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Cînd pășești m iionu de la in
trarea in întreprinderea „Porțe
lanul" din Alba Iulia ai sentimen
tul că te afli într-un colț de gră
dină miniaturală cu flori sl 
mușchi ce înconjoară bazine șl 
havuzuri a căror apă reflectă 
o frumoasă coloană barocă, al
cătuită d.n piese decorative 
din porțelan. Pe un perete îți 
atrag atenția cele opt Decreta, 
prin care „Porțelanul" a pri
mit „Ordinul muncii clasa I" si 
Decretul prin care. în 1986, t 
s-a conferit titlul de „întreprin
dere Erou al Muncii Socialiste". 
Cea mal mare unitate de cot
port din tară în branșa artico
lelor din porțelan, "statuete Si 
bibelouri — așa cum avea să 
ne spună inginerul sef Ioan 
Luca — întreprinderea, care are 
doar 16 ani de la prima șarjă, 
se mindrește cu colectivul său 
talentat, avînd peste 80 la 
femei, iscusit creator de 
musetl de basm.

Am vizitat „Porțelanul" 
cSteva zile înainte de 30 
cembrie. în timpul liber, 
multi dintre muncitorii ei 
angajați tn numeroase activități 
sportive tn cinstea Zilei Repn-

sută 
fru-

Do
rind 
erau

« PAGINI - 50 BANI | Vinerf~26 decembrie 19M j

Intrsprindere ‘..Erau al Muncii Socialiste"

SPORTUL-0 COMPONENTĂ
A VIEȚII CREATORILOR

DE FRUMOS
blldL Cele trei săli de 
(una în întreprindere, a 
la căminul de fete, lax a 
— în oraș) 
Subinginerul Mihai Breaz, 
secretar al asociației sportive, 
părtaș la multe invenții șî re
alizări în domeniul autodotăriî 
întreprinderlL ne-a dat câteva 
explicații.

— Avem echipă de șah ta 
Divizia B, echipe de Juniori șî 
copii, maeștri ți candidați d« 
maeștri, ca ing. Cornelia Clu- 
gradL Gh. Rășinarii (șl Mihal 
Breaz, run.). Aș putea vorbi 
mult despre succesele noastre. 
Este. însă, destul să spun că. 
la noi, țahul este dragostea cea 
mare.

Inginerul Gheorghe Mircescu, 
președintele asociației sportive 
„Porțelanul", ne conduce Prin 
întreprindere, care are aspec
tul unui uriaș laborator al firo-i 
musețil midi sculpturi. dotat 
cu™ troleibuz miniatural (peai- 
tni a se evita poluarea to 
transportul spre cuptoarele de 
coacere). în drum facem cu
noștință cu componentele echi
pei de volei (majoritatea lu
crează în atelierele de creație), 
cu Constantin Marin,, de la 
cercul de turism „Puncte car
dinale" al asociației sportive 
care împreună cu Gh. Merged

sah 
doua 
treia 

erau arhipline. 
Mihai

a urcat pe podium la „naționa
lele" de orientare turistică.

— Reprezentativa asociației 
noastre a participat, in 1986, 
pentru prima oară la „Ștafeta 
munților", clasindu-se foarte 
bine, ne spune ing. Miroescu. 
Este un rezultat al Întrecerilor 
Dadadd, al concursurilor pe 
secții. Asa s-a născut si repre
zentativa de volei feminin, care 
acum aspiră la Divizia B. In 
cadrul „Cupei 30 Decembrie" ne 
Intresenf ți Ia tenis de masă 
(Vasile Ispas ne-a reprezentat 
cu cinste in 1936 la cupa pe 
ramură de producție), ți la tc-

Sever NO RAN

(Continuare In pag 2-3)

24 de ore la

C. S. Arad

Prezenta m llnala prlmulnl MASTERS

O PERFORMANȚĂ REMARCABILĂ

A RUGBYȘTILOR CONSTANȚENI
dar,

■x

după două victorii foarte prețioase,

• prea severa înfrîngere în ultimul meci

Masters 
eu balo- 

făcut să

echl 
A- 

for

ar-

Cel dinții 
al sportului 
nul oval a 
se vorbească dim nou
favorabil despre rug- 
byul românesc. pla
sarea reprezentantei 
noastre De locul al 
doilea al puternicei 
competiții. într-o se
lectă companie, fiind 
socotită, unanim. o 
adevărată performan
tă- Intr-adevăr îm ie
rarhia finală a Între
cerii, Farul Constanta 
'a fost devansată doar 
de campioana Fran
ței. Stade Toulousain 
situîndu-se înaintea 
unor valoroase 
pe : australiană., 
een — a doua 
matie franceză 
neo-zeela ndeză.
gentiniană. italiană si 
cea din Fidii! Pentru 
multi orezenta tn fi
nală a .rugbyștilor din 
România a constituit 
chiar marea surpriză 
s Mastersului din 
moment ce comenta 
torii prevedeau pen 
tru trofeul dus în ioc 
un meci între reore 
zentantele Franței *5' 
Noii Zeelande. Dar 
se știe constăntenii 
au răsturnat 
lele hîrtiei". 
ind ceea ce _
Pioasa publicație 
specialitate «Midi 
lymnique* numea cea npiai mo
tivată 
reușind 
victorie 
nefiPnd 
rea atît 
din Noua Zeelandă 
în teren de celebrul Andy Ha
den! Cum a fost realizată a- 
eea.«rtâ frumoasă îzbîndă ?

MAI INTli o microstatlstică: 
în fiecare din cel 13 ani care 
s-au scurs de ia înființare, în 
vitrina cu trofee a C. 8. Arad 
au fost expusa in medie li 
medalii obținute la Jocuri Olim
pice. Campionate mondiale, eu
ropene, balcaniee ți naționale. 
O cifră care vorbește de la 
slna despre potențialul clubului 
arădean— • LA SALA de 
gimnastică, exercițiile se des
fășoară intr-un ritm trepidant 
Fetițele lucrează cu multă a- 
tenție, repetind, repetând— ȘL 
cum să nu repeți dacă vrei ca 
„lecția" să fie bine Învățată țL 
mai alea, să ajungi „tot așa da 
sus cum a fost tovarășa antre- 
noare Emilia Eberle?". La tîn- 
<sul eL antrenoarea Judi ta Var- 
konl este, am spune, la fle
care aparat : „Deși sin tem tn 
schimbare de generație. avem 
în lotul pentru Jocurile Mon
diale Universitare pe Dana Du
mitra, în timp ce Andreea loth 
candidează la un Ioc in cel da 
Junioare". Așadar, cei 80 de 
copii care fac parte din gru
pele de performanță, avansați 
ți facdpători. beneficiază de în
drumarea unor cadre tehnice

.calcu- 
alcătu- 
nresti- 

de 
o-

Pătrundere de neoprit spre eseu a lui 
Dumitra?, cu Necula Ene in sprijin. I- 
magine apărută, 
Agen, pe prima

după meciul Farul — 
pagină din Midi Olym- 
piaue.
stat sub semnul unei

echipă a competiției.' 
în oartlda de debut o 
de răsunet adversara 

alt», decit am-basadoa- 
d,e outernicului riivby 

~ ' ■" condusă

ciul a 
dispute de înaltă tensiune — 
ne spune antrenorul Mihai Na
ra. E bine cunoscută torta, is
cusința în Joc a rugbyștilor de 
la Antipozi, mal ales la nise-

Geo RAETCHI

(Continuare In pag. 2-3?

Atena. 
Cam

pionatele Balcanice 
da gimnastică-juniori, 
unde sportivii noștri 
au obținut un frumos 
succes — 10 medalii 
de aur, 8 de argint si 
9 de bronz —. ates- 
tind încă o dată fap
tul că școala româ
nească de -gimnastică 
se Impune pe plan in
ternational St la eșa
lonul juniori. Astfel, 
anul oompetițlonal ’86 
al gfannastnor se în
cheie fructuos. ceea 
ea poate deveni o 
premisă pentru reali
zarea unor rezultate 
bune si ta' viitoare 
competiții.

Așa după cum am 
mal scris, băieții au 
fost primit care eu 
Intrat in concurs șl 
tot ei au fost primii 
care au obținut vic
toria pe echipe. Ceea 
ce a impresionat la 
echipa noastră a fost 
pregătirea el tehnică 
ți mobilizarea in con
curs. Florin Gheorghe, 
Adrian Gal. Nlcușor 
Pasca, Radu Bora au 
avut la aparate evoluții foarte 
frumoase, exerciții cu un grad 
mare de dificultate, executate 
cu siguranță si acuratetă, ceea 
ce a făcut ca brigăzile de ar
bitri să-î aprecieze favorabUL. 
cu note mari tn general Prl-

Recent la 
s-au Încheiat 
pionateie

Adrian Gal

mul loc pe echipe si primeie 
două locuri obținute la indivi
dual compus — de către Adrian

Elena DOBINCA

(Continuare in pag. 2—J)

REZULTATE CARE IMPUN SI ÎN VIITOR 
MENȚINEREA JACHETEI" LA. ÎNĂLȚIME.
competenta (să o adăugăm «1 
pe Kodica Sabău-Văduva), ast
fel că drumul lor spre medalii 
este larg deschis • DACĂ ÎN
TREBI care este cea mal bună 
secție In acest an. ti se va 
răspunde fără ezitare : tir, adi
că talerele. La standurile poli- 
gonuluL antrenorul Ștefan KS- 
les șl elevii săi. „Farfuriile zbu
rătoare" țâșnesc una după elita. 
Lucia Moldovan — recordmană 
națională, campioană europea
nă de junioare ți balcanică cu 
echipa —, Daniel Jelmărean — 
campion de juniori, ca să-i nu
mim pe cei mai buni, nu ra
tează nimic; „Poligonul — rea
lizat cu sprijinul deosebit al 
AJ.V.P.S. (secretar Petru Coa
ma) — ne asigură condiții din
tre cele mai bune de pregătire" — 
ni se spune. Argumentele se 
regăsesc, iată, în rezultaite... 
• O INTILNIRE foarte plă
cută cu antrenorul de tenis de 
masă Emil Prohopecz, azi pen
sionar. Aveam să aflăm că 
este, în continuare, nelipsit din 
sală. „Acest sport a fost ți este 
marea mea pasiune". Deci™ 
Antrenoarea Magdalena Leszay 
— „Mei acum Prokî-baci nu ne

>
scapă din ochi" — se preocu
pă de— viitor, dar g! de echipe 
de Divizia A. „Nu putem să 
na împăcăm cu gîndul că. noi, 
care am dominat autoritar ani 
tn șir campionatul național, un 
ajuns acum in grupa valorică 
secundă. Se cere, deci, avînd in 
vedere schimbările produse ta 
lot, să găsim acele elements 
care să ne permită să fim, <ât 
mal curind, din nou, cele mal 
bune". Alături, in cealaltă sală, 
fetițele de la Centrul federa
ției sa pregătesc și ele intens. 
Fosta campioană europeană 
Liana Măcean-Heim se dove
dește un foarte bun pedagog 

O „NE OCUPĂM în prezent, 
ni se spune la sala de* lupta, 
eu deosebire de categoriile de
ficitare". O speranță, 
Tomescu, încă la 
ților. Antrenorii 
Moldovan și Ervîn 
încă mulțumiți. El 
știu că locul 5 ocupat în Di
vizia A poate fl îmbunătățit țL

Nicola* 
vîrsta cade- 

Consfantfa 
Mas nu sfat 
Si elevii lor

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag 2-3)

Lauresții anchetei „SPORTUL1*

3. BELODEDICI: „SPERĂM SĂ NE CALIFICĂM
Șl DE DATA ASTA IN TURNEU FINAL

AL CAMPIONATULUI
Cucerind locul trei In ancheta 

noastră, cu 119 puncte, Miodrag 
Belodedlci se arată un adevărat 
lider al „noului val“, progresele 
sale de la un an la altul fiind 
mal mult decit evidente. ȘI în 
1985 el a figurat în primii 10, 
ocuplnd, mai precis, locul 8, cu 

' 24 p. Cele aproape 100 de puncte 
în piua realizate acum consti
tuie, de fapt, traiectoria frumo
sului său salt de valoare, des
pre care ne-am propus să dis
cutăm cu tînărul jucător al 
campioanei României ți Euro
pei, Steaua.

