șco
lare : Gloria Arad, Politehnica 
Timișoara, Bihorul Oradea, Ba
cău, Olimpia P. Neamț, Tg. Mu
reș, Nr. 1 București, Brașovia, 
Pionierul București, Aripi Pitești, 
Șoimii Sibiu și Universitatea Cra
iova.
• A.S 

NEAMȚ 
da 26—28 
de minifotbal la care 
copiii născuți după 1 august 1973. 
Competiția se află la a 12-a edi
ție. Au fost invitate echipe din 
Botoșani, Suceava, Buhuși, Gh. 
Gh. Dej, Bacău, Galați șl Piatra 
Neamț.

OLIMPIA 
organizează, 
decembrie, o

PIATRA 
in perloa- 
competiție 

participă

• împreună cu Viitorul Craio
va, liderul seriei C.S.S. Craiova 
deține același număr de puncte 
(21), dar beneficiază de un 
golaveraj superior, Formația pre
gătită de George Călinescu s-a 
detașat printr-un fotbal avîntat, 
toți jucătorii partidpînd cu suc
ces la ambele faze de atac și 
apărare. Buna comportare din se
zonul de toamnă se dorește men
ținută și în returul campionatu
lui, astfel ca actualul lider al 
seriei să-și păstreze șefia, deși 
este de așteptat o puternică re
plică din partea Viitorului Cra
iova și Universității Craiova. Deci 
un „trio" din Bănie domină a- 
ceastă grupă.

• Antrenorul Nicolae Jurcă a 
pregătit o echipă omogenă, al
cătuită din jucători proveniți de 
la centrul de juniori Corvinul și 
selecționați de pe raza județului 
Hunedoara. în general s-a cău
tat obișnuirea juniorilor cu 
ideea de joc adoptată de Corvi
nul, adică cu tendințe ofensive. 
Această manieră a făcut că Vii
torul Hunedoara să cîștige. la 
scor, multe dintre meciuri. Cei 
mai buni juniori remarcați în se
zonul de toamnă sînt : Hangan, 
un vîrf percutant, golgeterul e- 
chipei, cu 19 goluri la activ, 
Matache — o „copie“. în minia
tură, a lui Hagi. Tehleanu și 
portarul Tiliban. După spusele 
antrenorului Jurcă, echipele care 
i-au lăsat o frumoasă impresie 
se numesc C.S.S. Tg. Jiu, Mu
reșul Deva, Viitorul Alba Iulia și 
Corvinul Hunedoara.
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LAUREAȚH ANCHETE! „SPORTUL"
(Urmare din pag 1) ro- 

fe-

ele- 
și 

diminuarea 
noastre 

ciclu o-

lotului 
greco- 
Drice- 

cu an-

doar pe locul 12 în clasamen
tul final. După opinia mea el 
merita să fie mult mai sus. 
Multi îi reproșează ratările. 
Dar cîte ..vîrfuri", în condițiile 
unor apărări supraaglomerate, 
reușesc astăzi să-si 
spatii libere, așa cum 
Piturcă știe s-o facă ?

— Despre... Boloni ce 
spune, legat, bineînțeles, 
primul rînd, de splendida sea
ră de la Sevilla ?

— Rămîne cea mai frumoasă 
amintire din viata mea. As

creeze 
numai

ne poți 
in

SIMPOZION

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
pot să se consacre din plin deo
sebit de atractive și interesan-' 
tei TRAGERI EXTRAORDINARE 
LOTO A REVELIONULUI, care 
va avea loc joi, 1 ianuarie 1087. 
Vă reamintim că se vor extrage 
lao numere, ceea ce înseamnă po
sibilități mari de a se obține cîș- 
tiguri în autoturisme „Dacia 
1300“, excursii în U.R.S.S. și în
semnate sume de bani. O dovadă 
peremptorie a avantajelor aces
tei trageri este șl faptul că la 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
A REVELIONULUI de anul tre
cut (1 Ianuarie 1986) au fost a- 
tribuite peste 141 000 de ciștiguri 
diverse. Concluzia care se de
gajă de aici este una singură :

Prono- 
șansele 

în anul 
4 lanua-

participarea este cea care asi
gură reușita.

