
in prezenta tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
PLENARA LĂRGITĂ .'A CONSILIULUI NATIONAL
AL AGRICULTURIIJNDUSTRIEI ALIMENTAREf

SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR
Vineri, in 

tovarășului Nicolae 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
au continuat lucrările Plenarei 
lărgite a Consiliului National 
al Agriculturii, Industriei A- 
lîmentare. Silviculturii si 
Gospodăririi Apelor.

La sosirea în Sala Palatului, 
tovarășul Nicolae _Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceausescu, au 
fost intîmpinati că 
căldură si entuziasm 
cipanții la lucrări 
aplaudat și ovaționat

împreună cu ___
Nicolae Ceaușescu. in prezidiu 
au luat loc membri si membri 
supleanti ai Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membrii Bi
roului Executiv al Consiliului 
National al Agricultorii, In
dustriei Alimentare, Silvicultu
rii si Gospodăririi Apelor.

în cadrul plenarei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inmînat 
înalta distincție de -Erou al 
Noii Revoluții Agrare" unități
lor agricole Socialiste, de stat 
si cooperatiste care, si în a- 
cest an; au obținut producții 
mari de grîu. orz. porumb, car
tofi,' floarea soarelui si în zo
otehnie.

Au continuat, apoi, dezba
terile în plen.

Participan(ii Ia dezbateri au 
exprimat profunda recunoștin
ță și stimă pe care toti oamenii 
muncii din agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor Ie poartă, 
împreună cu întregul popor, 
secretarului general 
Iui, președintele 
tovarășul Nicolae 
pentru neobosita și 
activitate consacrată, cu nease- 

«miiită dăruire patriotică și 
abnegație revoluționară, ridică
rii patriei pe noi culmi de pro
gres si civilizație, sporirii pre
stigiului si roiului României în 
lume, cauzei păcii, dezarmării, 
înțelegerii și colaborării inter
naționale. Vorbitorii au dat o 
înaltă apreciere contribuției ho
tărâtoare a conducătorului parti
dului și statului nostru la dez
voltarea intensivă și moderni
zarea continuă a agriculturii 
românești, la fundamentarea u- 
nei concepții științifice, de lar
gă perspectivă, privind locul și 
rolul acestei ramuri de bază a 
economiei naționale, la elabora
rea și înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare.

prezenta 
Ceausescu,

deosebită 
de parti- 
care au 
îndelung, 
tovarășul

al parfidu- 
Republicil, 
Ceausescu, 

strălucita sa

Scrima, din primăvară

pînă in toamnă

luat cuvintul 
aleasa stimă

Proletari din toate țările, uniti-ed I

portul
j ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

politicii 
externe a partidului 
nostru, Ia puternica 
a științei. invă- 

și culturii in patria

că in acest an 
precum 
agricole 
din alte

si nu
de stat 
județe 
recolte

Cei care au 
și-au manifestat 
și considerație fată de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de largă re
cunoaștere internațională, pen
tru aportul de însemnătate deo
sebită la înfăptuirea 
interns și 
și statului 
dezvoltare 
țăminlului 
noastră.

Reprezentanții unităților dis
tinse cu înaltul titlu dc „Erou 
al Noii Revoluții Agrare" au 
adresat conducătorului partidu
lui si statului nostru calde mul
țumiri si adîncă recunoștință 
pentru cinstea ce le-a fost a- 
cdrdată. *

în cadrul dezbaterilor au fost 
prezentate rezultatele obținute 
in acest an.

S-a subliniat 
județul Olt, 
meroase unităti 
și cooperatiste
ale tării au înregistrat 
record, fapt ce demonstrează 
marile posibilități ale agricul
turii noastre socialiste de a 
realiza producții superioare, si
gure și stabile, chiar in con
dițiile climatice mai puțin fa
vorabile.

O atentie deosebită a fost a- 
cordată. în cadrul dezbateri
lor, pregătirii producției în ve
derea îndenlinîrii în cele moi 
bune condiții a planului pc 
anul 1987 si pe întregul cinci
nal.

In continuare, plenara a apro
bat, în unanimitate, 
programele înscrise 
de zi.

A fost adoptată.
nea, în unanimitate, Hotărîrea- 
Chemare a Plenarei lărgite a 
Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare. Sil
viculturii și Gospodăririi Ape
lor.

Primit cu multă căldură, cu 
cele mai profunde sentimente 
de dragoste și prețuire, a luat 
cuvintul, 
crărilor 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, a fost urmărită cu 
deosebit interes și 
aprobare, fiind subliniată 
petate rînduri cu vii și 
lungi aplauze.

Plenara a luat sfîrșit 
atmosferă vibrantă, de 
ziastă angajare patriotică.

Raportul și 
pe ordinea

de aseme-

in încheierea lu- 
plenare-, tovarășul secre_

unanimă 
în re- 
îndc-

intr-o 
cntu-
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întreprinderea Mecanică Bistrița

0 MARL, PUTERNICA Șl UNITA
FAMILIE, PRIN MUNCĂ Șl SPORT

Cu însuflețire si răspundere, 
cu spirit angaiant si dăruire, 
cu grijă pentru ordine si dis
ciplină. Aceste atuuri au fost 

. si au rămas caracteristice mun-
< citorilor si tehnicienilor între- 
§ prinderii Mecanice din Bistrița, 

recent.
2 500 
sînt

pe care l-am revăzut 
Lucrează acolo aproape 
de oameni. Majoritatea 
foarte tineri. Media de vîrstă 
— ni se face precizarea — este 
sub 25 de ani. De aici, desigur 
rezultă si forța., dinamismul.

spiritul de inițiativă ale aces
tui harnic colectiv, participant 
activ, pînă în ultima zi a anu
lui. la efortul general al aces
tei unităti economice, de a rea
liza produse cît mai multe, de 
calitate superioară, la nivelul 
sarcinilor si exigentelor formu
late de partid, de secretarul său 
general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, spre folosul nos
tru al tuturor. Iar apropierea 
zilei de 30 Decembrie, 
aniversăm proclamarea 
blicii. constituie pentru 
gul colectiv 
puternic în 
profesională, 
eficientă.

In trecerea prin secțiile în-

cînd 
Repu- 
intre- 

si maiun impuls 
întreaga activitate 
cu accent net pe

treprinderii. în 
Radu Popa, directorul 
cial si președintele 
sportive, ne convingem 
de că între afirmații si fapte 
există o legătură foarte strin- 
să. Nimeni nu lungește vorba, 
în cîteva cuvinte fiecare știe 
ce are de făcut : chiar însoți
torul nostru nu este un om 
prea vorbăreț. E nevoie să fie... 
provocat la discuții : si aceasta 
o face Corncliu Catană, vice
președintele asociației sportive 
si președintele secției de te
nis. cînd ne invită la o actiu-

tovărășia ing. 
comer- 

asociatiei 
repe-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2—3)
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PÎRTIILE VĂ AȘTEAPTĂ
albă de nea a îmbrăcat întrea
ga tară. Satisfacție deosebită 
pentru toti. dar în special pen
tru iubitorii sporturilor de iar-

Calendaristic, iarna a început 
recent, dar si... debutul acestui 
frumos anotimp a avut loc a- 
bia zilele trecute cînd mantia

renumite pentru practicarea 
sporturilor de iarnă.

POIANA BRAȘOV. Pîrtiile 
de schi au fost curățate si re- 
amenaiate pentru sporturile al
be. inclusiv cele noi de lingă 
hotelurile ..Intim" si .Stadion". 
La 1500 m altitudine a fost 
dată în folosință pentru turiști, 

o 
schi fond. Tot 
stațiune am aflat 

mecanice de 
cablu vor func» 

maximă.

te

l\

&

■
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...Șl ACUM, EFORTURI SUSȚINUTE
PENTRU STABILIZAREA VALORICĂ

Scrima, această disciplină care a adus spor
tului românesc multe succese de pe planșele 
mondiale și olimpice ale ultimelor trei decenii, 
se confruntă acum cu o multitudine de proble
me, incepind cu propria organizare și terminînd 
cu reprezentarea internațională. Acum, cînd a 
fost cel mai productiv an din ultimii zece în 
ceea ce privește numărul de medalii obținute Ia 
Campionatele Mondiale (tineret și seniori) ? Da, 
pentru că bilanțul numeric pozitiv nu se supra
pune exact peste cel valoric, perspectiva celor 
patru arme nefiind acoperită prin prisma Jocurilor Olimpice 1988.
,. în ceea ce ne privește vom încerca să relevăm 
In aceste retrospective în perspectivă ce anume 
se reflectă în numărul medaliilor obținute din 
realitatea scrimei noastre, dar si ce anume se 
poate ascunde în spatele strălucirii acestora, care 
sînt punctele de rezistentă si cele nevralgice din 
angrenaiul scrimei românești în actualul ciclu 
olimpic.