— Nu mă așteptam chiar la 
un loc pe podium deși, fără 
falsă modestie, credeam că mă 
voi afla printre aleși. Mulțu
mesc celor care nu m-au uitat 
ți vreau ca In 1987 să nu le in
sei speranțele, ne-a spus tlnărul 
internațional, pe care l-am găsit 
ci telefonul, acasă, in comuna 
SocoL din județul Caraș-Sevo- 
rin

SI dialogul a continuat I
/

EUROPEI*
— Excelentele condiții de 

pregătire oferite de clubul nos
tru, priceperea antrenorilor Je
nei șt Iordănescu, amiciția care 
există Intre noL fotbaliștii, ți 
nu In cele din urmă atașamen
tul publicului au constituit 
rampa de lansare a echipei 
noastre spre victoria din maL 
de la Sevilla. Totodată ți su
portul psihic care a stat Ia baza 
creșterii valorii noastre. Mie, 
dar nu numai mie, ci ți altor 
colegi al mei, vuietul tribune
lor îmi dă aripL Câteodată, în
să, în momente de mare con
centrare, parcă nu-1 mal aud, 
dar H simt undeva prezența, așa 
ca aerul pe care nu-1 simți, 
dar de care ai atîta nevoia.

— Cum este comuna Socol T
— E o comună mică, frumoa

să, cu vreo 400 de case ți apro
ximativ 1500 de locuitori, așe
zată aproape de Bazlaț, ceva 
mat sus do Dunăre. Ori de rit* 
ori «tot în vacanță mă tutore > 
somon* wksml îwm revăd

— mama, surorile, prietenii. 
Jasmlna, sora mea mai mare, 
are 25 de ani ți e că
sătorită. iar Mirîana are nu
mai IX

— At început fotbalul la So- 
eol -

— Da. Eram in clasa a VI-a 
ctad. împreună cu alți copii, am 
dat pentru prima dată cu picio
rul tn minge. Șt la noi in comu
nă e o echipă de fotbal, toacă 
in campionatul județean. Cu 
vreo trei ani tn urmă * ajuns 
intr-o fază superioară ■ Cupei 
României. A eliminat-o C.F.R. 
Timișoara ?

Mirceo TUDORAN
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Rubrica rezervată acțiunilor desfășurate

In întreprinderi și instituții

PROTAGONISTE IN ACȚIUNEA DE PRACTICARE 
A EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTULUI

Sfirșit de an. Pretutindeni, in județe, se tace bilanțul reali-
1 zărilor obținute Pe linia atragerii oamenilor muncii — femei si
2 bărbați — la practicarea exercițiilor fizice, a turismului. Și, 
Ș așa cum este firesc, protagonistele acestei acțiuni sînt asocia- 
; țiile sportive din Întreprinderi si instituții. Iată numele si ac

tivitatea cîtorva din ele, din cinci județe, prezentate de : L 
Marin — președinte al C.J.E.F.S. Dîmbovița. Gh. Damian — 
președinte al CJE.F.S. Tulcea, I. Lucaci — instructor la 
C.J.E.F.S. Bihor. D. Dimitriu — secretar al C.J.E.F.S. Bacău, și 
I. Bîriș — președinte al C.J.E.F.S. Sibiu.

DÎMBOVIȚA. „In iudetul nos
tru. asociația cu cele mai bu
ne rezultate in anul 1986 este 
fără îndoială A-S. Metalul Tîr- 
goviște a întreprinderii de uti
laj petrolier Tîrgoviște, Efi
cient sprijinită de către comb- 
tetul de partid si comitetul 
sindicatului, asociația reușește 
să angreneze în acțiuni sporti
ve de masă majoritatea celor 
10 000 de oameni al muncii ca
re lucrează in întreprindere. 
Amintind. în treacăt. că au 
fost si succese In sportul de 
performantă — titluri de cam
pioni la atletism si modelism 
promovarea echipei de volei 
masculin în Divizia B de tine
ret — iată ce s-a realizat in 
sportul de masă. Multe cam
pionate ale asociației la dife
rite discipline (fotbal, atletism 
volei, sah). orientare turistică, 
excursii, acțiuni la sfirșit de 
săntămînă. O asociație eu un 
calendar comnetitionat tot mai 
bogat".

TULCEA. ..Am să mă refer 
la A-S. Șantierul Naval — în
treprinderea de construcții na
vale și utilaj tehnologic 
(ICNUT). Oamenii de aici iu
besc categoric. cu pasiune, 
sportul. Dovadă — campiona
tele asociației, foarte disputa
te. ce s-au organizat aici la 
multe discipline : volei, fotbal, 
sah. box si. demn de reținut, 
la atletism. Si în acest an în
trecerile din aceste campiona
te. au avut loc pe secții după 
care — ne Stadionul municipal 
frumos pavoazat — sau des
fășurat. în mijlocul unui real 
interes, finalele. Toată lauda".

BIHOR. „La noi. între altele. * 
merită evidențiată A.S. Rapid 
Oradea, a Regionalei C.F.R. In 
primul rînd. pentru atenția pe 
care o acordă dezvoltării bazei 
materiale. Numai in acest an 
S-au dat in folosință trei noi 
săli de gimnastică. unde se 
face atletică grea si sînt prac
ticate exerciții pentru dezvol
tare fizică generală. Partlci- 
pantii sînt copii, tineri si a- 
dulti. unii urmărind sportul de 
performantă, alții numai prac
ticarea exercițiilor fizice pen
tru menținerea si întărirea stă
rii de sănătate- Demn de re
ținut este faptul că toate a- 
ceste săli au fost pregătite, a- 
menajate. numai prin resurse

Locale si prin munca entuzias
tă a oamenilor muncii, din 
regională. De altfel, tot ei au 
amenajat si o bază sportivă tn 
aer liber. Dacă se poate, as 
dori să amintesc si de o altă 
asociație : Spartac-Comerțul,
care lsi definitivează — mer- 
rînd In această direcție pe ur
mele asociației amintite — un 
complex, eu mai multe Încă
peri ce vor fi amenajate tot 
pentru practicarea de exerciții 
vizînd dezvoltare fizică gene
rală".

BACAU. „Merită relevată în
tre primele din județ A.S- IMU 
Bacău a întreprinderii de ma
șini unelte. Mai ales datorită 
faptului că are in prezent. în 
reședința județului, cel mai 
frumos, cel mai bine pus la 
punct complex sportiv. Mereu 
foarte solicitat, firesc. întrucît 
asociația organizează curent 
competiții sportive de masă 
pentru femei si bărbați ..la 
handbal, sah, fotbal, tenis de 
masă s.a. De multe ori. cum 
a făcut si în acest an. asociația 
a inițiat competiții omagiale".

SIBIU- .Din iudetul nostru 
merită evidențiată A.S. Car- 
pați Mîrșa. Este — categoric 
— cea mai bună, cea mai pro
lifică în organizarea diferite
lor competiții sportive de ma
să. Indiferent de anotimp, aici 
se dispută campionatele aso
ciației. se organizează comne-, 
titii omagiale dotate cu cupe.' 
se fac drumeții la sfîrsit de 
săptămtțță. sînt practicate mul
te discipline : handbal, fotbal, 
volei, sah, rugby. tenis. A- 
sociatia sl-a construit din fon
duri proprii un complex spor
tiv de toată frumusețea 
(teren de fotbal, pistă de atle
tism cu 8 culoare), alte tere
nuri. Tn curs este construirea 
unui bazin de înot, cu spatii 
de "cazare si refacere, lucrările 
fiind foarte avanșate. în final, 
vreau să vă mai informez 
despre un succes al oamenilor 
muncii de la această întreprin
dere. cu ecou tot în sport : au 
realizat o mașină specială de 
turnat coritan pentru pistele 
de atletism. Cu ea se va dota 
pista de atletism proprie, du
pă care va fi pusă si la dis
poziția altor asociații intere
sate".

Grupoj realize! de 
Modesto FERRARINI

PE PRIMUL LOC!
Final previzibil in Campiona

tul Național feminin de șah, cu 
trei concurente pe locul I. A- 
ceasta pentru că ultima rundă 
(a 13-a) n-a reușit să clarifice 
situația din fruntea clasamen
tului. Concret : Boicu a dispus 
de Makropoulou, Cabariu a 
pierdut la Jicman. Stanca s-a 
impus In partida cu Kozma, 
Ionescu a fost mai activă în 
disputa cu Mitescu iar Ghindă 
n-a reușit s-o oprească pe 
Baumstark. Intr-o singură par
tidă a fost consemnată remiza, 
cea dintre Gogîlea și Ioniță.

în acest fel, clasamentul s-a 
concretizat după cum urmea
ză : 1—3. Boicu, Baumstark,
JIcman cîte 9 p. 4—5. Makro
poulou, Bădulescu tfte 7,5 p, 
6. Stanca 7 p. 7. Ionescu 6,5 
p, 8. Ghindă 6 p, 9. Ionită 4,5 
p. 10. Mitescu 3,5 p 11—12. Ca
bariu, Kozma cîte 3 p. 13. .Go
gîlea 2,5 p.

Ordinea primelor trei (la 
punctaj egal) a fost stabilită 
prin sistemul Sonnebom : Sma- 
randa Boicu 51, Gertrude Baum
stark 47,50, jar Ligia Jîcman 
44,75. Fruntașele competiției se 
vor reîntîlni într-un turneu de 
baraj, în perioada 10—17 ianua
rie 1987, tot la Sovata.

De notat că primele 6 spor
tive sînt calificate pentru fi
nala din anul viitor. Iar pri
mele 10 sînt incluse in lotul 
național, alături de șahlstele 
prezente la Olimpiada 1986.

In cursul unei partide de 
șah avantajul material poa
te fi concretizat adeseori 
numai prin simplificarea 
poziției- Cînd acesta se rea
lizează pe cale combinativă. 
asistăm la momente spec
taculoase si foarte caracte
ristice ale luotei pe eșichier.