• Iubitorji sistemului 
sport pot șărși încerce 
— pentru prima dată 
1987 — la concursul din
rie. Redăm mal jos întîlnirlle de 
fotbal înscrise în acest concurs : 
I. Ascoli — Brescia ; 2. Avelll- 
no — Empoli ; 3. Como — Milan; 
4. Fiorentina — Napoli ; 5. Inter- 
nazionale — Ataianta ; 6. Juven
tus — Verona ; 7. Sampdorla — 
Roma : 8. Udinese — Torino ;
9. Arezzo — Lanerossi Vicenza ;
10. Cremonese — Lecce ; 11. La
zio — Genoa ; 12. Pescara —
Pisa ; 13. Taranto — Bologna. ■

Consiliul Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică și 
Sport, împreună cu Cabine
tul municipal pentru activi
tatea Ideologică și polltico-e- 
ducativă, organizează mîine, 
26 decembrie, în cadrul pro
gramului de pregătire politi- 
co-ideologică lunară a ca
drelor de conducere din do
meniul activității de educație 
fizică șl sport din Municipiul 
București, Simpozionul pe 
tema : „Sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor de 
partid și de stat — desprinse 
din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului — pri
vind lărgirea continuă a ca
drului democratic, a sistemu
lui democrației muncitorești 
revoluționare, perfecționarea 
activităților organismelor co
lective din conducere”.

dori cit mai multor 
mânesti să trăiască 
ricite De care le-am 
coechipierii mei în 
în care ni s-a înminat ____
Camoionilor Europeni. în ace
lași timp, însă, mă obsedează, 
as putea spune, ratarea penal- 
tyului. Siguranța precizia. în
crederea s-au năruit ca un 
castel de nisip în fata acelei 
atmosfere incandescente de oe 
stadionul Sanchez Pizjuan din 
Sevilla. Mi s-au tăiat pur si 
simplu picioarele. M-a răzbu
nat apoi însă, un munte 
om. numit Ducadam...

— Ai lipsit, în meciurile 
la Bruxelles si Tokio. Cum 
văzut-o pe Steaua de pe ban
ca... suferințelor 1

— La Bruxelles, cu 
lecht. Steaua a Iucat 
cu teamă. Era limpede 
ua resimțea- vizibil absenta a 
patru titulari. Tn campionat 
merse să recurgi la improviza
ții. dar într-o confruntare in
ternațională datele problemei 
sînt cu totul altele. Mă uitam 
tot timpul la ceas, bănuiam că 
vom pierde, dar în nici un caz 
la scor si. mai ales. în ultimul 
sfert de oră. La 
a făcut un ioc 
lui River 
cestea ea 
70 la sută 
nuit. Dar 
să cîstige 
tală dacă „ 
serie de cauze care ne-au dez
avantajat si mă refer în pri- 

la
nu 
fie 
ta

echipe 
clipele 
trăit eu si 
momentul

Cupa

de

dc 
ai

Ander- 
erispat, 

că Stea-

Tokio. Steaua 
bun. sunerior 
Cu toate a-. 

iucat decit la
Plata.
nu a
din DOtentialul obis- 
și așa ar fi meritat 
Cupa Intercontinen- 
nu ar fi intervenit o

mul rînd la arbitraj, 
schimbarea de fus orar si 
în ultimă instanță’ — să-mL 
Iertată lipsa de modestie —

indisponibilitatea mea. Cu mi
ne în teren presupun că băie
ții ar fi avut mai multă încre
dere. si-ar fi dat cu mai mult 
curaj drumul la ioc. în plus, 
toti jucătorii au resimțit obo
seala finalului de sezon un se
zon solicitant.

— Cum vezi viitorul sezon 
pentru Steaua ?