„FORMIDABILUL RETUR"
La Stuttgart, in primăvară, toată primăvara 

scrimei mondiale, la Campionatele de tineret 
Dincolo de fireasca miză — titlurile de cei mai 
bun scrimeri ai lumii pînă în 20 de ani, se aflau 
în joc și titularizările celor mai autorizați repre
zentanți al noului val în primele echipe națio
nale, actualul ciclu olimpic aducînd tot mal

@ Intre excelentul bilanț al „mondia
lelor" de tineret și reculul înregistrat la 
C.M. de seniori © Parametrii antrena
mentului modern trebuie să-și găseas
că loc la toate cele 4 arme

aproape confruntarea din 1988. Lotul României, 
redus, alinia totuși ebneurenti la toate cele patru 

arme, purtătoarele speranțelor fiind cele trei 
floretiste, Reka Lazar, Georgcta Beca și Claudia 
Grigorescu, Iîngă ele aflîndu-se finalistul de la 
ediția precedentă, colegul de armă Romieă Mo- 
lea. Și spre surprizaj multora (mai ales printre 
cei care au acceptat' cu greu necesitatea parti
cipării la asemenea confruntări, aceștia „uitînd" 
că păstrarea contactului cu marea performantă 
este obligatorie pentru o reală perspectivă) mica 
delegație a scrimei noastre, aflată într-o dispu
tă inegală cu marile forțe ale acestui sport 
olimpic (R.F.G., Italia, U.R.S.S.. Franța), care 
au și aliniat formații complete, a reușit o fru
moasă performantă — locul 2, atît in clasamentul

Paul SLAVESCU

- (Continuare în pag 2-3)

nă si pentru tineretul studios 
aflat în elină vacantă. Pentru 
ei aducem la cunoștință ulti
mele noutăți aoărute în mate
rie de schi în cîteva stațiuni

dar nu numai pentru el. 
Dîrtie pentru 
din cunoscuta 
că mijloacele 
transport pe 
tiona la capacitatea __

PREDEAL. în localitate, pen
tru a se descongestiona cu
noscuta pîrtie a Clăbucetului. 
au fost amenajate altele noi. 
dună cum urmează: s-a dat în 
folosință pîrtia din aoronierea 
hotelului „Cioplea Nou", 
cele de la „Trei Brazi", 
rizont" și „Gîrbova" au 
dotate cu instalații de 
schi.
- BORȘA. Pîrtia de schi 
localitate a devenit una dintre 
•ele mai bune. în urma lucră
rilor de defrișare si nivelare 
întreprinse In vară. Cu Dleca- 
rea din Vîrful Ștîoî. nîrtia 
noate deveni competitivă Den- 
tru desfășurarea întrecerilor 
de schi, datorită gradului de 
dificultate. lungimii de 3000 
de metri si mijloacelor de ur
care (telescaun si schi-lift).

SEMENIC. Un nou schi-lift, 
dat în folosință recent; face ca 
numărul practicăntilor, schiului 
să fie în continuă creștere în 
această zonă unde zăpada se 
menține o lungă oerioadă de 
timp.

iar 
„O- 
fost 

baby-

din

Latireațîi anchetei „SPORaIJL“

4. CĂMĂTARU: „IMI DORESC MULT

SĂ PRIND Șl EU 0
Dacă pe teren, lui Bumbescu, 

Mircea Popa sau Pitulice le-a 
fost mai ușor să-l „depisteze" 
pe cunoscutul vîrf de atac, 
pentru noi, în aceste zile de 
vacanță, ne-a fost greu să-l 
găsim pe Rodion Cămătaru.

tn sfîrșit, ni se dă un re
per sigur : „Câutati-1 la Petrică 
Deselnicu, la Ciclop. E acolo !“ 
Și, intr-adevăr, peste cîteva 
minute, directorul Ciclopului 
din Craiova, nu altul decît fos
tul jucător al Universității, ni-l 
dă la telefon pe bunul lui prie
ten.

— Deci, Cami, tot la Craiova 
te găsim.

— Acum, da. în această va
canță am umblat cam mult. 
M-am dus la Strehaia, pe la ai 
mei, s-o văd pe Alexandra, fe
tița mea, care are doar un an 
și două luni, apoi am fost Ia 
Timișoara,, la niște rude, am re
venit la Craiova, pentru că, de, 
ca omul, sînt atîtea de rezolvat 
in această vacanță.

— în acest periplu automobl-

GHEATĂ EUROPEANĂ!•

tistic, ai reușit să pui mina pe 
vreun „Sportul" 1

:— Dacă nu reușeam eu să 
cumpăr, mi-1 aduceau priete
nii. Știu la ce vă referiți. Ia 
ancheta ziarului, cu desemna-

Constantir ALEXE

(Continuare tn pag 2-3)



După intense pregătiri pe„- 
us?at. patinatorii de viteză își 
continuă antrenamentele în a- 
•:este zile pe .dr?„(unghiurile** 
de gheață ale patinoarelor ar
tificiale din orașele respecti
ve. Mai întreprinzător, tînărul 
antrenor' și sportiv brașovean 
Andrei Erdcly (deținătorul ti- 
ltilui de campion la proba de 

ăaoo m) s-a deplasat în cîteva 
i induri eu elevii lui la Tușnad 
(ca și iri anii treeuți, iarna a 
venit mai devreme pe aceste 
meleaguri șl a înghețat... tun 
Lacul Ciucaș) pentru teste co- 
rnune cu viteziștii din cunos
cuta stațiune montană harghi- 

de fapt secția „satelit" 
Miercurea Ciuc, condu- 

căutător de 
Nicolae Toth. Avînd 
conducerii stațiunii,

teană,
a S.C.
să de harnicul 
talente 
sprijinul

cei doi tehnicieni și elevii lor 
au trasat o pistă de 300 m, pe 
care au și avut loc primele 
tri aluri.

Intr-o convorbire telefonică 
cu contabilul șef al stațiunii, 
inimos om de sport, Lucacl 
Preda, am aflat că la Tușnad 
temperatura este constant scă
zută (minus 6—7 grade), iar 
pista de pe Lacul Ciucaș va 
fi împrejmuită și întreținută 
corespunzător cerințelor sec
țiilor de performanță. Pînă în 
prezent, și-au anunțat sosirea 
în localitate alergători, de 
toate categoriile, din Bucu
rești, Sf. Gheorghe, Miercurea 
Cluc, Sibiu șl alte centre de 
patinaj. Prin urmare, la Tuș
nad se patinează pe pista ma
re. (TR.I.)

I
I
I

• MIERCURI A PLECAT LA 
COPENHAGA reprezentativa 
de hochei a tării noastre, care 
va oarticipa la ..Cupa Pondus", 
importantă etapă de verificare 
pentru întrecerea grupei C a 
Campionatului Mondial. Au 
făcut deplasarea jucătorii : G. 
Hufan, Netedu — portari : E. 
Antal, S. Gali, Heriea, Dala, 
D. PoBoviei, Horvath, A. Nagy 
— fundași ; Burada, Tureanu, 
Dragomir. Csata, Gliga, Nistor, 
Hălăucă. Zaharia, Șotron, Ge- 
reb, Gerczuj — înaintași. Du
bă cum' se vede, o echipă mult 
modificată fată de ultimele în- 
tîlniri internaționale.

Ciuc a Dierdut toate meciuri
le cu 5—0. Dintre jucători s-au 
evidențiat Mohorea.
don, Geru, Androne
Galați), Șomfăleanu, 
Panaitescu (Steaua

I. Spiri- 
(CSȘ 2 

Nicolcscu, 
Triumf).

Partidele au fost conduse de 
arbitrii Em. Both, S. Dinu, N. 
Enache, St. Enciu, V. Ștefanei 
si M. Nicu. De neînțeles ne- 
narticiparea echipei din Miercu
rea Ciuc. reprezentanta unui 
centru cu vechi si frumoase 
tradiții în hocheiul nostru. (T. 
Siriopol-coresp.).