Asa a fost cazul partidei 
Li Zunian-Gheorghiu iuca- 
tă la Olimpiadă, din care 
am prezentat secvența 
lă (alb — Rhl, Df2, 
Nh6, Pa2, c3, g2, h3 ;
— Rf7, Ddl. Te7, Ne5, Fa7, 
b6, c4, f6, g6, h7). Jucătorul 
român, cu negrele, obținu
se doi oioni In plus, dar 
cîstigul era incă departe, în 
prezenta numărului mare de 
Piese aflate De tablă. Tre
buia căutată o soluție de 
simplificare si Florin Gheor
ghiu a găsit-o pe loc. lu
cind foarte tranșant l...Ng3! 
In ce scop? Pentru a torta 
schimbul damelor (2-T:dl. 
N:f2) după care, sub ame
nințarea 3...Tel + . defensi
va pieselor albe devine 
mult mai grea. Echipierul 
formației R.P. Chineze a 
încercat să mai recupereze 
un pion. Drin mutarea in
termediară ?*D:f6-f-, ca du
pă 2...R:f6 3.T:dl Tel+ 4. 
T:el N:el să-și dea 
că revine la același 
cap material pionul 
mînînd neapărat. In 
maioritatea nionilor 
pe flanc (3 contra 1)

fina-
Tel, 

negru

seama 
handi- 
c3 ră- 

plus 
negri 

va a-

PE CAI SIMPLE
vansa acum nestingherită 
spre linia de transformare* 
Aceasta a si determinat în
cheierea partidei .cu victo
ria marelui maestru român.

Dună această mică lecție 
de strategie si tactică, să ne 
oferim o clipă de relaxare

Ciștig sau remiză ?

e f g

Sau. totuși, mai mult detit 
atît. In poziția din diagra
mă. cu negrul la mutare, 
remiza ar fi iminentă, dacă 
albul ajunge să plaseze tur
nul pe coloana „b“ si îl sa
crifică apoi pe pionul ad
vers. la un pas de tintă. 
Asa s-ar Intîmpla, de pildă, 
tn varianta l.*.Ccl (?) t. 
Td6+ Re5 3.Tb6 etc. Cum 
trebuie să ioace exact ne
grul? Aveți timp de «îndi- 
re. pentru a găsi răspunsul. 
Simplu, dar foarte ' intere
sant !

Radu VOIA

FINALA PRIMULUI MASTERS
(Urmare din pag 1)

Iul înaintării. Ei bine, tocmai 
la acest eapitol am depășit, 
oricît ar părea de surprinzător, 
echipa Ponson By! Am invin- 
s-o prin angajament total, dar 
si prin prezentă Dermanentă 
pe fază, demonstrată cum nu 
se poate mai convingător de 
eseul Iui Ștefan Constantin." 
„Un alt factor important in 
obținerea deciziei l-a consti
tuit — opinează Haralambie 
Dumitras — contracararea jo
cului măiastru in margini al 
lui Haden de către Dumitru și 
ȘL Constantin." Succesul este 
insă — cădeau de acord cei 
prezenti la Brive — al între
gii echipe... Un succes care 
a plasat XV-le constăntean In 
cvartetul de frunte al Master- 
sului.

A urmat semifinala cu SU 
Agen. formația lui Dubroca, 
Victorie. 10—3. si ea remarca
bilă. cu două eseuri românești 
(Dumitras si Vasile Ion) ne 
terenul celei de a doua echi
pe de club din Franța, „după 
o partidă afectată de nloaie, — 
precizează exinternationalul. 
Florin Constantin — dominată 
de grămada noastră, după nn 
joc dur, care avea să lase ur
me". Așa s-a făcut că Dumi
tras. accidentat Ia ochiul drept 
(acum pe cale de însănătoșire), 
sl Giuglea nu au mai putut 
evolua tn finală, că Opriș,

Grigore, M. Toader sau Gh. 
Florea nu au putut fi recupe
rați pe deplin, orimul fiind 
nevoit să părăsească, de altfel, 
terenul in ultimul sfert de oră 
al meciului decisiv. -Nu vreau 
să se înțeleagă ca as căuta scu
ze cu orice preț — subliniază 
antrenorul Naca — dar impor
tantele indisponibilități, nece- 
sitind permutări in formație, 
starea generală de oboseală au 
făcut ca echipa noastră să nu 
mai poată repeta apreciatele 
evoluții anterioare, rezistînd 
numai în primele 15 minute 
ale finalei cu Stade Toulou- 
sain. echipa unui Codorniou, 
Charvet sau Bonnevai, o echi
pă de club cum eu nu am mai 
văzut alta mai valoroasă. Sco
rul (3—47) este însă prea se
ver. afectindu-ne cu atît mai 
mult, cu cît am irosii trei 
eseuri ca și făcute- în eondi- 
tii normale, cred că eram in 
stare să arătăm altceva celor 
peste 20 000 de spectatori pre
zenti. ne ninsoare, în tribunele 
de Ia Toulouse..." Cei mai buni 
jucători români ai competiți
ei ? La această întrebare, toate 
răspunsurile s-au îndreptat 
mai întîi. către Dumitras. Am 
retlnut apoi numele lui Grigo
re. Opris. Prisecaru, St. Con
stantin, Dumitru — un ..vete
ran" cu evoluții... tinerești —. 
Necula Ene. V. Ion, Lungii, 
iar Toader a fost remarcat 
pentru nrestatia sa excelentă, 
ca fundaș în intîlnirea cu Agen.

LA „PORȚELANUL”
(Urmare din pag. 1)

nis de cîmp avem două te
renuri betonate, pe un loc unde 
înainte a fost un... deal), si Ia 
popice (arena am construit-o 
sub moderna noastră cantină, 
săpînd ca minerii)- Punctajul 
întrecerii se aseamănă cu cel 
din întrecerea dintre secții 1» 
producție...

La șfirșitul vizitei noastre 
discutăm despre proiectele de 
viitor ale asociației sportive.

— Vrem să facem o sală de 
recuperare fizică, cu «aună, 
dacă o să se poată, ne spune 
secretarul asociației. Si o sală 
de sport, deoarece fonduri a- 
vem, jar snrijinul conducerii 
întreprinderii, îndeosebi al to
varășei directoare, ing. Elena 
Covaciu, ne este dat cu toată 
dragostea. Și vrem să mărim 
popicăria si s-o automatizăm. 
Avem și alte proiecte...

„Le vor realiza, oare ?* Iți 
pui întrebarea Cu siguranță că 
da. Această siguranță devine 
deplină în clipa cînd, plecînd 
de la „Porțelanul", treci prin 
grădina miniaturală din hol. 
unde, pe un perete vibrează, 

parcă, brevetele decorațiilor si 
Decretul prin care întreprinde
rea a fost declarată „Erou al 
Muncii Socialiste", deși vîrsta 
ei abia a depășit un deceniu 
și jumătate.

JUNID
CAMPIOf

LA i
Campionatul 

bal rezervat ji 
sumat prima tr 
etape săptămln 
turneele de săli 
ni, tot eu <rtai 
desemneze j>a: 
neul final care 
oana ediției 1981 
pra Ierarhiilor 
pune in evlden 
Interesante. De 
seriei A se află 
man (antrenor 
formație care 
locul trei dup 
(acum pe ultlir 
Piatra Neam». I 
mul loc se află 
București (Vait 
Tudor Manolacl 
noască Infringe 
tn ediția treci 
similar al comp 
tlmul loc I O fi 
ne înregistrează 
Sibiu (Serafim 
detașa* la tre 
toarea el, c.S.ș 
fruntașe si «nu 
melc locuri tn 
.ale de puncte 
pele C.S.Ș. Tg. 
Mathe șl Vilh 
C.S.Ș. Arad (C 
Mureșenii ber 
la golaveraj, si 
chlpa situlndu-i 
ti pe locul tre 
demn de semn 
llștll mureșeni i 
trecut, deocamd 
C.S.Ș. Viitorul C 
Mlnaur Bala M 
Iitehnlca Timl 
„podiumului” tn

Turul n al c 
desfășura sub f 
nee de sală. 
gram : 29 ia 
1987. etapele . 
Iași (seria A).

24 h
(Urmare

de aceea, nu p 
turtle • PE p ' 
re al clubului 
mele sportivilo 
— gimnastică, 
nu — lupte, 
Heim, Magdalei 
nis de masă 
bine cunoscuti 
tele obținute Ir 
de, sportivi nă 
In Arad. „Acesl 
tru și acum. Si 
lansăm în aren 
tineri legați d< 
tru oraș, care 
ruire culorile

gitație. Se disc 
punct planuri v 
acestei puternic 
five arădene. „! 
Uzate piuă In

eă experienței
călătoare si-au
eienja" ne i
membru al se
masă. Ur 'zidi
numai r .est
al ciut în
BIROU" •eșed
Ștefan - jgler.

BOX. ne-am OBIȘNUIT ea ta unele ac
țiuni de verificare șl selecție să vedem de
legați să oficieze în ring sau să acorde 
deciziile de învingători arbitri tineri, neex- 
perlmenLațl, conslderîndu-se că la asemenea 
gale misiunea Lor este ușoară. Dar, s-a vă
zut de multe ori, această optică a tost 
greșită, misiunea arbltrilor-judecători fiind, 
in multe cazuri, mai dificilă chiar ea la 
galele oficiale. Cu atît mal plăcută a tost 
surpriza la ultimul trial al celor mal tineri 
boxeri, clnd meciurile viitorilor candidați 
1a selecție In lotul național au fost con
duse și judecate de arbitri reputațl, purtă
tori al ecusoanelor A.I.B.A. sau E.A.B.A. : 
Victor Șchlopu,. Marin Zamflrescu. Ene 
MlUcă, Alexandru Călărașu. Jenei Vancea ș.a. T. Iv.).

JUDO. LA ULTIMA ETAPA a Diviziei 
A. desfășurată In sala Dinamo din Capi
tală, unde s-au reunit șase dintre cele mai 
bune echipe din țară, tn cele 15 lntfiniri 
s-au disputat 105 meciuri. Și dacă nu s-a 
înregistrat nici o decizie contestată, meri
tul este al arbitrilor M. Platon, C. Ciolan, 
M. stan (București). C. Golăescu, C. Tristu 
(Iași), I. Mălăescu (Craiova) șl E. Fillos 
(Alexandria). Se cuvine să amintim că ul
timul este medic, specialist în chirurgie 
maxilo-facială, competent In a da, !a ne
voie, asistență de specialitate. (M. Tr.). •

SĂRITURI IN APĂ. de un frumos 
SUCCES s-au bucurat scurta (șl reușita) 
demonstrație tăcută de tin grop de 15 co
pil. cu prilejul disputării primului concurs

Voinea (C.S.Ș. Triumf). George Sandu și 
Geanina Marțlu (Progresul). (D. St.).