— Sezonul de primăvară de
butează cu un meci extraordinar 
pentru noi. După mine. Dina
mo Kiev este una dintre cele 
mai bune echipe din lume. 
Avem nevoie de timp si liniș
te să pregătim la cele mai înal
te cote această atît de impor
tantă partidă. Atunci la 24 
februarie, la Monaco. Steaua 
trebuie să demonstreze că este 
cea mai bună din Europa. Vom 
tace apel la tot potențialul 
nostru, pentru a pune în prac
tică un plan tactic prin care 
să contracarăm valoarea ad
versarilor noștri.

— Care sînt preocupările lui 
Boloni în vacanta competilio- 
nală?

— Să-mi recapăt sănătatea, 
ceea ce-i doresc din inimă si 
lui Ducadam. Pe data de 2 ia
nuarie. medicul meu curant, 
ortopedul Cornel Ciucudean, 
cel care m-a operat cu succes 
de bursita de la călcîi, îmi va 
faoe un control la Tg. Mureș. 
Sper ca pînă atunci ruptura 
musculară care m-a tinut în 
afara gazonului stadionului O- 
Iimpic din Tokio să fie vinde
cată. astfel ca să mă pot pre
zenta in plenitudinea forțelor 
la pregătire. Mai am încă re
surse fizice De care vreau să 
le valorific din plin. în anul 
care vine. Si în folosul echipei 
Steaua, si pentru apărarea cu
lorilor echipei naționale.
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CAMPIONUL LUMII
NU SE DEZMINTE

Camplbnul mondial de șah, so- 
vieticu- Garri Kasparov șl-a ad
judecat primul loc în turneul in
ternațional desfășurat în capitala 
Belgiei. La Bruxelles, ,în runda a 
10-a au fost consemnate rezulta
tele : Short — Korcinoi 0—1, 
Nunn — Hiibner 0.5—0,5, Portlsch 
— Kasparov 0,5—0,5. Clasamentul 
final : 1. Kasparov 7,5 p, 2. Kor
cinoi 5,5 p, 3. Nunn, Hiibner 5 p, 
5. Short 1 p, 6. Portisch 3 p.

ACTUALITATEA
FRAGA. Localitatea cehos

lovacă Usetin a găzduit întîl- 
nirea internațională amicală de 
hochei pe gheată dintre selec
ționatele de juniori ale Ce
hoslovaciei si Poloniei. Victoria 
a revenit gazdelor eu scorul 
de ‘14—1 (6—1, 5—0, 3—0).

ZURICH. în perioada 26—31 
decembrie. în orașul elvețian

c

0 NOUA VICTORIE A HANDBALISTILOR ROMANI
DIN ELVEȚIALA TURNEUL

Cel de al doilea meci al 
turneului pe care echipa mas
culină de handbal a României 
îl întreprinde în Elveția s-a 
desfășurat în Palatul sporturi
lor din localitatea Gumligen, în 
apropiere de Berna. Si de data 
aceasta, victoria a revenit for
mației României, care a între
cut Elveția cu scorul de 22—17

(10—9), la capătul unui joc care 
s-a constituit intr-un frumos și 
atractiv spectacol sportiv. A- 
ceste frumoase izEînzi (reamin
tim că. în prima partidă, for
mația noastră a învins cu 20— 
14) au întrunit alese aprecieri 
din partea presei sportive el
vețiene.

t

ALERGĂRILORALERGĂRILOR
DE CROSDE CROS

PE PATINOARELE HOCHEIULUI
Davos se va desfășura cca de-a 
60-a ediție a competiției inter
naționale de hochei pe gheată 
„Cupa Spengler", Ia turneu a- 
nunțindu-și participarea echi
pele Sokol Kiev. VZC Kosice. 
EG Dusseldorf, o echipă ca
nadiană, precum si selecționa
ta orasului-grzdă.