„CIPA » DtctriDRir" „CUPA A.S.A. BRAȘOV"

IA SCHI FOND LA BIATLON

ÎNAINTEA TURNEELOR Dl

Perturbat din cauza lipsei 
de zăpadă, calendarul com- 
petitional al Federației Ro
mâne de Schi-Biatlon în
cepe șă-și intre în normal 
chiar de la prima ninsoare. 
Astfel, schiorii fondisti tși 
măsoară forțele în prima 
competiție a anului, care are 
Ioc la această oră Ia Pre
deal. Pe ptrtiile din Valea 
Rîsnoavei se dispută »Cuoa 
30 Decembrie" cu participa
rea celor mai buni specia
liști ai genului, inclusiv 
membrii loturilor republica
ne si olimpice. Au loc curse 
pentru iuniori si seniori, 
junioare si senioare.

Blatloniștii din majoritatea 
secțiilor s-au pregătit pe... us
cat. Rotilele au fost solicitate 
din plin în ultima perioadă, 
iar de cind a căzut zăpada au 
fost înlocuite cu schlurile. In 
poligon s-a lucrat mult și, se 
speră, bine. Tragerile din- 
concursurile viitoare vor con
firma. sau nu, modul cum s-a 
muncit pînă acum. Primul 
„test" va avea loc săptămîna 
viitoare (29—30 decembrie), 
cind biatloniștii juniori șl se
niori iși vor disputa „Cupa 
A.S.A. Brașov" pe noile ame
najări de pe Valea Rîșnoavei 
de lingă Predeal. Traseele de 
schi șl poligonul pentru tra
geri au fost modernizate și se 
prezintă în excelente condiții 
pentru a permite organizarea 
oricărei competiții.

• LA SUCEAVA, pe pati
noarul artificial, s-au desfășu
rat întrecerile turneului 2 al 
grupei valorice C a campiona
tului, 
iul 
cut 
va 
cu __________
tromures Tg. Mures. 14—2 cu 
Unirea Tg. Secuiesc. 9—3 cu 
CSM Suceava ; Tîrnava 13—3
cu CSM Suceava 18—'1 cu U- 
nireat 18—3 cu Petrolul. 7—7 
cu Electromureș ; Electromu- 
reis 18—1 cu Petrolul Brasov. 
10—3 cu Unirea, 19—2 cu CSM 
Suceava : CSM Suoeava 6—1
cu Unirea. 9—2 cu Petrolul :
Unirea 3—2 cu Petrolul,
în clasament continuă 
conducă Tîrnava Odorheiu 
cuiesc (17 p). urmată de 
talul (16). Electromureș 
CSM Suceava (8). Unirea 
Singura echipă fără nici 
punct — Petrolul Brașov. 
Mîndrescu-cpresp.).

Iată rezultatele : 
Rădăuți (care nu a 
înfrîngerea) 4—2 cu 
Odorheiu Secuiesc. 
Petrolul Brașov. 8—7 cu Elee-

INVITAȚIE 
LA SCHI

BULETINUL ZĂPEZII

Meta- 
cunos- 
Tîrna- 

13—3

să 
Se- 

Me
as). 
(2).
un 
(I.

Așteptată cam 
multă vreme, 
sfîrșit, zăpada 
așternțit și 
leagurile 
Bucurie 
pentru 
sporturilor _ 
nă. La munte stra
tul de omăt este 
suficient de gros.

de
In 

s-a 
pe me-
noastre. 
deplină 

iubitorii 
de iar-

Prin amabilitatea Institutului de 
Meteorologie si Hidrologie am aflat 
pentru cei interesați grosimea stra
tului de zăpadă în principalele zone 
montane :
Babele 12 cm Paring 45 cm
Sinaia 15 cm Semenic 59 cm
Predeal 17 cm Stîna de Vale
Rarău 22 cm 59 cm
Lă cauți 15 cm Brașov 7 cm

I
I
*

• AL TREILEA 
(dublu) de iuniori I. 
s-a disputat la Galati i 
einarea a numai trei 
(CSȘ 2 Galați. CSȘ Gheorgheni 
si Steaua Triumf București), 
cea de-a natra (CSS Miercu
rea Ciuc). neprezentîndu-se. 
Rezultatele : CSS 2 Galati 7—1 
și 12—3 cu Steaua Triumf, 7—4 
si 10—3 cu CSȘ Gheorgheni : 
CSS Gheorgheni 4—5 si 9—4 cu 
Steaua Triumf. CSȘ Miercurea

TURNEU 
grupa 1, 
cu narti- 

i echipe

• VINERI după-amiază s-a în
cheiat în Capitală, la patinoarul 
„23 August", al doilea turneu de 
juniori II, grupa 1. In ciuda fap
tului că formația C.S.S. Gheor
gheni nu s-a prezentat, ca șl la 
turneul anterior, partidele au fost 
destul de interesante, evidențiin- 
du-se în special formația C.S.S. 
Miercurea Ciuc (antrenor : imre 
Mezel). De altfel meciul C.S.S. 
Miercurea Ciuc — C.S.S. 2 Galați 
a fost cel 
lui. Iată 
Galați — 
rești 7—1 (2—0, 3—0, 2—1), 
golurile realizate de C. Stoica — 
4 și G. Dan — 3, respectiv Mer- 
geani ; C.S.S. Miercurea Ciuc — 
C.S.S. 2 Galați 3—1 (0—0, 1—0,
2—1), golurile fiind realizate de 
Roman, Gered și Șotron, respec
tiv G. Dan ; C.S.S. Miercurea 
Ciuc — C.S.S. Triumf 11—0 (5—0, 
0—0, 6—0), autorii golurilor fiind 
Șotron 5, Csergb 3, Biro, An
dras și Roman. în urma acestor 
rezultate pe primul loc a trecut 
C.S.S. M. Ciuc — 10 p (49—10), 
urmată de C.S.S. 2 Galați — 10 p 
(37—11). C.S.S. Triumf — 4 p și 
C.S.S. Gheorgheni — Op. Meciu
rile au fost conduse de Fi. Gu
bernii, Dumitru și Daniel Tran
dafir șl M. Ghiță.

mai frumos al turneu- 
rezultatele : C.S.Ș. 2 

C.S.S. Triumf Bucu- 
prin

(Urmare din pag. 1)

ÎNTREPRINDEREA mecanica bistrija
(Urmare din pag. 1)

ne (in oremieră) — o Întrece
re dedicată aniversării procla
mării Republicii. Va avea loc 
în aceeași zi. după-amiază. In 
Sala Sporturilor, cu participa
rea,. celor mai buni tenismani 
de perspectivă ai Mecanicii 
Bistrița, Patrie Ceuca, Csaba 
Bcsos si Florentin Manciuc si 
a unor invitați din Capitală, 
printre care si antrenorul fe
deral Alexe Bardan.

Cei de la Mecanica Bistrița 
pun un mare accent pe activi
tatea de perspectivă. Pornind 
de la competiții de masă, ei 
au reușit, de pildă, să aducă 
fotbalul în Divizia C. scrima 
(proba de spadă) în Divizia A. 
Iar sabia să propulseze în per
formantă doi sportivi. „Totul 
a început de la nivelul cam
pionatului pe asociație — tine 
să remarce ing. Radu Popa — 
căruia la noi fiecare om al 
muncii îi acordă importanta