TENIS DE MASA. O PREMIERE cu mare 
putere de simbol a avut loc la șfirșitul În
trecerii „Top 12“ pentru juniori, organi
zată în condiții Ireproșabile La Cluj-Napo- 
ca. Antrenorul emerit Farkaș Paneth a o- 
ferit, din foarte bogata sa colecție de tro
fee, două cupe pentru cel mal eficace spor
tivi, ele fiind adjudecate de Emilia Ciosu 
șl Tiberiu Hettmann, care au prestat și 
jocul cel mai modern. Fără Îndoială, ges
tul reputatului antrenor clujean este demn 
de toată lauda. (Em. F.).

■ I

MARGINAIII IA CAMPIONATE!! BA!
(Urmare din pag. 1)

ÎNOT, o SURPRIZA (dintre altele) a fost 
și victoria pe echipe a Centrului de Înot 
Brașov, la categoria ÎS ani, tn Cupa Spe
ranțelor de la Cluj-Napoca. Printre pro
tagoniștii întreceri! s-au numărat Loredana 
Bogdan, Andreea Mitrofan, Marius Fecio
rii, luHan Bene, Carmen Trfmbițaș, Flavia 
Munteanu „Stat, ei dar șl alții, eopH ta- 
lentațl, pasionați — apune reputatul antre
nor Mihai Mitrofan. Calitățile și dragostea 
lor pentru acest sport ar merita Insă un 
m»| substanțial, mai concret sprilln pe 
plan local”. E adevărat șl, prin urmare, 
subscriem ! © DACA ta recenta competi
ție de la Bala Mare campioana mondială 
Tamara Costache șl-ar îl încununat cu suc
ces tentativa susțintuă, ta 50 m liber, per
formanța. nu putea fl omologată ca record 
mondial, deoarece bazinul maramureșean 

șpu. dispune — orieft ar părea de eludat — 
de instalație de cronometraj electronică 1 
Dare tatr-un atît de puternic centru al 
moțului nostru, chiar al celui Internațional. vjalonoșH sportivi localnici — șl nu numai 
*» — »ă nu albă dreptul de a visa ta dobo- 
rirea unei asemenea performanțe ne „teren 
propriu” t Gospodarii M4măren1 sătfel de 
toată isprava, vor găsi ne place să cre
dem, eft de eurtnd nn_. ritopona. în tnsta- tatle 1 (G. R-).ir

POST-SCRIPTUM
de sărituri in splendidul bazin din Bacău 
(Cupa F.R. Natațle). Elevii fostului inter
național Pantellmon Decuseară șl al tine
re! antrenoare IMlco Ciucu au ocupat toate 
platformele m, I m, T.5 m șl 10 m), de
unde au sărit fără ezitare, atrăgînd aplau
zele publicului. O mențiune : cei SC de 
copil, iflați acum în evidența secției res
pective a S.C. Bacău, au fost selecționat! 
(lneeptnd din toamnă) dtntr-un număr de 
peste 1500 de doritori de a practica sări
turile. • £E1 MAI VALOROȘI copil din 
Capitală *u luat parte, recent, la ediția a 
Vl-a a Cupei Liceului Industrial nr. S7. 
Inițiativa (care ar trebui urmată șl de alte 
secții de sărituri) s-a bucurat de un real 
succes, Jar la șfirșitul ei Clasamentul pe 
echipe a desemnat drept efștigătoare for
mația liceului organizator, urmată de CJS.Ș. 
Triumf șl Progresul. Dar cel mal... clstlgațl 
au tost parttoinanțll oare au găsit tn a- 
eeastă competiție un stimulent In activita
tea de pregătire. Dintre numeroșii eoncu- 
rențl »-*u evidențiat : Ionica Tudor, Radu 
Mtniaela, Mtaal Mazllu (Lie. Cosmtna

VOLEI. ORGANIZARE foarte bună și at
mosferă plăcută, la Piatra Neamț, la tur
neul 1 al plutonului masculin secund • 
IMPRESIONANTE pasiunea șl dragostea cu 
care localnicii înconjoară echipa favorită, 
Relonul Săvlneștl. Aceasta are o galerie 
care nu obosește în cîntece de încurajare 
șl în fair-play. Șl un dirijor neîntrecut, 
Nleolae Găman, care egalează Iscusința 
unor organizatori cu vocație, cum sînt 
C. Nlță, C. Roca, V. Grama, Gh. Olteanu. 
FI. Dudici și mulțl alții © ȘI, TOTUȘI, 
Piatra Neamț nu are arbitri de A ! Curios, 
căci în pleiada celor care au funcționat 
ca auxiliari — V. Roșloru, S. Dlaconu, V. 
Purice, I. Damian, C. Olteanu. D. Temei- 
eu, S. Ghețu șl, nu în ultimul rînd. Do
rina Pîrvu — sînt talente; dovadă șl pres
tațiile lor Ireproșabile © INTERESANTE, 
făcute cu sare, piper șl... har — de către 
N. Marcu — au fost programele zilnice. 
In care spectatorul găsea, de fiecare dată, 
ș! eronlchete Inspirate deînre meciurile reu
niunii precedente • PREZENTE In Sala 
Ceahlăul, la turneul Relonulu! Săvinesti, 
Ana Gheorghe, Ana Comaronl și alte foste 
echipiere au trezit localnicilor nostalgia 
anfflor, nu prea Îndepărtați, cînd Piatra 
Neamț avea echipă bună de fete In Divi
zia A. Au pălit vechile ambiții t ® CREȘ
TE pe zi ee trece, Ferarlu-junior, Ungă 
mereu rinăml Tlcă Sterea. TI place volritd. 
■ btne șl pentru el. și nentru națională 
(A- B.».

■i

Gal (56,70 p) și Florin Gheor
ghe (56,25 p) — refTectă valoa
rea sportivilor, notele obținute 
contînd si la finalele pe apa
rate. Astfel, gimnastii noștri 
au obținut 5 medalii de aur. 
la finalele pe aparate, prin 
Florin Gheorghe (cal și inele). 
Adrian Gal (sol). Radu Bora 
(sărituri) și Nicușor Paseu (ba
ră). iar Ia paralele au ocupat 
locurile 2—3 prin Adrian Gal 
și Nicușor Pascu. Se poate 
vorbi, deci de o dominare netă 
la cele 6 aparate. La impresia 
frumoasă pe care au lăsat-o 
gimnaștii români au contribuit 
deopotrivă, munca lor, a gru
pului de tehnicieni cu care au 
lucrat, condițiile bune de pre
gătire ce li s-au creat.

La. gimnastică sportivă-fete 
lucrurile nu s-au petrecut așa 
cum ne așteptam. Au fost cîș- 
tigate două medalii de ' aur. 
pe echipe Si la bîrnă. prin Ga
briela Gheorghe, dar nu s-a înre
gistrat acea dominare anticipată, 
pe măsura prestigiului de care 
se bucură gimnastica noastră 
feminină. A fost aliniată o e- 
chdpă mai crudă, nerodată ta 
concursuri importante, lipsită 
deci de experiență. S-a contat 
mult pe Liliana Stanciu. Ea a 
avut însă o ratare la bîrnă 
(8,75) oare a afectat-o foarte 
mult sufletește.* In schimb. 
Gabriela. Gheorghe gî mezin» 
Marla Neculijă au evoluat con

stant bine, ocut 
»L respectiv, tr 
compus iar p< 
Gheorghe a obi 
nă — probă d< 
tate, cucerind. 
Silvia Stileanov 
în finala pe a 
locuri 3, la sări 
De asemenea, i 
nirea în ultima 
lui a Lîlianei S 
mobilizat mai 1 
pe aparate, oci 
la sărituri si lo 
O subliniere p® 
rajos cum a ab 
concurs internai 
mezina formație 
ria N eculiță, o< 
trei la individul 
două locuri 5 1: 
ralele.

în programul 
Balcanioe de gin 
a fost inclusă, 
gimnastica ritm: 
echipei Bulgar 
disciplină sporti’ 
vorbească. prin 
de o mare favo 
înaltă de presta 
formații, cu un 
de sportive. T 
noastre — mai 
Stoenescu și Irir 
s-au intimidf 
mobilizat tn co 
velor bulgare. r< 
nă locuri De p< 
formația noastră 
doi, iar la indi 
Adriana Stoenesc



RULEAFIRMĂRII Divizionarele A la jumătatea cursei

lONALDE HANDBAL (m) 
A PRIMULUI TUR

I
I
UN SALT DE PATBU LOCUDI

d- Brașov (C) șl Timișoara (D). iar _
n- etapele 5—7. intre 17 februarie *1 1 I
su martie 1587 ta orașele — Ploiești I
ca (A), Constanța (B), Tg. Jiu (O I
ul șl Orade? (D). Conform todlca-
■ă țlllor forului de specialitate, bl ■
ir- primele reprize ale Jocurilor, din I
>1- toate etapele turului n, echipele I
u- »!nt obligate să practice apărarea ■
rli „om la om".
>te In primăvară va Începe ultimul I
ea tur, al ni-Iea, fa aer liber, eu I
;o- etape săptămînale.
i). Mihail VESA
pa SERIA Aila 1. CSȘ Roman 7 5 1 1 153-131 18
.ș. X CSȘ Gh. Gh.-Dtj 7 5 0 2 163-130 17ri- X CSȘ Ploiești 7 4 2 1 178-160 17QO 4. CSȘ Suceava 7 3 1 3 147-141 14

61 X CSȘ P. Neamț 7 3 1 3 1 41-143 14fU- 8. CSȘ vaslui 7 2 1 4 136-168 12
ire 7. CSȘ Iași 7 3 0 5 163-175 11
tul L CSȘ Brăila 7 10 6 123-156 9
Ol” SERIA B

• ACUM un an, clasamen
tul turului avea în partea sa 
superioară următoarea ordine : 
Sfeaua, Sportul Studențesc, Di
namo, Univ. Craiova („cvarte
tul"), Corvinul. Petrolul, „U“ 
Cluj-Napoca. F. C. Argeș, *- 
bla pe locui 8, cu următorul 
bilanț: 6 victorii, 5 egaluri, 6 
Infringeri, golaveraj negativ 
(17—21), 17 puncte (50%).

La jumătatea întrecerii, F. C. 
Argeș se află pe locul 4. 
Frumos salt, un bilanț bun, 
meritat Si cind te gindeștl cît 
se temeau piteștenil — jucă
tori, antrenori, conducătorii du
hului — de acest sezon cind au 
^\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

nem de „metronomul" Stancu, 
excelent libero, de sobrul Ște
fan, de talentații Bănuți, 
Eduard și Badea (mereu foarte 
bun unde a fost nevoie), de fun
dașul Voicu, care a făcut mari 
progrese. • F. C. ARGEȘ L-A 
INTEGRAT pe Balaur II, -dar 
clubul rămîne adeptul propriei 
producții de jucători sau al 
jucătorilor fără nume. Și i-a 
lansat în întrecere pe tinerii 
Achim, Grigoriu, Obrașcu, Stu- 
paru (l-am trece aici și pe 
Pană, dar el se abate prea des 
d,e Ia disciplină), a dat predit 

Si tinerii nu au 
au jucat promițător,

i

Hneretuliui 
dezamăgit.