I.a 
torii 
gulamentară, pentru

actuala ediție, organiza- 
au introdus, o noutate re- 
--------a face 

competiția mai spectaculoasă : 
în caz de egalitate dună 60 de 
minute de joc. meciul se va 
prelungi pînă la înscrierea pri
mului gol. dar nu mai mult de 
5 minute. Dacă scorul rămîne 
egal, se vor executa lovituri de 
penalitate pentru desemnarea 
echipei cîstigătoare.

BERLIN Selecționata olimpi
că de hochei pe gheată a Fin
landei. aflată 
R.D. Germană,

• Crosul ziarului ..Figaro", 
ajuns la cea de-a 26-a ediție, 
a avut loc în Bois de Bou
logne, lingă Paris. Principala 
cursă a competiției. întrecerea 
seniorilor, s-a desfășurat pe 
distanta de 12 km. Ea a revenit 
alergătorului francez Paul Ar
pin (în fotografie), cronome
trat în 38 : 32.

• Atletul englez Tim Hut
chins a terminat învingător 
concursul international 
cros desfășurat la Cardiff, 
ind cronometrat pe distanta 
8 km cu timpul de 25 :05. 
locul secund s-a situat concu
rentul irlandez David Taylor 
— 25 :16.

In proba 
pe distanta 
a revenit 
Kirsty VVado —• 17 :29.

© în noaptea de Revelion, 
pe străzile marelui oraș brazi-

feminină, disputată 
de 5 km. victoria 

atletei scoțiene

lian Sao Paulo se va desfășura 
tradiționalul cros internațional 
„San Silvestro", la care si-au 
anunțat participarea unii din
tre bunii alergători fondisti din 
luiAe..

® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT®

U.R.S.S.:

în turneu în 
a jucat la 

Halle ou echipa reprezentativă 
a tării-gazdă. Hocheiștii fin
landezi au obtinut victoria cu 
scorul de 6—5 (1—3, 2—0, 3—2).

© într-un meci 
international amical 
do volei masculin 
disputat în localita
tea olandeză Haar
lem, 
Cubei 
scorul 
9. 11) 
landei.

Mondial Universitar 
de judo ș-a încheiat

selecționata 
a învins cu 
de 3—0 (10, 
formația O-

Campionatul

la Sao Bernardo do 
Campo (Brazilia) cu 
finala probei pe e- 
chipe. în care selec
ționata 
învins 
matia 
Sud.
• La Campionate

le Europene de atle
tism în sală, progra
mate. în februarie 
1987. în localitatea

Japoniei a 
cu 3—1 for- 
Coreei de

franceză. Lievin,
■Si-au anuntat par
ticiparea sportivj
din 28 de țări 
continent.
• Concursul 

ternational de 
retâ de la Berlin a 
fost cîștigat _de_ Ute 
Wagner 
8—6 in 
Mandy 
(R D.G.).

de oe

in- 
flo-

(R.D.G.), 
finala cu 

Niklaus

Aspect din partida dintre 
din „Cupa Izvestia", la Moscova.

echipele Suediei și ^Finlandei (2—0)

Telefoto : A.P. AGERPRES

Tur de orizont in Campionatele Naționale din Europa
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prezentarea Campionatelor Naționale. In prima parte 
vor fi cuprinse campionatele disputate după formula

PROBLEME DE SĂNĂTATE!

începem astăzi
a acestui serial _____ __ ....... . ....._ ....
primăvară-toamnă și care s-au încheiat mal de mult sau mai recent. 
Vor urma campionatele formulei inverse — atit cele care fac o pauză 
mal mare în timpul iernii (așa cum este campionatul nostru), cit și 
cele în care se fac pauze scurte sau In care se joacă non stop, cum este 
cazul campionatului englez, (cu cele 22 de echipe ale sale, dar care 
vor deveni 21 peste un an, pentru a se ajunge la 20, finalmedte) sau 
campionatul Greciei, pe care iarna blîndă nu-1 poate întrerupe.

Pentru astăzi, campionatul U.R.S.S. ...