MÎINE, ETAPĂ

IN DIVIZIA A
DE VOLEI (m)

sefn sase 
lesfăsoară 
In cadrul ____
ului masculin de volei ___
șa A. Dintre acestea, se dis- 
ing ca foarte interesante în- 
îlnirile: A.S.A. Electromureș 
‘g. Mures — Elcond Dinamo 
'alău si Explorări Știința Ba- 
a Mare — Dinamo (din grupa 

valorică. Jocurile
'ractorul
iăvinesti. _____ __ _____
ocurile 7—12).
rogramul complet ale etapei: 
GRUPA I
București : STEAUA — U- 
IVERSITATEA C.F.R. CRA- 
2VA (Sala Agronomia. ora 
»: Tg. Mures : A.S.A. ELEC- 
ROMUREȘ — ELCOND -DI- 
AMO ZALĂU : Baia Mare : 
XPLORARI ȘTIINȚA — DI- 
AMO.
GRUPA A Il-a
Sueeava : C.S.M.U. - RAPID; 
ilcea : C.S.M. DELTA — PO- 
TEHNICA TIMIȘOARA: Bra
vi TRACTORUL — RELO- 
JL SAVINEȘTI

orașe din tară, 
mîine sase partide 
returului Campiona-

Divi-

1—6) si
Brașov — Relonul 

fruntașele grupei

înaintea turului II, cu turnee 
de sală, Campionatul Național de 
handbal rezervat junioarelor adu
ce in prim-plan cîteva aspecte 
demne de semnalat. In primul 
rînd, este vorba de prezența în 
fruntea seriei A a echipei C.S.Ș. 
„Mihai Eminescu" iași (antrenor 
Gică Soveja), întocmai ca în edi
ția anterioară, secondată acum — 
la două puncte — de handbaliste
le de la c.s.ș. Galați. Pe locul I 
In seria B se situează, din nou, 
echipa C.S.Ș. Constanța (Lucian 
Rîșniță), care a cumulat puncta
jul maxim și un golaveraj exce
lent (+73), elemente ce vor cln- 
tări mult in calificarea pentru 
turneul final, ca și în edițiile tre
cute. Mai notăm o promițătoare 
prezență pe locul secund, hand
balistele de la C.S.Ș. 2 Mecanica 
Fină București, echipă care anul 
trecut se situa pe locul 7.

Pe primele două locuri în seria 
C se află C.S.Ș. Sibiu (Gheorghe 
Bădianu) și C.S.Ș. Făgăraș (Nico- 
lae Marian), la egalitate de punc
te, sibiencele avînd la golaveraj 
un plus de 18 goluri. In seria D. 
echipa antrenată de Dan Cîrjoes- 
cu — C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
— se află pe primul loc, după ce 
în ediția anterioară se situa tot 
pe locuri fruntașe (III), semn că 
preocupările de calitate sînt obiș
nuite la această secție.

Ca șl în întrecerea băieților, ■ 
Campionatul Național de handbal 
pentru junioare își va continua 
întrecerile turului II în două tur
nee de sală. Reamintim că și in 
cazul fetelor va opera aceeași in
dicație regulamentară potrivit că
reia în primele reprize ale meciu
rilor din sală echipele vor trebui 
să se apere „om la om".

Turneele de sală vor avea loc, 
primele patru etape, intre 29 ia
nuarie și 1 februarie 1987, după 
cum urmează : la București (se
ria A), Constanța (B), Craiova 
(C) și Zalău (D), iar următoarele 
trei etape, între 27 februarie și* 1

martie 1987, la 
tești (B), Timii 
Napoca (D).

Turul III, cu 
va avea loc în 
rile urmînd să 
aer liber.

SEJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iași 
Galațr 
Ploiești 
Șt. Bc. 
Rapid

css
CSȘ
CSȘ
CSȘ
csș
CSȘ P. Neamț 
CSȘ “
CSȘ

Roman 
Focșani

SE!

Constanț; 
2 M. Fin; 
V. Piteșt 
D. Brașo’
Medgidia

CSȘ 
csș 
csș 
csș 
csș 
Progresul Buc 
csș 
csș

Tîrgoviști 
Caracal

SER

Sibiu
Făgăraș 
Craiova 
Arad 
„Poli" Til 
Alba lull; 
Hm. Vîlce

csș 
csș 
csș 
csș 
csș 
csș 
csș
csș Dr.T.Sev? 

*) Echipă pena
SER

1. CSȘ Cj.-Nap.
2. CSȘ Zalău
3. Voința Od. Sec
4. CSȘ
5. CSȘ
6. CSȘ
7. CSȘ
8. CSȘ

Bistrița 
Sighlșoars 
Tg. Mureș 
Sf. Gh.
B. Mare

cuvenită. Acum, sub egida 
Daciadei. acest campionat si-a 
sporit semnificația, se înțelege 
si mai bine că drumul spre 
performanță de aici începe. Do
rim în același timp ca toți cei 
ce fac sport să rămînă ai noș
tri... Adică, după absolvirea 
unor scoli sau încheierea sta
giului militar, să revină in în
treprindere. Aici e Ioc pentru 
toată lumea, pentru toți cei 
care se simt legați de colectiv. 
Am fost si vrem să rămînem 
o familie, să ne ajutăm, să ne 
modelăm, cind e cazul. Numai 
o asemenea legătură sufleteas
că. puternică si statornică, poa
te favoriza împlinirile noastre, 
în muncă, în sport, în viată..."

După orele de program si 
înainte de a lua parte la cîte
va întreceri dedicate zilei de 30 
Decembrie. ne sînt înfățișate 
unele realizări din domeniul 
sportului. în principal, comple
xul sportiv al tinerilor de la 
Mecanica, cu terenuri de hand
bal si minifotbal (2), altele re
zervate iubitorilor tenisului 
(4), care au în completare o a- 
menajare specială (un zid de 
aproape 40 de metri) pentru 
antrenamente individuale. După 
aceea, un teren de fotbal, 
omologat, cu tribună, vestiare 
si grup social, precum si un 
spațiu pe care s-a n-^iectat 
încă un teren pentru iubitorii 
celui mai popular dintre spor
turi. „pentru că solicitările 
cresc mereu, mai ales de cînd 
se dorește ca Mecanica să fie 
una din pepinierele diviziona
rei B, Gloria...", cum ne dă a 
înțelese președintele Comitetu
lui sindicatului. Gheorghe 
Ciunriuc.

Există. însă, si alte proiecte: 
amenajarea aținea trei tere
nuri de tenis (cu zgură), 
unor spatii pentru o plajă în 
jurul bazinului existent (33 m) 
— „deoarece intenționăm ca 
toti oamenii muncii și famili- 

lor să se inițieze in inot". 
atrage atentia ing. Popa — 
de asemenea, o arenă pen- 
popice. în aer liber. Totul.

a

ile
ne
si.
tru__
ni se face precizarea, cu mij
loace locale, prin munca volun- 

asociatieitară a membrilor 
sportive.

Înainte de a părăsi 
derea. președintele 
Bistrita-Năsăud. prof. Constan
tin Săndută, ‘recomandă gaz
delor să ne prezinte si ' alte 
realizări care onorează nu nu
mai colectivul acestei unităti 
economice, ei vin si In spri
jinul unor iubitori ai sportului 
din oraș, din județ si chiar din 
tară. Asa am luat cunoștință 
de cîteva dintre creațiile spor
tive ale muncitorilor si tehni
cienilor. printre care legături 
pentru schi, probe de fond, la
me de scrimă si un aparat de 
racordat rachete de tenis. Toa
te concepute în’ întreprindere, 
nrin strădania unui colectiv din 
care face parte și ing. Ion 
Negușa. Sînt realizări care ex
tinse la o scară mai largă vor 
însemna importante economii 
pentru multe cluburi si asocia
ții sportive direct interesate.

Ne-am aflat, de bună șeamă, 
într-o admirabilă familie în 
care răspunderea Dentru lucrul 
de calitate se împletește. în 
orele libere. cu o activitate 
sportivă practicată cu interes, 
cu satisfacția ne care o tră
iesc muncitorii si tehnicienii de 
la întreprinderea Mecanică din 
Bistrița, de a fi mereu împreu
nă...

întrenrin- 
C.J.E.F.S.

pe medalii (după U.R.S.S.), cit 
și in cel pe națiuni (urmînd 
Italiei). Calificînd in finala de 
8 a floretistelor pe toate cele 
trei reprezentante, cu Reka La- 
zăr și Claudia Grigorescu in 
luptă pentru podium, prima 
dintre ele obținînd titlul de 
campioană mondială de tineret 
(după ce la ediția 1985 luase 
„argintul"), scrima noastră ju
venilă a reușit un tur de for
ță. Căruia i s-a adăugat me
dalia de argint a floretlstului 
Romică Molea șl clasarea prin
tre fînaliștii probelor a spa
dasinului Adrian Pop (foarte 
aproape de podium) și sabre- 
rului Atila Papp.