Campionatul republican de juniori

la sfirșitul sezonului de toamnă

C. S Ș. ORADEA-CEA MAI SPECTACULOASĂ
DETAȘARE: ȘAPTE PUNCTE AVANS

t>a- 7. CSS Sebeș. 7 2 5 5 151-221 11
in- X CSS Petroș. •) 7 M 7 128-207 8

la •) Echipă penalizată cu 1 punct
Î.Ș. SERIA D

iu- 1. CSȘ 1 Dinamo 7 7 0 0 228-139 21
.9. 2. CSS Petrolul 7 8 0 1 172-137 19
!-ă 2. CSȘ Constanța 7502 175-152 17
rl- 4. CSS 2 Buc. 7304 149-145 13
Ere 5. CSȘ Medgidia 7 3 0 4 147-157 13
ri- «. CSȘ Steaua 7205 151-183 11
iH- 7. IOB Balș 7 1 0 8 162-198 9
hl- 8. CSS Călărași 7 1 0 6 122—195 9Ics SERIA C

1. CSȘ Sibiu 7610 176-129 20
a). 2. CSȘ Făgăraș 7 5 0 2 157-129 17
F-28 9. CSȘ Brașov 7412 174-105 16
e- 4. CSS Tg. Jiu 7 4 0 3 138-126 15

eu- 5. CSȘ Craiova 7304 160-149 13
îste t. CSȘ Dr. Tr. Sev . 7 3 0 4 136-152 19

l

; —— V. • v u • ..VW •

(B). •) Echipă penalizată cu 1 punct

tto- 1. CSȘ Mureș 7502 136-108 17
nfll 2. CSȘ Arad 7502 159-153 17
ită. 3. CSȘ Cj-Nap. 7 4 0 3 173-139 15
va 4. CSȘ Oradea 7403 156-156 15

mr- 5. CSȘ B. M. •) 7412 137-116 14
ro- 6. CSȘ „Poli" T. 7313 127-124 14
irie 7. CSȘ Bistrița 7124 154-196 11
‘ — 0. CSȘ Reșița 7007 119-169 7

I

4. f. C. ARGEȘ
• Puncte realizate pe teren , _

pierdut două cu Steaua, unul cu F.C. Olt).
• Puncte obținute In dep.lasare : 7. din 9 partide (cite două 

cu Corvinul șl Jiul, cîte unul cu Universitatea Craiova, Chimia 
$1 Petrolul).
• Cel mal bun loc ocupat t 3 (etapele a 19-a șl a 16-a) ; cel 

mat slab loc : 14—15 (etapa a 2-a).
• Golgeterll echipei : Radu n 8 goluri, Jurcă și Bănută — cite 

2. D. Zamfir, Eduard, Grigoriu, Ștefan Balaur n, Pană și Achim 
- cite 1.
• Jucători folosiți sil; Speriatu Stancu și Radu n — cite 

17 meciuri, Voicu,tlBalaur n, Bănuță, Jurcă șl D. Zamfir — cîte 
18, Eduard 15, Ștefan șl Badea — dte 13, Achim 10, Grigoriu 7, 
Simlon 6, Toma și Pană — cite 5, Obrașcu 4, Tănase 3. Purcărea 2. Guda șl Stuparu — cite 1.
• Podiumul evldențlaților : 1. stancu 12 remareări, X D. Zam

fir 9, 3. Bănuță șl Radu U — dte 8.
• Cartonașe galbene : 23 — U jucători ; cele mai multe : Ște

fan 4.
• Cartonașe roșii s Eduard (etapa a 11-a).
® A beneficiat de o lovitură de la 11 m, transformată de Radu 

*• “nctlonate «i * penaltyurl : _1 transformat, 1 ratat 
ta deplasare dintre 
deplasare).

17 8 4
propriu : 13

5 17-11 20
din 8 meciuri (a

• A expediat 169 șuturi G12 acasă — 57 
eare 74 pe spațiul porții (52 acasl — 22 to

I

■ •

SERIA A IX-a SERIA A Xl-a
1. C.S.Ș. B. M. 11 8 2 1 33-12 18 1. Inter Sibiu 13 9 3 i»-ia
2. unlo s. M. U 8 1 2 33- 8 17 2. A.SA. Tg. M. 13 9 3 î jz-h n
3. Olimpia SJW. 11 7 2 2 21-10 16 8. VUt, Tg. M. 13 9 2 Z 45-18 M
4. F.C. Maxam. 11 f 2 3 22-12 14 4« C.S.S, Sibiu 12 7 3 8 37- i n
5. Someșul S.M. 11 6 2 3 18-16 14 5. Gloria B-ța 13 7 2 4 83-14 M
6. Slmared B.M. 11 4 3 4 23-17 11 6. Foresta B-ța U 6 3 3 34-17 U
7. C.S.St Slghet 11 4 2 5 31-23 10 7. Gaz metan M. 13 7 1 5 22-20 M
8. Min. Cavnic 11 4 1 6 20-24 9 8. C.S.S. Tg. M. 13 6 2 5 37-15 14
9. Armătura Zal. 11 3 2 6 29-20 8 9. Carpați M. 13 4 2 7 14-36 M

10. C.S.S, S. M. 11 3 Z 6 9-21 8 10. Chim. Ttrnăv. 13 4 1 8 23-19 9
11. C.S.S. Cărei 11 1 3 7 18-27 5 11. C.S.S. Sighlș. 12 3 0 9 14-33 6
12. CIL Slghet 11 1 0 10 4-76 2 12. C.S.S. Reghin 13 1 4 8 15-37 6
• O privire de ansamblu asu- 13. C.S.S. Mediaș 13 2 1 10 15-44 1

prai seriei a IX-a demonstrează 14. C.S.S. Luduș 13 1 1 11 11-64 3
supremația echipelor din Baia 
Mare și Satu Mare, ocupantele 
primelor șase locuri. In fruntea 
clasamentului s-a Instalat C.S.S. 
Baia Mare, care conduce cu un 
singur punct avans față de ur- 
măritoarea ei, Unlo Satu Mare. 
Antrenorul liderului. Ovldlu Ba- 
lint, beneficiază de un lot omo
gen de jucători care practică un 
fotbal cursiv. Intre compartimen
te existtnd un bun echilibru. La 
polul opus al clasamentului sur
prinde neplăcut poziția juniori
lor echipei C.I.L. Sighet. care 
dețin „lanterna roșie". eu o 
singură victorie <Mn 11 meciuri 
disputate i

SERIA A X-o

• Umăr la umăr. Inter Sibiu 
și A.S.A. Tg. Mureș. Gratie unui 
golaveraj superior (+20). forma
ția sibiană. pregătită de Ion Ga- 
vrilă, și-a asigurat locul de lider 
de toamnă, jocul el caracterizin- 
du-se printr-o pregătire fizică 
ridicată echilibru tntre compar
timente șl mărirea ritmului ta 
zona de finalizare. Rămlne des
chis șl interesant, tn continuare, 
duelul dintre cele două formații 
fruntașe ale seriei, care, tn sezo
nul _de primăvară, țintesc deopo- 

•A 
li

trivă ocuparea 
implicit dreptul 
turneul final.

primului toc 
de participare

SERIA A Xll-o

LA C.S. ARAD |
ca fiecare sector să mențină

— ștacheta la un nivel ridicat. De I 
ce se pot realiza performante |

or- bune la talere și nu se obțin 
ou- ia «glonț» 7 De ce atletismul „
ou- nu atinge cotele dorite 7 Con- I
:rle cluzla 7 Una singură : in timp | 
ea- ce la gimnastică sau talere, spre 
an- exemplu, se lucrează eu serio- ■
te- zitate. se fac acțiuni de selecție I
ieri bine organizate, la celelalte ca- 1 
lta- litatea muncii este nemultumi- 
oa- toare. De altfel, ne gindim să I
nați Înlocuim tirul-glont eare de |
ios- șapte ani n-a produs nimic, eu 
i să natația, un sport cu certe pers- | 
îală pective, dacă avem in vedere | 
■os- eă dispunem de un excelent 
dă- bazin. Noi sintem convinși eă ■ 
atru și in anul care vine clubul nos- I
irile im își va aduce, ca și pînă a- *
efi- cum, Dartea sa de contribuție la - 
ITer, zestrea sportului romfinesc" I 

de • ÎN CEI 13 ANI de la infi- I 
este ințarea clubului, sportivii de la 
, ci C. S. Arad au cucerit 3 medalii I 

IN la Jocurile Olimpice. 20 la, • 
ilui, ..mondiale* si Cupe Mondiale. 36

a- la Campionate Europene. 40 la I
la Balcaniade și peste 100 de |

ițea titluri naționale. Un bilanț care, I
»r- asa cum ne-am convins, se do- |
rea- reste a fi din ce în ce mai bo- 
pun gat... I

văzut programul turului ; ta 
primele trei etape, med cu 
Steaua (acasă) si două depla
sări consecutive, la Craiova și 
Hunedoara. • CE I 8-A ÎN- 
TIMPLAT lui F. C. Argeș cu 
Steaua (înfringere cu 0—1) li 
s-a întâmplat și altor 5 echipe, 
dar formația lui Radu II a- 
vea să se depășească pe ea În
săși în meciurile următoare, la 
Craiova (2—2), tind a scăpat 
. ’ „ 1 _1_. _ la
Hunedoara (2—0) unde a în
trecut orice așteptări. Am vă
zut-o jucînd acolo, stăpină pe 
ea, dezinvoltă, sigură tn apăra

ta 
In
«-
de

printre degete victoria, si

frumoase perspective.