I
*

I
I
I*

:■

?->■

eîteva zile, francezul Jean-Marie Balestre 
și-a anunțat demisia „irevocabilă" din funcția de președinte al 
Federației Internaționale de Automobilism, mulți au fost tentați 
să pună decizia pe seama unei sănătăți precare, Balestre fiind 
supus recent, în Statele Unite, unei intervenții chirurgicale. Nu
mai că Balestre însuși a ținut să precizeze că nu sănătatea l-a 
determinat să demisioneze, ci faptul că e, de prea multă vreme, 
„obiectul unor campanii calomnioase, mincinoase și defăimă
toare".

Asta, firește, pe de-o parte. Pe de alta însă, nu puține sînt vo- 
cile, mai degrabă de bună credință, care susțin că plecarea lui, 
după 8 ani de președinție, trebuie explicată prin numărul mare 
(mai mare ca oricînd !) de probleme amînate, încurcate sau 
greșit soluționate la nivelul F.I.A. Se invocă, între altele, hotă- 
rîrea F.I.A. de a interzice utilizarea motoarelor turbo în F 1, 
ceea ce a condus la retragerea firmei „Renault". Adevărat, „un 
adieu sans gloire", cum nota ..France Presse", dar șl, cealaltă 
față a monedei, un adversar redutabil pentru Balestre, Niirbur- 
gring-ul, cu toate dilemele lui, va fi circuit acolo ?, cînd va fi ? 
etc, pare să fi cîntărit, de asemenea, greu. Ba mai mult, după 
ce a decis excluderea Raliului San Remo din C.M., F.I.A. și 
președintele ei s-au văzut repudiați și de „Fiat", întrucît (prin 
desființarea probei respective) pilotul finlandez al amintitei fir
me italiene, Markku Alen (pe „Lancia"), s-a trezit retrogradat 
de pe locul 1 pe locul 2 în C.M. De aici, o întreagă tevatură si o 
„replică" imediată : forfaitul lui Alen la Monte Carlo, unde e 
prevăzută să se desfășoare prima probă a. noului Campionat 
Mondial (1987).

în aceste condiții. Balestre n-a avut de ales, fiind lesne de 
priceput că nu sănătatea lui l-a împins să-și prezinte demisia, 
ci cea a federației pe care a condus-o !

Ovidiu IOAN1TOAIA

S-a încheiat campionatul 
U.R.S.S. — în prima decadă a lui 
decembrie. A fost unul dintre 
cele mai pasionante campionate, . 
cu un final care a menținut trea
ză atenția iubitorilor fotbalului 
pînă în ultima secundă a derby- 
ului Dinamo Kiev — Dinamo 
Moscova, care a și decis victoria 
finală a echipei lui Blohin.

înaintea marelui derby de la 
Kiev, pozițiile celor două compe
titoare erau următoarele :
1. D. Moscova 29 14 11 4 45-24 38
2. D. Kiev 29 13 11 5 51-32 37
Surprinde, desigur, faptul că 

Dinamo Moscova, deși ar fi tre-. 
buit să totalizeze 39 de puncte — 
prin adunarea celor de pe coloa
na victoriilor (28) cu cele 11 re
mize — are doar... 38.

Motivul ? Există în regulamen
tul campionatului unional o clau
ză care prevede că echipele ca.»e 
depășesc 10 remize în clasament 
nu mai primesc puncte din remi
zele următoare. Se pune firesc 
întrebarea : bine, dar Dinamo 
Kiev a depășit, de asemenea, 
..cota" celor 10 remize. Este ade
vărat. Numai că în acest caz o- 
perează o altă clauză de regula
ment : echipele care dau jucă
tori selecționatei U.R.S.S. sînt 
exceptate de la această clauză. 
Astfel, Dinamo Kiev a primit și 
nunctul „peste 10", adică și pen
tru a 11-a remiză.