Acest bilanț l-a și determi
nat pe comentatorul francez de 
specialitate, Olivier Zilbertin, să 
concluzioneze în suplimentul 
special al Federației Internațio
nale, dedicat ediției 1986 a 
C.M. de tineret, publicat în 
„Escrime Magazine" : „Italia a 
ieșit finalmente victorioasă in 
clas.amentul pe națiuni, ea re ■ 
prezentind formația cea mai o- 
mogenă. Dar, formidabilul re
tur la toate cele patru arme al 
României, care a plasat cel pu
țin cite un reprezentant în fie
care finală, va rămîne, proba • 
bil, evenimentul marcant al a- 
cestor campionate, avind în ve
dere că acești tineri pe care 
i-am văzui la Stuttgart nu vor 
intîrzia să confirme și la se
niori. Pentru că diriguitorii 
scrimei românești duc actual
mente o politică de întinerire 
a loturilor naționale". O ase
menea opinie, cofelată cu cea 
generală, de asemenea de la 
■fața locului, și la care sub
scriem integral, privind calita
tea — tehnică și spectaculară 
— a scrimei practicate, rar în- 
tilnită la această categorie de 
vîrstă, acredita în- primăvară 
lotul de speranțe al scrimei 
românești.

recte !), iar la echipe elasîn- 
du-se pe un loc periferic (7)... 
Neașteptatul regres este și mai 
pregnant în comparație cu as
censiunea 
binei Bau 
o clasare 
Stuttgart.
Ia la Sofia ! Pentru că 
tistul Romică Molea a 
înainte de vreme să se 
dere o valoare, crezind 
medalie poate înlocui ulterior 
pregătirea fără rabat si gîn- 
direa lucidă pe planșe, sau că 
sperie pe cineva. Rezultatul ? 
Eliminat in turul 3... Pentru 
comparație, un exemplu : din
tre cei trei floretiști 
la Stuttgart, doi — 
(R.F.G.) și Ersek 
s-au calificat printre

Și intrucit sabia a 
Sofia un punct de minimă pe 
panta cobori toare pe care se a- 
flă această armă, cîndva me
daliată la C.M. și J.O. (vete
ranii Marin Mustață și Ioan 
Pop n-au mai făcut fată, nici 
în condițiile unei scăderi valo
rice pe plan internațional, iar 
cei din generația de mijloc — 
Alexandru Chiculiță, Florin 
Păunescu și Vilmoș Szabo sînt 
rămași în urmă din 
vedere al concepției 
singura speranță 
spada. Armă care a 
această dată să se 
după multele șanse 
ultiifaii ani, aducînd de la So
fia prima medalie obținută în
tr-o supremă competiție (cele
lalte trei arme contribuind

Anjei Fichtel si Sa- 
(R.F.G.) care, după 
fără strălucire la 

și-au disputat fina- 
flore- 
ajuns 

consi- 
că o

medaliațf 
Weidner 

(Ungaria) 
finaliști. 
atins la

punct de 
de luptă), 
rămăsese 
reușit de 
revanșeze 
ratate în

.’"’A « WW DOAR O FLOARE..

dlmtmca j >
Ultima alergare clasică a a- 

nului. „Premiul de închidere", 
se va desfășura mîine diminea
ță ne hipodromul din Ploiești. . 
Ea se va bucura de o partici
pare selectă. în frunte ^cu Co
ran. cîștigătorul Derbyului 1986. 
Trudin, învingător în Criteriul 
de fond. Hendorf. Cornișon. 
Satin. Humor și alții, intr-un 
handicap cu frumoase perspec
tive de victorie pentru toti con- 
curentii.

Reuniunea mai are un punct 
de atracție, disputa pentru 
titlul de campion al appranti- 
ilor. în care actualul lider, O.

PREMIUL DE INOIIDIPI"

Dumitru, va primi replica .ocu
pantului locului secund. 
Mihai. Primul dintre ei < 
frumoase sanse cu Rizoriu 
Recrut, cel de al doilea 
Oreasca si Hemeiusa.

De asemenea. trebuie

V. 
are 

1 Si
cu

să 
menționăm cele trei reporturi 
la pariurile ordinea triplă din 
alergările 6 și 7 si la pariul 
triplu cîstigător din cursele 
II—111—IV.

A. MOSCU

Iată, însă, că din buchetul 
viu colorat și parfumat al pri
măverii, în vară, la „mondia
lele" de seniori, de Ia Sofia, 
n-a rămas decît o floare —• 
„argintul" spadasinului Nicolae 
Bodcczi. Pentru că tinerele flo- 
retiste n-au mai putut duce 
trena marii performante în a- 
cest interval de timp (două 
vîrfuri de formă presupun o 
dozare „farmaceutică" a pregă
tirii, cu intensitate dirijată fără 
fisuri și cu o pedagogică in
terferență a refacerii), fiind 
eliminate în bloc mult înaintea 
fazelor superioare ale probei 
individuale (doar Ana Geor
gescu a ajuns în eliminările di-

de-a lungul 
scrimei x
Bodoczi ieit
vada va 
de adversari v. 
nîndu-se în fin; 
celebrului Philii 
echipe, însă, si 
au capotat lam 
Olandei (3—8) r 
rea în primei. _ 

Ce a arătat.
loturilor repreze 
nitura tînără a 
nine a acuzat 
unei trăgătoare 
capabilă să cons 
în momentele d 
rea Elisabetei 
poate să aducă 
necesar, progran 
tire și participa 
competiții ale u 
trebuind să con: 
lor noastre- stătu 
ve reputate, cu t 
stantă s: valoan 
Floretiși i sabi 
de o muiieă susți 
parametri’ 
cer, în p. 
fizică e 
și acur 
mătură .
noua mască. Iar 
să ajungă să st 
echipă la nivelul 
dividualităților c 
cu deosebire pe 1 
sabilității fată d< 
colectivă.

Comportarea si 
nora dintre selec 
necorespunzătoare 
ansamblul întregi 
petițional, are d< 
cauze, mai profu 
țin de procesul el 
gătire și selecție 
turilor. Despre i 
într-un alt articol

’■iptei 
.1 rir 

entă.
■> în ( 

.nică i

ANUNȚ».
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoș

tință celor interesați că numai pînă ia 
31 decembrie 1986 la magazinul auto din 
București, str. Valea Cascadelor 24, sec
torul 6, se primesc înscrieri la autotu
rismul OLTCIT CLUB prin transferul ce
lor care au depus bani la C.E.C. în cont 
pentru autoturism pînă la 31 decembrie 
1984, șl la autoturismul DACIA SPORT 
prin transferul celor care au depus bani 
la C.E.C. în cont pentru autoturism pînă 
la data de 31 decembrie 1985.

DE REȚINUT ■: duminică 28 decembrie 
a.c. toate magazinele auto I.D.M.S. 
(ară vor fi deschise între orele 8—15.

din

Bucur

Piteșt

Brașo’
Bacău

Baia I
Reșița

Menționăm că pînă la finele lunii 
curs cumpărătorilor care au numere_ 
înscriere care se încadrează în numărul 
de livrare anunțat li se eliberează la 
cerere adrese de transfer pentru ridica
rea autoturismului de la magazinul auto 
I.D.M.S. Pitești.

în 
de Cluj

Craiov
Timișo

Reamintim că în prezent se livrează au
toturisme DACIA 1310 cumpărătorilor 
programați după cum urmează, la maga
zinele din :

Iași

Inform
121 și 1
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FRUMOASA TOAMNA A VICTORIEI DUUURFȘTI

mai

3

evidențiaților : 1. Țălnar 11 remarcări, 2. Zare 9,
cele mai multe : Vlad,

Din dosarele Comisiei de disciplină

SUPORTERI DA! HULIGANI, NU!

3 transformate (Ursu 
; a fost sancționată

în ce mai dense, ve- 
cîmp minat în fata 
asa cum s-a întîm- 
la Tokio, în fața por- 
Pumpido.

galbene : 13—9 jucători ; 
șl Topollnschi — cite 2. 
roșii : nici unul.

11,
2, Tirchineci, Paraschiv

I
17 8 3 6 19-16 19

l

Divizionarele A la jumătatea cursei

în deplasare), -dintre 
deplasare). J

Chimia Rm. Vjlcea și

5. VICTORIA
• Puncte realizate pe teren propriu : 15, din 9 meciuri (a pier

dut două cu Steaua, unul cu Dinamo).