Ot GIMNASTICĂ - JUNIORI I
doi locul 3, cu un punctaj de 39,15. I

dual Mai mult. Adriana a ocupat |
Sabi primul loc la minge (împreună
Mr- cu Koleva si Anghelova). Io- I
cui- cui 2 la coardă si două locuri I

cu 3, la panglică si măciuci. Si-
loc tuarea pe podium in toate fi- g

iouă nalele pe obiecte ne-a dovedit I
lele. că ea se găsește pe calea bună ■
eve- a pregătirii sportive, etallnd nn .
rsu- bagaj de cunoștințe tehnico-ar- I
s-a Hstice valoroase si'de mare di- I

ilele Acuitate. La minge, de exem-
doi piu. unde a, fost cotată și ou I
sol. cea mai mare notă — 9.90 — |
cu- ea a avut o compoziție de o

ii ei rară frumusețe, din care se I
erltă degajă un lirism In mînuirea I
Ma- obiectului care fascinează in *
■ului tot ansamblu] exercițiului. Men- .
Si a tiuni pentru Irina Dodea — g
pa- prezentă în 3 finale pe obiec- I

te (coardă, minge, măciuci) șl
:elor ocupantă a unui loc 6 la în- I
niori dividual compus, si Cornelia I
>icei. Popa — locul 4 la panglică.
enta Comportarea de ansamblu a I 
sastă gimnaștilor noștri juniori la | 
ă se Campionatele Balcanice de la 
Usti. Atena poate fi apreciată ca ■
cota . foarte frumoasă. Ei au reale I 
estei perspective de creștere valo- • 
loros rică. avînd in vedere că echi- 
stele pele aliniate au fost în partea | 
dana inferioară a vîrstei admise. I 
- nu Totul depinde In primul rînd.
s-au de ei. de modul cum vor tn- I
■orti- telege să se pregătească, astfel | 
obti- îneît afirmările lor pe plan In- 
stfel. ternațional să fie tot mai multe g 
locul si mai valoroase, la nivelul I
npus tradiției școlii noastre de «im- ■
st im nastică.

re. autoritară și laborioasă 
mijlocul terenului, tăioasă 
®tac si. astfel, Corvinul nu a 
vut posibilitate de replică. 
CU UN ASEMENEA „balon 
oxigen", piteștenil s-au lansat 
într-un start prelungit sau, dacă 
vreți, o adevărată cursă de re
gularitate. Acasă au mal pier
dut un singur punct (eu F. C. 
Olt, cu care au mai avut pro
bleme la Pitești și anul trecut) 
dar au Învins in restanta de la 
Petroșani si au mai făcut două 
egaluri la Rm. Vîlcea si, mai ■- 
les la Ploiești. • $1 ASA a ajuns 
F. C. Argeș pe locul 4, eu trei 
punete In plus fată de anul 
trecut, eu un golaveraj pozitiv, 
eu ua prețios +4 la „adevăr". 
• F. C. ARGEȘ nu a adus ni
mic spectaculos la locul ei. 
Menține spiritul de seriozitate 
fi hărnicie, imprimat de me
reu nemulțumitul (în sensul 
bun) și exigentul antrenor FI. 
Halagian (ajutat de L. 4a- 
novschi, de numele căruia se 
leagă atîtea generații de Jucă
tori din Trivale, de la Dobrin 
încoace), combativitatea, disci
plina tactieă, de la care nu se 
abate nici Radu II (reîntors a- 
casă cu ..tresa" de campion eu
ropean cu Steaua), si cărora li 
s-etti subordonat și un capricios 
ea Dorel Zamfir,' sau un taci
turn ca Jurcă. toți oameni de 
bază — astăzi — în angrena
jul echipei. Ca să nn mai spu-

ară tind ___ _________„
• SI FIINDCĂ am vorbit de 
revenirea lui Radu II, golge- 
terul echipei, să amintim și de 
Speriatu, care a apărat bine si 
a făcut uitată plecarea lui 
Cristian I. • SIGUR, pentru 
locul ocupat, F. C. Argeș me
rită evidențierile respective (ca 
și conducerea clubului), dar tre
buie spus de, la echipa piteș- 
teană se așteaptă mai mult. Am 
revăzut-o la Bacău și a jucat 
slab, eficacitatea e modestă (un 
gol de meci !), golgeterul echi
pei are doar 6 goluri, uneori- 
echipa Joacă doar pentru rezul
tat (vezi meciul de la Ploiești), 
ceea ce înseamnă că evoluția 
de ansamblu, valoric vorbind, 
este departe de o cotă interna
țională, singurul termen de 
comparație al valorii sale.

Constantin AlEXE

1.
2.
3.
4.
5.
C.
7.
8.
9.

10.
11.

C.S.Ș. Oradea 
„U- CJ.-Nap. 
CSS CJ.-Nap. 
Metalul Atud 
Vlit. Oradea 
Steaua CFR 
C.S.S. Zalău 
C.S.S. Dej 
C.S.S Gherla 
F.C. Bihor

— CSS C. Turzlf
12. ' Infr. Oradea '
13. C.S.S. Sebeș
14. C.S.S. Blaj

13
13
13
13
13
13
13
13 
ÎS
13
13
13
13
13

13 0
7 5
8 1
6 2
5 4
6 2
5 3
4 4
5 1
4
4
4
2
2

47- 6
37-10
10-14
25-17
23-21
28-28

26
19
17
14
14
14

4
5
4
5 __ F___5 22-22 13
5
7

2 7
2 7
1 8
3 8
2 9

33-30
24- 27
21-27
23- 39
19-30
25- 47
24- 37

12 
11 
18 
18 

9 
7 
6

O Cea mai spectaculoasă deta
șare. din toate cele 12 serii, a- 
parține formației C.S.S. Oradea, 
care conduce cu 7 puncte avans 
față de ocupanta jocului doi. „U“ 
Cluj-Napoca. Formația pregătită 
de Gheorghe Silaghl deține ua 
record pentru care merită toate 
laudele : șl anume că. tn cele 13 
meciuri susținute a obținut tot 
atîtea victorii. Semn bun că la 
Oradea, unde fotbalul are o fru
moasă tradiție, există -tm nesecat 
Izvor de talente. pregătite eu 
migală de un mănunchi de an
trenori atașați muncii de instru
ire a copiilor șl Juniorilor.

1.
X
3.
4.
5.
8.
7.
8.
9. 

18. 
11. 
12.

F.C.M. Brașov 
CSS Brașovia 
Vilt. Brașov 
Tract. BrașGv 
ICTM Brasov 
IMASA «Tf Gh 
CSS M Ciuc 
CSS Covasna 
CSS Odorheî 
Cristur. Sec. 
CSS Tg. Sec. 
CSS Gheorgh

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
10

7
7
6
4
4
3
2
1
2
1

0
0
2
1
1
2
1
3
3
4
0
1

1
1
2
3
4
5
6
5
6
6
9
9

52- 7 M
46- 5 20
33-13 16
20-11 15
30-25 13
18-24
17-34
9-28

15-22
4-22

11-40
9-33

16 
9 
9 
7 
6 
4 
9

O F.C.M. Brasov beneficiară de 
un șolaveral sunerlor fată de ut- 
mărîtoarea el. C.S.S. Rrgsovia. 
Antrenorul ecblnei.’ Emil Borgo- 
▼ari, dispune de un lot de tocă
tori foarte talentat!. Dintre a- 
eeștla se detașează portarul Tp- 
derlciu, un tînăr de 16 ani. înalt 
de 1,92 tn care antrenorul se
niorilor, Costică «tefănesen. M 
pune mari speranțe. Ca țl în 
jucătorii de cîmn Curiean, t<oi, 
Drăgănoîu și Curta. Numărul 
mare de «oluri marcate f54) de
monstrează tendința ofensivă a 
tinerel erblne brașovene, din rîrt- 
durîle căreia. sîntem siguri, 
multi tocători vor promova to 
totul divizionarei A

LAUREAȚII ANCHETEI
(Urmare din pag. 1)

— Pe ce post ai jucat la 
început ?

— Le-am jucat pe toate ! 
Disciplinarea a venit la Minerul 
Moldova Nouă, în B. Era an
trenor Olimpiu Mateescu. M-a 
văzut, m-a încercat mijlocaș și 
apoi m-a făcut libero. Și libero 
am rămas. E cel mai frumos 
post într-o echipă, socotesc eu. 
Ai ta față, ca și portarul, tot 
timpul de joc. Numai că porta
rul e limitat ca spațiu în inter
vențiile lui, dar un libero, dacă 
găsește momentul prielnic și 
simte cind trebuie să avanseze, 
are atîtea și atîtea variante.

— De la Moldova Nouă 
venit direct la Steaua ?

— Mai Intii am trecut pe

si

ia 
Luceafărul București, unde m-a 
recomandat tot Olimpiu Mate- 
eecu. Acolo i-am avut antrenori 
pe Costică Toma (el m-a propus 
la Steaua) Marcel Pigulea și 
Mircea Rădulescu.

„SPORTU"
— Ce crezi despre fotbalul 

nostru 1
— E în ascensiune. Sper că și 

de data asta să ne calificăm în 
turneul final al C.E. Avem șan
se, avem și echipă bună. La Se
villa, în partida cu Spania, pu
team cîștigă. Dar nu prea are 
tine marca goluri. Mereu ne 
creăm ocazii și mai mereu, în 
proporție foarte mare, le și ra
tăm. Se spune că tot e bine că 
avem aceste ocazii. Eu zic că e 
degeaba dacă nu le transfor
măm în goluri. Din acest motiv, 
tind Steaua sau echipa națio
nală este în atac, vin mereu în 
față, incerc să ajut. La Tokio, 
în finala intercontinentală, am 
și marcat.

— A fost valabil golul ?
— Nu știu ! Asta e treaba ar- 

■ bitrilor. Eu știu că am primit 
mingea de la adversar. Dacă 
golul ar fi fost validat, am fi 
știut noi să-1 apărăm, așa cum

au știut și argentinienii 
pere pe-al lor.

— Care crezi că este 
palul tău punct forte ?

— Punctul forte'? Eu

să-1 a-

princi-

știu ? 1 
Cred că anticiparea fazelor, jo
cul cu capul, deposedarea. In- 
trebați-mă și ce nu-mi place.-

— Ce nu-fi place ?
— Jocul dur ! Să lovesc. Am 

luat un singur cartonaș galben 
în campionatul trecut, la un 
meci cu Petrolul, pentru pro
teste.

— Cum te simți acasă ?
— Bine. E liniște. Azi a nins. 

Dar nu suficient să pot merge 
cu sania. Poate mîine. Ieri m-« 
invitat Dumitru Ivanovici. pri
marul nostru, la Consiliul Popu
lar. Am povestit cum a fost la 
Sevilla, cum a fost la Tokio. 
Âm... povestit și cum va fi la 
Monaco, cu Dinamo Kiev...

— $i cum va fi?
— Greu 1 Dar avem și noi ar

gumentele noastre. Numai să 
dăm gol...

TRAGEREA EITBAOROINABA 
LOTO A REVELIONULUI 

-1 ianuarie ws?

JOI, 1 IANUARIE

21 categorii de 
cîștiguri, con- 
stînd în : auto
turisme „Dacia 
1300”, excursii 
peste hotare și 
importante su
me de bani ;

H 12 extrageri, in 
3 fare, cu un 
total de 120 
numere ;

H Se cîștigă și cu 
3 numere din 
20 extrase ;

@ Biletele de 25 
lei participă la 
toate extrage- 
rile ;

ULTIMA ZI de participare, MIERCURI, 31 decembrie.

I „CUPA CETĂȚII** LA A 6-a EDIȚIE
Recent ta organizarea A. S. 