După consumarea 
(încheiat cu 
erainenilor), 
arată

derbyulul
2—1 în favoarea u- 
.clasamontul final

© UN AUTENTIC RECORD pentru biat- 
lon este cel realizat de sportivul sovietic 
Valeri Medvedțev, singurul — pînă acum — 
care a cîștigat toate cele trei medalii de 
aur puse în joc la vreo ediție a Campio
natului Mondial. Pe „pista" de la Holmen- 
kolen, de lîngă Oslo, Medvedțev — debu
tant la C.M. — după ce a cîștigat cursele 
de 10 și 20 km a ieșit învingător, cu echipa 
sovietică șl la ștafeta de 4X7,5 km. El are. 
2i de ani și este născut la Ustinov, în 
Udmurtia, fiind absolvent al Facultății de 
educație fizică. © O INOVAȚIE în felul ei 
interesantă. Seșizînd rigiditatea în care se’ 
a^lă, de^ obicei, femeile sub casca de uscat 
părul (unele mai și croșetează !...) un coa
for olandez a inventat niște scaune la care 
a montat o pereche de pedale, ca la bici
cletă. Și clientele sale de sub cască peda-. 
lează mai abitir ca pe șosea. Dar nu numai 
atît : un simplu numărător de ture le in
dică la sfîrșit numărul kilometrilor parcurși 
într-un timp anume. Pe cînd un concurs 
internațional lă astfel de pedalat ? © UN 
OARECARE Valentini, un schior elvețian, 
este autorul unui „record" mondial cu to
tul insolit. Pe o pîrtie lungă de 11 km, cu 
o înclinare doar de 2 grade, el a coborît 
in 2.39:49. Acest timp a fost însă realizat 
intr-o coborâre cu spatele! © MARATO
NUL de la Honolulu a ajuns la cea de-a 
14-a ediție. Recent el a fost cîștigat de

’ kenyanul Ibrahim Hussein (2.11:44) $i olan
deza Caria Biirskens (2.31:02), în fapt cei 

-doi învingători de anul trecut © ÎNTRE 
FAIMOASELE UNIVERSIT ATI britanice

Iaremciuk (in alb), unul dintre cei mat buni jucători ai lui Dinamo 
Kiev șl ai selecționatei U.R.S.S

Oxford șl Cambridge există o foarte veche 
rivalitate sportivă. Ea nu se rezumă însă 
doar la celebra cursă de canotaj de pe Ta- 
misa, d are loc în cadrul mai multor dis
cipline. Meciul de rugby dintre Oxford și 
Cambridge, aflat la a 105-a ediție, a avut 
loc recent pe arena londoneză „Twicken
ham". El a prilejuit victoria studenților din 
Oxford cu scorul de 15—10 (6—7) © PEN-

tru organizarea olimpiadei albe 
din 1992 a candidat, fără succes,, șl sta
țiunea suedeză Falun (ca gazdă a J.O. a 
fost aleasă, precum se știe, localitatea fran
ceză Albertville). Șl iată că fără a se lăsa 
descurajate de acest insucces, oficialitățile 
sportive suedeze au hotărît ca pentru Olim
piada din 1994 sâ prezinte o nouă candi
datură, cea a orașului Ostersund «J IVAN 
LENDL a fost desemnat, la Londra, cam
pion mo-ndial de tenis pe anul 1936. F.I.L.T. 
l-a stabilit pe Lendl, campion mondial, 
pentru al doilea an consecutiv ® VLADI
MIR SA'NIKOV (26 ani), recordmanul 
mondial de înot la 800 m și 1500 m, debu
tează ca antreno-r al reprezentativei U.R.S.S. 
care participă la Cu-na^Euronei. la. Malmoe.