,,U“

• Fără îndoială, Victoria 
poate fi considerată printre e- 
.chipele-revelație ale turului
• Frumoasă ascensiunea aces
tei formații, grație unui joc 
mult schimbat în bine, avîntat 
și spectaculos, față de sezonul 
de toamnă din ediția trecută, 
cind s-a situat abia pe locul 16
• Practic, un salt vertiginos, 
de 11 poziții, pe verticala cla
samentului Diviziei A • Echi
pa pregătită de Dumitru Nioo- 
lae Nicușor și Ștefan Feodot 
s-a maturizat rapid și vizibil, 
pe toate planurile, începi nd cu 
omogenitatea, echilibru între 
compartimente. toți jucătorii 
întelegînd că numai printr-o 
muncă susținută, printr-o anga
jare fără menajamente la e- 
fort pot accede la rezultate 
favorabile. în plus, cu toții 
s-au mobilizat exemplar, avind 
un singur țel, o singură do
rință : să iasă' din anonimatul 
în eare s-au complăcut in cam
pionatul trecut * Prin ce a 
reușit Victoria să primească 
frumoase aprecieri după evolu
ția din meciurile celor 17 eta
pe ? Printr-o exemplară disci
plinare individuală si colectivă, 
atît pe narcursul jocurilor, cit și in cadrul procesului de in
struire ® Bunelor intenții, pri
ceperii și experienței antreno
rului principal D. N. Nicușor, 
jucătorii i-au răspuns cu re
ceptivitate, străduindu-se,- în 
sutele de ore de antrenament, 
să repete cît mal bine „lec
ția", pentru a răspunde foarte 
bine la „examenul" meciului 
de duminică, conștienți fiind că

iipsa 
;ntă, 
>ivot 
eni- 
ufan 
iolut 
egă- 
arile 

ani 
iste- 
orti- 
con- 
“'tă.

ie 
-pe 
-are 

ire 
ă

I • Cu câteva clipe înainte de 
se încheia prima repriză a

I
I
I
I

buie 
* ca 
. in- 
pun. 
pon- 
anta

I
I

u- 
cea 

. pe 
;om- 
alte 

i nu 
pre- 
l lo- 
însă,

I
I
I
I

a
meciului dintre Dinamo și Ra
pid, Marinescu (Rapid) a oomis 
un gesit nesportiv față de Slă- 
nescn (Dinamo). Acesta din ur
mă (lucru firesc, clar totuși 
demn de semnalat) n-a reacțio
nat în nici un fel. Lucrurile 
s-ar fi putut, deci, termina 
aici. Dar, cum se întâmplă u- 
neori pe terenurile noastre de 
fotbal, un alt jucător, .in cazul 
de față Alexandru Nicolae (Di
namo). s-a simtit ..obligat" să 
facă el dreptate, Iovindu-1 cu 
pumnul pe Marinescu. Adevă
rata justiție avea s-o facă ar
bitrul. care i-a arătat cartona
șul galben lui Marinescu și pe 
cel roșu lui Alexandru Nicolae, 
acțiunea fiind continuată 
Comisia de disciplină, care 
suspendat pe Alexandru 
colae pe 5 etape.

O La F.R.F. s-a primit 
adevărat album întocmit 
clubul Dinamo, un album 
fotografii care înfățișau stadio
nul Dinamo, după ce un grup 
de huligani, oare se pretindeau 
a fi suporteri ai echipei Rapid, 
au distrus o mare parte din 
gradenele stadionului, la sfir- 
șitul meciului Dinamo — Rapid. 
Luînd în .discuție acest caz, 
Comisia de disciplină a dat un 
avertisment echipei Rapid, a-

la 
l-a 
Ni-
un 
de 
cu

'nă la nr. 1.100/1986

nă la nr. 6.000/1985
1.500/1986 pentru cumpărătorii din 

idețul 
rașov

Sibiu transferați de la mag.

'nă la nr. 1.500/1986
nr. 200/1986nă la

1.100/1986 pentru cumpărătorii din 
idețele Brăila și Tulcea transferați 
e la mag. București
'nă la nr. 500/1986-

150/1986tnă la nr.
500/1986 pentru cumpărătorii din ju~ 

ețul Hunedoara transferați de Ia 
lag. Timișoara
tnă Ia nr. 500/1986
•înă la nr. 1.500/1985
tnă la nr. 500/1986
înă la nr. 300/198'5.

ilimentare — Ia telefon 11.39.50, int. 
ii1’

succesele nu pot apare de la 
sine • Nu nutem omite nici 
faptul că jucătorii Victoriei au 
marcat un crescendo si sub 
aspect disciplinar, numărul re
dus de cartonase fiind o dova
dă în acest sens. Cu alte cu
vinte. spiritul de fair-play si-a 
făcut din plin prezenta în jocu
rile disputate de formația bucu-

Puncte obținute în deplasare : 4, din 8 partide (două cu 
Cluj-Napoca, cîte unul cu Sportul Studențesc și Petrolul). 
Cel mal bun Ioc ocupat : 3 (etapele a 13-a și a 14-a) ; cel 
slab loc : 16—17 (prima etapă).

_ Golgeterii echipei : Iordache și Augustin — cîte 4 goluri, 
Ursu șl Balaur I — cîte 3, Tălnar și Săndoi — cîte 2, Adolf 1.
• Jucători folosiți : 20 ; Nițu și Ursu — cîte 17 meciuri. Zare, 

Balaur I și Mirea — cite 16, Augustin, Nica, Iordache și Țălnar 
cîte 15, Vlad și Săndoi — cîte 13, P. Petre —J2, Topolinșchi — " 
Adolf 8, Purdea și Mânu — cîte 6, Cățoi 
și Lala — cîte 1.
• Podiumul ■' • -

3. ursu 8.
• Cartonașe 

Zare, Balaur I
• Cartonașe
9 A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m :

2, Iordache), 2 ratate (Augustin, Iordache) 
cu un penalty, transformat.
• A expediat 216 șuturi (142 acasă — 74 

care 105 pe spațiul' porții (75 acasă — 30 în

resteană ® Campionatul trecut 
a scos la iveală destule lipsuri. 
Și atenția a fost concentoată 
tocmai asupra deficiențelor a- 
părute. S-a insistat asupra 
practicării unui joc mai simplu 
în apărare, acordîndu-se o mai 
mare atenție marcajului și du
blajului, totul coroborat ou 
transmiterea rapidă a mingii

mendind-o totodată cu 15.000 
de lei. Firește, Rapidului ii re
vine și obligația de a despă
gubi clubul Dinamo pentru 
prejudiciile ce au fost aduse 
stadionului de către suporterii 
mai sus amintiți. Clubului Ra
pid îi mai revine datoria — 
apelind la ADEVARAȚII SU
PORTERI — '
cei oare au 
vandalism de 
namo.

să-i identifice pe 
comis actele de 
pe stadionul Di-

Jack BERARIU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• FOTBAL IN VACANTA. As

tăzi și mîine, Sala Sporturilor 
din Deva va găzdui un atrac
tiv turneu de minlfotbal la care 
participă marea majoritate a e- 
chipelor de Divizia A, B și C 
de pe raza județului Hunedoara. 
Vor fi prezente echipele Corvi- 
nul Hunedoara, Jiul Petroșani, 
Mureșul Deva, Aurul Brad, Da
cia Orăștle, Minerul Paroșeni și 
altele. Meciurile se dispută non
stop incepînd-de la ora 10.
• CORVINUL HUNEDOARA 

n-a luat practic vacanță, pentru 
că absolut toți jucătorii, au sus
ținut numeroase jocuri în sală, 
urmărind să-și mențină prospe
țimea fizică. Antrenorul O. Co- 
jocaru a programat primul an
trenament al pregătirii sezonului 
de primăvară la 0 ianuarie, zi 
în care va fi efectuată și vizita 
medicală. Pînă la 12 ianuarie 
antrenamentele se vor desfășura 
în localitate, după care, întreg 
lotul se va deplasa la Sovata 
pentru obișnuita pregătire cen
tralizată, revenirea la Hunedoara 
urmînd să aibă loc la 26 ianua
rie. în continuare vor îi anga
jate numeroase jocuri de verifi
care cu caracter de omogenizare, 
cu echipe din diferite eșaloane 
divizionare.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• TRAGEREA EXTRAORDI

NARĂ LOTO A REVELIONULUI 
se constituie într-un eveniment 
care întrunește o maximă parti
cipare, datorită cîștigtlrllor nu
meroase și importante care se a- 
trlbuie, cit șl caracterului intere
sant și atractiv al formulei. Tota
lul celor 120 numere extrase (in 
cadrul a 12 extrageri, cuprinse in 
3 faze), precum și cele 21 cate
gorii de cîștiguri oferă suficiente 
garanții că parțicipanți! pot să-și 
valorifice din plin inspirația și 
șansele.