Minerul Deva și C.J.E.F.S. Hune
doara, ta Sala Sporturilor din 
localitate s-au ‘disputat jocurile 
din cadrul „Cupei Cetății", la 
care au participat 26 de echipe 
de copii. La grupa rezervată co
piilor năseuți ta anul 1973, vic
toria a revenit echipei Mureșul 
Deva (antrenor D. Cojocarul. ea
re a Învins, tn finală, pe Uni
versitatea Craiova eu 4—1. An

C. Rusu (2). Ciobanu șl 
pentru învingători, res- 
Papură. Clasamentul 

t. Mureșul Deva 9 
Craiova

marcat : 
A. Balșa 
pectlv V 
grupei : 
puncte. 1 Universitatea
8 p, 3. F.C. Argeș 7 p 4. U.T. Arad 
7 p. Grupa copiilor năseuți ta 
anul 1975 : 1. U.T. Arad 10 puncte 
(in finală 2—1 eu F.C. Argeș) X 
F.C. Argeș 8 p, 5. Mureșul Deva 
și Pionierul București, cite 7 p. 
(I. SIMION — eoresp.).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 19 DECEMBRIE 1986. Cat. 1! 
3 variante 25% a 50 000 lei ; cat. 
2 î 7,50 variante a 13 068 lei; 
cat. 3 : 27.25 variante a 3 597 lei; 
cat. 4 : 45,00 variante a 2178 
lei ; cat. 5 : 136,00 a 721 lei ; 
cat. 6 : 249,50 a 393 lei ; cat. X 3 
1 584,75 a 100 lei.
56 559 Iei.
1 au fost obținute 
pantii t Euacbe 
Blăgești Jud. 
Gheorghe din 
— București : 
din București ; 
suma de 50 000

Report cat. 1 5 
Cîștlgurile de la cat. 

de partlcl- 
Dumitru din loc. 

Bacău ; Dina 
localitatea Jilava 
Costache Nlculae 

cîștigă fiecare 
lei. la numerar.

• • Tot în această perioadă exia- 
tă posibilitatea de a juca la cel 
mal popular sistem. LOZUL tn 
PLIC. Precizăm că se mal afli 
tacă tn vinzare LOZUL AUTOTU
RISMELOR, emisiune specială li
mitată. care atribuie numeroase 
cîștiguri suplimentare din fond 
special al Administrației de Stat 
Loto-Pronosport. In curind, veți 
avea plăcuta surpriză de a va 
procura șl tradiționalul LOZ al 
ANULUI NOU, cu daruri frumoa
se pentru toți participantli- A- 
gențlile Loto-Pronosport șl vinză- 
toril volanți vă vor sta la dispo
ziție pretutindeni pentru a vă »- 
duce noi bucurii ta preajma săr
bătoririi Revelionului.



•upA turneul handbaliftilor români peste hotare SPORTUL
NICOLAE NEDEF „ECHIPA A DOBÎNDIT

mai multă Încredere

Șl A OBTINUT UN BILANȚ POZITIV"

ta
in 

fe- 
în-

Reprezentativa masculină de 
handbal a României a între
prins, intre 15 șl 24 decembrie; 
un turneu de yerificare în mal 
multe țări europene, turneu 
clus în planul pregătirilor 
vederea participării, în luna 
bruarie a anului viitor, Ia
trecerile grupei B a Campiona
tului Mondial. Cum se știe, 
obiectivul primei - noastre echi- 
na este revenirea în crupa de 
de elită a handbalului mon
dial și obținerea dreptului de 
participare la Jocurile Olimpi
ce din anul 1988. La revenirea 
ln patrie, am solicitat câteva a- 
mănunte din acest turneu an
trenorului federal Nicolae Ne- 
def.

— Care au fost partenerii de 
întrecere si ce rezultate au ob
ținut handbaliștii noștri1 ?

— tn ordine, am întâlnit de 
două ori selecționata R. F, Ger
mania, apoi pe cea a Luxem
burgului și. in două meciuri, 
echipa Elveției. Am mai susți
nut câte o partidă cu echipe lo
cale din R.F.G. și din Elveția. 
Turneul s-a încheiat cu un bi
lanț mulțumitor — patru victo
rii și o înfrângere. Iată rezul
tatele : 17—20 (11—9), în pri
mul meci, la Homburg și 24—21 
(12—11), la Frankfurt pe Mata, 
cu puternica selecționată a 
R. F. Germania. 27—16 (15—6). 
Ia Luxemburg, cu selecționata 
țării gazdă, 20—14 (11—6), la 
Horgen și 20—17 (11—8), la
Gumligen, cu echipa Elveției. 
Cum spuneam, un bilanț mul
țumitor și destul de edificator 
In acest moment al pregătiri
lor.

— Cum s-a comportat echi
pa în ansamblu și care a fost 
aportul individual al jucători
lor T

— Echipa a dobindlt mai mul-

tă încredere ln forțele proprii ; 
la cote superioare s-a jucat mai 
ales ln faza de apărare. Cu 
mai multă atenție puteam ter
mina turneul nelnvinșl. Mă gin- 
desc în primul rînd Ia faptul 
că in minutul 
mulul meci cu 
conduceam pe 
scor. Menționez 
Marian Dumitru, 
inactivitate 
creștere a pivotului Ion Moca- 
no. a portarului Mircea Pe- 
tran. La un nivel constant bun 
— Cornel Durăn. iar de la Va- 
sile Stingă, deși a. Înscris 20 
de coluri, doream mal multă 
atenție la finalizare. Așteptăm 
cu încredere recuperarea totală 
a conducătorului de Loc Adrian 
Ghimeș șl a extremei Marian 
Mirică, cu al căror aport, la 
nivelul lor maxim, randamen
tul echipei ar trebuii să crească.

56 al pri- 
echipa R.F.G. 

tabela de 
evoluția lui 

după o lungă 
imbucurătoarea

Mbmîl VCSA

Pentru 14 $i 21 ianuarie

STEAUA Șl DINAMO,

CALIFICATE ÎN

PENULTIMA FAZA

A COMPETIȚIILOR

EUROPENE DE VOLEI (m)
Echipele noastre de volei 

masculin Steaua București' — 
campioana țării — și Dinamo 
București s-au calificat in 
penultima fază a competițiilor 
intercluburi europene de volet 
Astfel. în C.C.E.. Steaua ur
mează să întâlnească pe Bro
thers Martinus Amsterveen 
(Olanda), iar Dinamo, în Cupa 
Cupakxr, pe Resovla Rzeszow 
(Polonia). Partidele tur-retur. 
vor avea loc în zilele de 14 și 
21 Ianuarie 1987. Steaua joacă 
primul meci in deplasare, ier 
Dinamo pe teren propriu.

START IN BALCANIADA DE BASCHET (m)
Bulgaria — România 116-101

ANCHETE INTERNAȚIONALE
Ancheta agenției internaționale 
de presă Associated Press l-a 
desemnat pe fotbalistul Diego 
Maradona drept cel mai bun 
sportiv al anului 1936. Mara
dona a totalizat 70 p. fiind ur
mat de Mike Tyson (box) — 
41 o. . Lendl (tenis) — 38 p, 
Norman (golf) — 37 p. Ser- 
ghei Bubka (atletism) — 35 p. 
Greg Lemond (ciclism) — 35 o. 
Alafn Prost (automobilism) — 
25 p Boris Becker (tenis) — 
19 p. Said Aouita (atletism) — 
12 D

o.

SOFIA, 25 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Joi au în
ceput in Sala Universiada în
trecerile balcanice de baschet 
pentru seniori, in prezența u- 
nul numeros public. In partida 
vedetă a zilei echipa României 
a Intilnit pe cea a Bulgariei, 
care a repurtat ' * 
116—101 (58—61).
noastră a început jpcul timid, 
nesigur (explicabil 
seama că aceasta a fost prima 
ei întâlnire internațională din 
luna mai și pînă acum), per- 
mițînd gazdelor să înscrie co
șuri în serie, dar numai timp 
de 5—6 minute, după care bas- 
chetbaliștii români au recupe
rat de la 12—20. ajungînd oa Jn 
min. 19 să obțină 61—54. Ni- 
culescu, Ermurache. Brăniștea- 
nu și Vincrcanu au fost fac
torii principali ai acestei spec
taculoase reveniri care a durat 
însă doar pînă imediat după 
începutul reprizei secunde. în 
continuare, aceeași echipă, care 
practicase un joc ordonat și 
eficace, a comis greșeli de teh
nică In serie, a ratat mult tar 
in apărare a fost dominată net 
tn lupta sub panouri. în aceste 
condiții, reprezentativa Bulen

vlctoria cu
Formația

dacă ținem

riei, evident mai bine pregătită 
fizic, a egalat si apoi s-a des
prins, obținând o victorie me
ritată. Au marcat : Ermurache 
26, Niculescu 25 Cernat 15, VI- 
nereanu 11, Ionescu 10. Brăniș- 
teanu 12 și Iacob 2, respectiv 
Mladenov 25. Antov 24. Amior- 
kov 21, Ionev 14. Vezenkov 10, 
Țenov 5, Slavov 3 Ierguov 2, 
Kolev 2, Iliev 4, Boris 6.

Au arbitrat bine Z. Santru- 
eek (Cehoslovacia) și N. To- 
kovici (Iugoslavia).

în deschidere, echipa Greciei 
a învins selecționata Iugosla
viei Ia o diferență netă : 98—84 
(52—37). Plusul de tehnicitate 
și experiență competițională a 
baschetbaliștilor eleni și-a spus 
cuvîntul in fața unei echipe 
alcătuită dintr-un singur jucă
tor de 20 de ani șl din 11 
avînd intre... 17 și 19 ani I

Au condus bine D. Crăciun 
(România) șl N. Nedeieev (Bul
garia).

Vineri reprezentativa noastră 
lntîlnește pe cea a Iugoslaviei.

Dumitru STĂNCULESCU

Incepînd de azi, la Melbourne

DE PRETUTINDENI

A 75-a FINALĂ
Astăzi urinează să aibă loc. 

ne arena ..Kooyong" din Mel
bourne. crimele schimburi de 
«ningi ale celei de a 75-a fi
nale a Cupei Davis la tenis, 
deținătoarea trofeului. echipa 
Suediei, avi nd de înfruntat for
mația tării gazdă. încercînd o 
succintă avancronică, să notăm 
că pentru acest ultim act al 
„SaIa ti erei de Argint" Suedia 
(învingătoare. anul trecut în 
finală. 3—2 cu R.F.G. la MUfi- 
chen) s-a calificat, deșt fără 
jucătorul ei nr. 1. Mats Wilan- 
der. dună un detașat 4—1 cu 
Cehoslovacia, la Praga, Austra
lia si-a cîșticat același drept 
după ce a depășit, la Brisba
ne. Statele Unite (fără McEn
roe si Connors) cu 3—1. la 
partida a 5-a renuntlndu-se.

Ce va fi acum? Părerile sînt. 
firește. împărțite cei doi căpi
tani neiucători. Hans Olsson 
si. respectiv Nea! Fraser ară- 
tîndu-se, fiecare, optimiști 1 
Chiar dacă sosit la Antipozi 
fără Wilander care urmează să 
se căsătorească oe 3 ianuarie 
Olsson e convins că nu se va 
repeta întîmplarea din 1983 
fcînd a eîstigat Australia), e- 
chlpa de azi a Suediei fiind 
..mai experimentată st mai 
obișnuită cu gazonul decît cea 
de acum 3 ani". Contînd De 
serviciile lui Stefan Edberg. 
Anders Jarryd Joakim Ny- 
strSm, Mikael Pernfors si 
Johan Carlsson (aflat! de 1# 
zile la Melbourne si antrentn- 
du-se 5 ore zilnic). Olsson s-a 
decis asupra dublului recentul

A CUPEI DAVIS
succes âl perechii Edberg — 
Jarryd în Mastersul (de dublu) 
de la Londra dovedindu-se ho
tărâtor. Desemnarea lucitorilor 
care vor evolua la simplu oa
re. opinează comentatorii, ce
va mal dificilă, dar se zice că 
opțiunile Iui Olsson se vor în
drepta, pînă la urmă spre 
Edberg si Nystrom. Jarryd 
fiind menajat de teama unei 
recidive la genunchi.