I
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Aceasta nu înseamnă însă că el a aban
donat înotul competițional. Dimpotrivă, a 
anunțat ’ că-și pregătește reintrarea la „in
ternaționalele* U.R.S.S., în luna februarie 
O DEȘI LA „MASTERS“-UL tenisistic ddn 
acest an, de la New York, n-a fost califi
cat nici un jucător american, totuși numă
rul spectatorilor prezenți a fost mai mare, 
cu peste 7000, decît la ediția trecută, /au 
poate tocmai de aceea !... © CAMPIONA
TUL MONDIAL de sanie aniversează anul 
viitor cea de a 25-a ediție. Aceasta se va 
desfășura în luna ianuarie, pe pista olim
pică de la, Igls-Innsbruck, în Austria. 
Este pentru a doua oară că Igls-ul orga
nizează o ediție a C.M., precedenta avînd 
loc cu zecd1 ani în urmă @ HALTEROFI
LUL BULGAR Asen Zlatev are un ------ 
palmares, 
campion 
campion 
1385. Are 
categoriei 
și face parte din clubul Ț.S.K.A.
(antrenor Andon Nikolov). Cele mai bune 
performanțe ale sale : 180 kg la smuls.
225 kg la aruncat (record mqjidial) și 405 kg 
la total 9 LA MECIUL DE F.OTBAL R.D. 
Germană — Franța (0—0) din preliminariile 
C.E.. au fost consemnate două cifre... ro
tunde. Astfel, portarul echipei R.D.G., Rene 
Muller, a susținut al 30-lea meci în repre
zentativă, iar francezul Jean Țigana pe 
cel de-al 50-lea.

A fosț campion olimpic 
mondial în anii 1982 și 
continental în 1980, 1982,

171 cm și evoluează în
82,5 kg. Este student la

frumos 
In 1930, 
1936 și 
1984 și 
cadrul" 

I.E.F.S.
Sofia

Romeo VILARA

astfel :
Kiev 30 14 11 5 51-33 39
Moscova 30 14 11 5 46-20 38
se iace că, deși cele două 

echipe au coloane identice la vic
torii, remize, înfrîngeri și chiar 
la golaveraj (în ambele cazuri 
4-20), titlul a revenit echipei lui 
Lobanovschi, în marele său duel 
cu Eduard Malofeev, actualmente 
antrenor al lui Dina mo Moscova, 
fost antrenor al echipei naționale 
pînă în ziua de 8 mai, deci pînă 
în ajunul plecării echipei U.R.S.S. 
în Mexic. #

Duelul a fost cu adevărat' pa
sionant. Valoarea echipei din 
Kiev este unanim recunoscută. 
Cu atît mai mare este, însă, me
ritul echipei lui Malofeev, care a 
susținut acest duel cu „giganțil 
din Kiev* fără să aibă interna
ționali, dovadă și faptul că a fost 
penalizată pentru a ujjsprczhcea 
remiză.

Deși la numai un punct de Dina
mo Kiev și cu toate că s-a clasat 
pe locul trei, Spartak Moscova a 
avut, totuși, o evoluție sub aș- 

, teptări, cu un lot în care figu
rează internaționali ca Dasaev, 
B. Kuznețov, Bubnov, Rodionov. 
Această nereușită a fost subli
niată și de neașteptata eliminare 
a celor de la Spartak, din Cupa 
U.E.F.A., în fața echipei austrie
ce, mai puțin cotate, Tirol-Sva- 
rovski.

Revenind la duelul primelor 
două echipe, să spunem că singu
rul reproș care i s-a făcut lui 
Malofeev a fost acela că a decis 
ca restanța din tur cu Dinamo 
Kiev (amînată pînă cu două săp- 
tămînl înainte de final) să se 
joace pe teren acoperit, la Mos
cova. „Mișcarea", îndelung cal
culată, s-a transformat într-un 
avantaj pentru cei din Kiev, mai 
tehnici pe eazonul-biliard al te
renului artificial.

Anul acesta au retrogradat Cer- 
nomoreț și Torpedo Kutaisi. Cam
pionatul U.R.S.S. rămîne la „16 
echioe", număr pe care îl con
sideră ideal față de obligațiile 
calendarului internațional si față 
de programul echipei naționale.

loan ------
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