Biletele puse în vînzare sînt de 
două categorii : de 5 lei varianta 
(seriile L P, M și X), cu drept de 
participare numai la faza I și a 
Il-a) și de 25 lei varianta (seriile 
S și X). cu drept de participare 
la toate cele trei faze (respectiv,

spre zonele laterale. O mai 
cursivă circulație a balonului 
la mijlocul terenului, dublată 
de mărirea ritmului de Joc, 
încă de la 30—35 de metri față 
de poarta adversă • Așa a 
reușit Victoria să realizeze 
destule meciuri bune, cum au 
fost acelea cu Sportul Studen
țesc, . F.C.M. Brașov, ,,U“ duj-

I

Napoca,
parțial cu Rapid, Gloria Buzău 
sau Steaua, ultimele trei pier
dute la limită • Din categoria 
partidelor în care formația 
bucureșteană a evoluat sub va
loarea așteptată și .impusă de 
lotul de jucători de care dis
pune. putem aminti de întil- 
rile cu Oțelul Galați, Flacăra 
Moreni, Jiul și F.U. Argeș • Și 
pentru că ne-am referit la lo
tul de jucători, i-am cerut an
trenorului D. Nicolae Nicușor 
să. alcătuiască clasamentul pri
milor cinci remarcați în tur. 
Iată-1 : 1. Nitu, 2. Zare, 3. Tăl
nar. 4. Vlad. 5. Iordache. Au
gustin. Nica. Săndoi si Adolf, 
cu excepția primelor trei 
etape, au avut o evoluție osci
latorie. față de disponibilitățile 
lor. • Victoria are obligația să 
abordeze sezonul de primăvară 
de pe poziții la fel de îndrăz
nețe. Eliminând deficiențele a- 
părute în jocurile din turul 
campionatului, printre care 
frecvența și precizia șuturilor 
la poartă (ceea ce a făcut ca 
numărul ratărilor să fie foarte 
mare), pornind pe'drumul pre
gătirilor cu hotărîre si elan, 
sîntem siguri eă Victoria își 
va păstra poziția cîștigată la 
sfîrșitul turului campionatului 
si. de ce nu. să țintească si 
mai sus.

Gheorghe NERTEA

£ AUREA J7/ ANCHETE! „SPORTUL"
(Urmare din pag. 1)

rea celor mai buni fotbaliști ai 
anului, pe care, cel puțin așa 
cred eu, toți jucătorii o așteap
tă cu interes și justificată cu
riozitate.

— Și ce spune Cămătaru des
pre „topul 1986" 1

— Fotbalul, cu multele lui 
pasiuni, poate fi comentat în 
mii și mii de variante și, oa
meni sîntem, subiectivismul nu 
poate fi eliminat total. Ancheta 
mi se pare însă corectă, mai 
bine spus, rezultatele mi se 
par a fi conforme cu realita
tea. Â fost anul Stelei și nu 
cred că ar fi putut urca alt
cineva pe podium. Eu zic că 
și Bumbescu, care a fost unul 
din cei mai buni jucători, ar fi

la toate cele 12 extrageri). Câști
gurile sînt 'de valori fixe și varia
bile (cuprinse între 70000 și 100 
lei). Variantele sfert de la fazele 
I și a Il-a pot obține cîștiguri 
maxime (în absența variantelor 
100%).

Nu uitați, însă, că au mai ră
mas NUMAI CÎTEVA ZILE pînă 
joi, 1 ianuarie, cînd va avea loc 
tragerea, iar ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți juca numerele pre
ferate este miercuri, 31 decem
brie !

9 Se află în vînzare ultimele 
tranșe din seria limitată LOZUL 
.AUTOTURISMELOR, care a- 
cordă cîștiguri din fond special 
al Administrației de Stat Loto- 
Pronosport. In curînd, partici- 
pantii își vor putea încerca șan
sele' și la LOZUL ANULUI NOU.

teme actuale

MIȘCAREA PERMANENTĂ
Șl ROLUL VEDETEI

La recentul curs de per
fecționare a antrenorilor, 
una din temele de bază a 
fost drumul cel mai efica
ce spre poarta adversă. Ni 
se pare firesc. într-un mo
ment în care apărările sînt 
din ce 
ritabil 
oortii. 
plat si 
tii lui

Sigur că atunci când e 
vorba de un campionat 
mondial, ca recentul Mun
dial mexican, „cîte echipe, 
atîtea stiluri".

S-ar oărea că drumul cel 
mai eficace spre poartă ar 
trebui să pornească de la 
tehnica subtilă (Brazilia), 
care permite devierile sur
prinzătoare DÎnă în inima 
careului advers. Dar iată că 
faimoasa tehnică braziliană 
nu a reușit să rezolve mare 
lucru, numărul golurilor fi
ind departe de cel al echi
pei lui Pele. realmente su
perioară la capitolul tehnic, 
ca să nu mai spunem că 
Brazilia ’70 a fost avantaja
tă și de faptul că apărările 
nu se consolidaseră pînă 
într-atit. incit să formeze 
desișul de astăzi.

A existat la acest Mun
dial si ..varianta daneză", 
bazată în principal pe inter
cepțiile viguroase, cu ple
cări »De pistol" (Elkiaer. 
Laudrup etc.) si care au 
produs itinerarii simple, ba
zate. în mod firesc, pe pi
ciorul greșit al apărărilor 
adverse surprinse.

Nu se poate omite nici 
itinerariul angle — vest-ger- 
man, un fel de tăvălug care 
nu descrie traiectorii savan
te, ci care se prăbușește a- 
supra adversarului, fortînd 
K.O.-ul. asa cum s-a întîm- 
olat în meciul Anglia 
Polonia, cînd Lineker 
năpustit asupra porții

s-a 
.... . ____ lui 
Mlynarczik, e adevărat, după 
ce mobilii jucători englezi 
lărgeau la maximum frontul 
de atac.

Dar pentru că am ajuns 
să vorbim despre jucătorii 
mobili, ne apropiem de prin
cipala armă a dizlocării a- 
părăriior adverse, o armă 
care pune sub semnul în
trebării toate variantele so
fisticate ale teoreticienilor. 
Este vorba de marele Si 
simplul adevăr a! fotbalului 
modern. de CIRCULAȚIA 
PERMANENTA a jucă
torilor SI DE COROLA
RUL EI, DEMARCAREA.

Exemplul devenit clasic 
a fost surclasarea echipei 
Ungariei în meciul cu 
U.R.S.S., în primul rînd prin • 
mișcarea debordantă a echi-

meritat un loc mai bun. Cît 
despre Ducadam, prin ce a fă
cut atunci, la Sevilla, a intrat 
în istoria fotbalului și după 
mine ar fi meritat să fie nu
mărul unu chiar și în Europa.

— Ce spui de Hagi, vorba 
unui coleg de redacție, la 20 de 
ani pe locul I, acum pe 5 7

— Gică Hagi e încă un jucă
tor tînăr. A avut un sezon mai 
slab în toamnă, dar are resurse 
să revină, e plin de talent, iar 
maturizarea va însemna mult 
pentru el. Fiecare jucător, chiar 
și Maradona, are momente de 
cădere. Trebuie să știe să iasă 
la timp din ele.

— Ce părere ai de locul lui... 
Rodion Cămătaru ?

— Ehei, e cea mai grea în
trebare, dar nu am să ocolesc 
răspunsul. Sîntem, doar, la ora 
confesiunilor. Un loc bun, pe 
%are cred că l-am meritat și 
care putea să fie și mai bun, 
pentru că am fost în formă, 
mai ales în toamnă, în bună 
dispoziție, dar conjunctura ne
favorabilă, cu eliminarea noas
tră din primul tur al „Cupei 
Cupelor", a scăzut cota între
gii echipe și, firește, inclusiv 
a mea.

— Ce satisfacții oi avut in a- 
nul pe care il încheism ?