Fraser știe că. în fata deți
nătoarei trofeului, nu-1 așteap
tă o misiune ușoară- Numai că 
băieții Iul numără, prfrjtre atu- 
url. o mal bună acomodare eu 
suprafața de 1oc. cu clima si. 
firește un public ..care va fa
ce totul să ne ducă la victo
rie". Păstrînd o discreție abso
lută cu privire la alcătuirea 
garniturii. Fraser caută să 
mențină susoensul dar e greu 
de crezut că el va ' schimba 
ceva fată de meciul (din oc
tombrie) cu S.UA Cum Ma'k 
Edmondson se arată Ieșit d’-. 
formă, e aproape sigur că 
Australia va aborda finala cu 
Paul McNanice si Pat Cash la 
simplu ultimul urmînd să toa
ce Si dublul, alături de John 
Fitzgerald.

Așadar 26 27 gj 28 decem
brie la Melbourne finala re
lei de a 75-a ediții a Cline- 
Davis. Va izbuti Australia să 
împiedice* Suedia să-si adinde 
ce pentru a treia oară eons** 
cutiv .Salatiera"?

t Aceasta e întrebarea .

Ovidiu IOANITOAM

AMĂNUNTE din campionatul 
ItalieL, după etapa cfe duminică 
(a 13-a). • Juventus a suferit cea 
mai severă infrîngere în acest se
zon Ea a fost Învinsă cu 4—1, la 
Genova, de către Sampdoria ! An 
înscris ’ Vlalll (2), Mancini (din 
11 m) șl Briegel, golul de onoare 
al oaspeților fiind realizat de Se
rena. Paradoxal, Platini (Juve) a 
făcut o partidă excelentă, cea 
mai bună din această toamnă, 
dar cu o singură floare nu te 
face., victoria ! • K.H. Rumme- 
nlgge (Inter) în •'evenlre de for
mă „Kale* a marcat un gol de 
toată frumusețea în partida cu AvAlKrrr f*5—«5 •* T-x^,nT.

issMSI

JUNIORII ROMANI, PRINTRE PROTAGONIȘTII
TURNEULUI DE BOX DE LA TBILISI

Ia orașul Tbilisi a avui loe 
recent un turneu internațional 
de box rezervat Juniorilor, la 
care au participai si 8 tineri 
pugillști români, însoțiți de 
doi dintre antrenorii lotului 
national. Relu Auras si Vasile 
Bala. La întreceri au fost nre- 
zenti 103 sportivi din 6 țări > 
Bulgaria, Cuba, Finlanda, Po
lonia, România și U.R-SA„ ma
rea majoritate a locurilor Iu
tii fiind cucerită de sportivii 
țării gazdă. Singurele delegații 
care au reușit să urce cite nu 
boxer pe prima treaptă a po
diumului au fost eele ale 
României șl Cubei. Am solici
tat celor doi* antrenori amănun
te despre comportarea sporti
vilor noștri.

Iată-le: „Perspectiva Cam
pionatelor Mondiale de juniori, 
care vor avea loc anul viitor 
in Cuba, transformă acum ori
ce turneu international intr-o 
probă dificilă. De data aceas
ta. la Tbilisi a' fost un turneu 
deosebit de puternic, mal ales 
datorită faptului că sovieticii 
au Înscris ln competiție nu 
mai puțin de 71 de boxeri. 
Pentru sportivii oaspeți a fost 
deosebit de dificil de depâștt 
„baratul" numeric si valoric al 
gazdelor. Au reușit acest lu
cru doar „semimusca" noastră 
Nicolae Aliută si „ușorul" cu
banez Hernandez, care sl-au

Învins toti adversarii. Alți pa
tru boxeri români s-au clasat 
ne locul 3 : L. Doroftel. S. n- 
mofte. M. Nițuleseu si L Co
tnari. .Ușorul" Mihai Leu. 
unul dintre punctele forte ale 
formației noastre, nu a outuă 
trece de primul tur. deși a a- 
vut o oomportare destul de bună 
Ia fața cubanezului Hernan
dez. un talent de excepție. Leu 
l-a dus destule probleme, daf 
tactica sa adesea prea defen
sivă a lăsat cubanezului prea 
multe prileiuri de a puncta
ta general, băieții noștri ou a- 
vut o comportare mulțumitoare 
re pentru actualul stadiu de 
pregătire, ei numărlndu-se 
printre protagoniștii tumeuluL’ 
Un punct de onoare pentru 
delegația noastră l-a constituit 
De linsă performanta hil AIlt>- 
tă. faptul că arbitrul Petre 
Epureanu. care ne-a însoțit, a 
fost declarat cel mai bun din
tre oficialii competiției.

întorși de la acest tumen, 
tinerii boxeri s-au alăturat ce
lorlalți colegi din Iot pentru • 
continua pregătirile tn vederea 
principalelor competiții la care 

viitor I
Tup-

vor participa anul 
Campionatele Mondiale, 
neul Prietenia și Balcaniada.

Petre HENȚ

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT*
• La Alger s-au 

desfășurat lucrări - 
le celei de a 11-a 
sesiuni a Adunării 
generale a Consi
liului superior al 
sportului african, 
unde s-au discu
tat probleme lega-

■ te de dezvoltarea 
culturii fizice de 
pe acest conti
nent.
• După 12 run

de în campiona
tul de șah 
Iugoslaviei.
primele locuri 
află Dzevlan — 
p, Matulovid, Oe- 
balo, Lalid. Vell- 
dkovici st Cvitan 
— cite T p.

.al 
pe 
se 

8,5

• La Adis Abe- 
ba s-a deschis 
Spartariilada na
țională a Etiopiei. 
In program figu
rează < 
olimpice 
sporturi 
nale.
• La 

s-a Încheiat 
ciul de sah. la 100 
de mese, dintre e- 
chipa locală si 
selecționata 
șuiul Kaunas. Gaz
dele au 
victoria cu 
26,5 p.
• Anul 

Federația algeria
nă de sah va or
ganiza ta scoli 
cursuri de Inltle-

re si studiere a 
locului de șah.

disciplinele 
: si unele 

traditlo-

Vilnius 
i me-

cxra-

obtinut
73.5—

viitor.

• In turneul 
masculin de bas
chet de la Ma
drid : Iugoslavia — 
Al] Star 
142—106
De la învingători, 
cosgcter a fost 
Perasovici (26); 
Real Madrid — 
Brazilia 85—83
(41—41).

(S.U.AJ 
(71—46).

• Cel de al 14- 
lea Congres al 
antrenorilor de at
letism din Europa 
va avea 
14 și 17 
1987 la 
Bains

loc între 
ianuarie 

Aix-Les- 
(Franta).

;î 
D.

rosBstr.
dls șl acesta a adus victoria, pu
țin scontată, a oaspeților • lată 
clasamentul golgeterilor după 13 
etape : Altobelll (Inter) I goluri, 
Vtrdls (Milan) 7, Maradona (Na
poli), Dlaz (Florentina), Kleft 
(Torino). Dtrceu (Avelllno), Vtal
ii (Sampdoria) — cite 5.

LA CEA de a 100-a aniversare a 
clubului londonez Arsenal, „tu
narii* și-au serbat victoria (3—0 
cu Luton — goluri marcate de 
Quinn, Adams șl Hayes). Jucătorii 
echipei lidere șl-au onorat jubi
leul cu o cupă de șampanie șl

ln stingă, K. H. Rummenigge (Inter) in acțiune, ca in zilele tale 
-- L... Telefoto : AP. — Agerpresde glorie...

ca mc un gol, Maradona a avut 
o prestat!? deosebită tn jocul cu 
Come (2—1) tllnd coautor al am
belor punct, înscrise de formația 
napolitană ia ^Boniek fHomaț a 
tos. principalul ..vinovat- al tn- 
r-tnc-rl’ ne' teren propriu O—2) 
r-si Vr43-»rs 1-j» r»F Vțir

un tort cm un diametru de— S 
metri I, slmbollztnd diferența de 
puncte (9) care-l desparte de een 
da a doua clasată Nottingham 
(după SS de etapei A fost o fne- 
moasă aniversare — comentează 
agențiile de presă — la oare an 
nartiripat 1»« <e persoane prin-

*

tre care, bineînțeles, loturile 1» 
jucători, antrenori, jucători vete
rani și conducătorii clubului. < 
Alte noutăți din Anglia. In cla
samentul golgeterilor conduce Al
ter. (Tottenham) cu 24 goluri, ur
mat de Rush (Liverpool) — 21 șt 
Aldrige (Oxford) — 19. Să preci
zăm însă că in acest -clasament 
stat inclusă și punctele marcată 
ta Cupe ! Celebrul portar Peter 
Shilton (Southampton) a fost 
destul de grav accidentat la nas, 
tatr-o ciocnire cu Bittles (Not
tingham). B Jucătorul Hodgă 
(component al echipei naționale) 
a fost transferat de la Aston VB- 
la la Tottenham. Motivul T Fiind 
accidentat, noua sa echipă l-a a- 
slgurat că tratamentul medical.™ 
va fi cu mult mal ieftin dectt 
avea de plătit la... Aston Villa 1 
• Se discută mult despre jocuri
le de pe terenurile acoperite cu 
material plastic Ele stat pericu
loase, căci provoacă traumatisme - 
(fiind mal puțin elastice declt ga
zonul) — declară managerul Kin
ii ail de la Everton. La 29 Ianua
rie se vor întruni toți antrenorii 
din ligile engleze pentru a stabili 
o atitudine comună * 
tă chestiune. ,

S, C. ANDERLECUT 
duminică eu 3—0 de La 
prin golurile Înscrise 
nexul Jensen. lslandezul 
Johnson și— belgianul Grttn. An- 
derlecht este lideră, avlnd trăi 
puncte avans fată de F.C. Bruges.

SURPRIZE in 32-tmHe Cupei 
Pprtugallel. Două echtpe din pri
ma divizie au fost eliminate de 
către formații din ligile inferioa
re. Echipa Cardaxo (liga a 3-a) ■ 
dispus eu 2—1 de Braga, iar To- 
ratta (tot liga a 3-a) a învins pe 
Funchal cu 1—0. Două formațH 
din liga tnttl s-au Intilnit direct t 
Chaves a eliminat pe Belenense» 
cu 4—îINTERNAȚIONALUL, wst-geT- 
man Lothar Matthăus (25 de ani) 
ți-a prelungit contractul cu echi
pa Bayern Mtlnchen plnă ta 1990. 
■ sl normal ca Bayern să alb® 
nevoie de tm asemenea jucător 
talentat.

în Q.eeafc»
a dispus 
Gantolsa, 
de da- 

Gud-

Ion OCHSSNFELD *
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