— Cea mai mare e că sînt 
pe primul loc în clasamentul 
golgelerilor după turul de cam
pionat : mă bucură, însă, și nu
mărul de goluri pe care am 
reușit să le înscriu, deși pu
team să nu mă' opresc la 17 
după ocaziile pe care le-am a- 
vut. Sper ca la primăvară să 

Si 
ne 

de- 
a-

pei lui Valeri Lobanovski. 
Sigur că se va putea aduce 
obiecția că această „armă" 
nu si-a mai probat eficaci
tatea si în partida cu Bel
gia. ' în care echipa Uniunii 
Sovietice a fost eliminată 
din competiție. Obiecția e. 
totuși, falsă, deoarece si în 
acest meci al înfrîngerii 
mișcarea continuă a dus la 
marcarea a trei goluri (!). 
In meciul cu Belgia, marea 
vinovată a fost apărarea, 
care, furată de iureșul de
clanșat de Iaremciuk, Rat 
sau Zavarov, s-a lăsat sur
prinsă de cel outin două 
ori.

în fotbalul modern — 
cînd spunem modern 
eîndim la noua lui fată, 
terminată de licitarea 
nroane neverosimilă a pre
țului victoriei —, marea armă 
rămîne mișcarea permanen
tă. care nune pe picior 
greșit. dezechilibrează si . 
lărgește culoarele.

Bineînțeles că rolul jucă
torului de superclass nu 
poate fi subestimat. Exem
plul cel mai viu este cel al 
lui Maradona, care în fai
mosul gol doi din aartida 
cu Anglia, a reușit să ne 
convingă că driblingul ră- , 
mine o forță de soc, dova- , 
dă că cinci dintre ...mobilii j 
jucători englezi, plus por- I 
tarul, au fost pierduti De i 
drum. i

Sigur că Maradona poate i 
fi considerat. în cadrul a- . 
cestei discuții, doar ca o ] 
excepție. Dar el. marele i 
maestru al driblingului — i 
între altele — nu este chiar i 
un caz izolat. Cîteva din J 
vedetele Mundialulul. prin- > 
tre care paraguayanul Ro- j 
mero. sovieticul Zavarov. ■ 
francezul Stopyra. sud-core- , 
eanul Bum Cha. ca să a- J 
mințim doar cîteva nume, i 
au reușit, oe cont propriu. ' 
dizlocări spectaculoase, ca- , 
re au suplinit, nu o dată, ] 
pauzele intervenite în mis- < 
carea care se dorea Derma- | 
nentă.

Di Stefano a 
totuși — cindva, 
credit Echipei, că nici 
jucător din lume, oricît de 
...genial, nu e mai bun de- 
cît zece jucători lipsiți de 
harul unui Maradona sau. 
mai ieri. Platini.

Adevărul e că o mare echi
pă are nevoie de un jucă
tor de superclasă. așa cum 
au fost un Pele, un Ctuyff și 
acum Maradona. Dar acea 
echipă nu poate străluci 
fără mișcarea permanentă 
de care vorbeam.

loan CHIRILÂ

SPUS — 
acordând 

un

mențin ritmul și să devin gol- 
geter. Ar fi primul meu titlu, 
după atîția ani de Divizia A și 
peste 300 de meciuri. Am fost 
mai mereu pe locul doi și ar fi 
cazul să-1 las altuia. Ce să va 
mai spun, îmi doresc să fiu să
nătos, să nu mai am acciden
tări, cum a fost cu ruptura 
musculară din această toamnă, 
care m-a ținut zece zile pe tu
șă, înaintea meciului cu Spania; 
am să depun toate eforturile, 
cu speranța că poate „am să 
încălț", cum spune prietenul 
meu Sorin Cîrțu, care e lingă 
mine cînd vorbim, o „gheată 
europeană", iar dacă va fi de 
aur, cu atît mai bine.

— Alte proiecte ?
— Să facem un retur bun 

cu Dinamo și să cîștigăm „Cupa 
României", iar la sfîrșitul lui 
’87 să pot spune, „iată, ne-am 
calificat din nou la turneul fi
nal al Campionatului Euro
pean", ca să uităm de Mexic 
'86. Fotbalul nostru are destule 
resurse. Rămîne doar să le fo
losim la maximum. Și acum 
îmi pare rău că nu am reușit 
un egal, cu Spania, la. Sevilla; 
După joc, îl meritam cu pri
sosință. Dar, n-am marcat, și 
parcă ne mal trebuie ceva în 
meciurile decisive, cum a fost 
și acesta cu Spania. Ați văzut, 
cu Austria a fost altfel, pentrtj 
că eram convinși că putem și 
trebuie să cîștigăm. Dar, des-- 
pre toate aceste lucruri, la;.: 
anul.

— Și pînă atunci ?
-*■ Pînă atunci, să le mulțu

mesc tuturor celor care n-au 
uitat de Cămătaru și să 16 
urez iubitorilor fotbalului un 
călduros „La multi ani".



- MECIURILE EUROPA-ASIA, O CONTRIBUȚIE EVIDENTA 
LA PROGRESUL TENISULUI DE MASĂ INTERNAȚIONAL 

$ De verbă cu antrenodrea ELLA CONȘTANTI^’ESCU 
conducătoarea tehnică a echipei feminine europene

In 13 orașe din Japonia s-au 
desfășurat recent meciurile din 
cadrul celei de a doua întîlniri 
Europa •— Asia la tenis de masă. 
Din nou, ca o recunoaștere a 
valorii tehnicienilor noștri, an- 
trenoarea federală Ella Constan- 
tinescu 9 fost conducătoarea 
tehnică a reprezentativei femi
nine a continentului european. 
La întoarcere, am solicitat cîteva 
amănunte asupra acestui eveni
ment de majoră importanță în 
lumea sportului, cu deosebire a 
tenisului de masă.

— în primul rînd m-aș referi 
la faptul că «ceasta nouă întîl- 
nlre a fost un remarcabil prilej de 
a se reliefa, încă o dată, virtu
țile sportului ca mesager al 
păcii, al înțelegerii între popoare, 
subliniat deseori pe parcursul 
zilelor de competiție de către 
toți parLlclpanții.

— Ce a adus non acest meci, 
în comparație cu cel precedent, 
care a avut lise la începutul a- 
nului in Europa 1

— Deși scorul a fost, de aceas
tă dată. favorabil asiaticilor 
(97—56, la echipe). trebuie să 
subliniez că diferența Intre cele 
două școli a scăzut vizibil, ceea 
ce presupune* că în continuare 
confruntările dintre jucătorii din 
cele două continente vor deveni 
din ce în ce mal echilibrate. Re
zultatul de acum se explică prin 
cîteva absențe , de marcă în echi
pa Europei (Csita Batorfl, Edith 
Urban, Bettine Vriesekoop — Ia 
feminin, Erik Lindti — accidentat 
după primul joc). Publicul a a- 
vut posibilitatea să urmărească 
trei stiluri de bază : ofensivă ba
zată pe servicii cu atac direct 
eu priză toc și cu. priză euro
peană — puse in valoare de ju
cători! asiatici și ofensivă ba
zată pe lovituri de atac eu efec

te — evidentă la europeni. Au 
avut loc partide deosebit de spec
taculoase, tehnicienii prezenți a- 
preclind că au fost „cele mai 
rapide meciuri din Istoria jocu- • 
iul".

— Avind in vedere că în fe
bruarie vor avea .loc Campiona
tele Mondiale, ce ne puteți spu
ne despre această întilnire prin 
prisma marei competiții de la 
New Delhi ?

— Șl din acest motiv, meciul 
Europa — Asia a fost așteptat 
cu mult interes de public, spor
tivi șl tehnicieni. Fiecare dorea 
să vadă care slnt ultimele ten
dințe, pentru a trage cele dinții 
concluzii în așteptarea C.M. Ca 
o noutate, doar un nou serviciu, 
cu efecte. înșelătoare, efectuat de 
lucătorll chinezi. Slnt, Insă, con
vinsă că multe „secrete" au fost 
bine păstrate, pentru a Ie scoate 
la Iveală în februarie...

— în acest context, cum poate 
fi apreciată valoarea reprezentan
ților noștri 7

— Fetele, cu deosebire Otllia 
Bădescu și Ma-ia Alboiu, tși gă
sesc orlclnd locul in echipa Eu
ropei, lucru subliniat șl de po
zițiile în clasamentele internațio
nale, ceea ce înseamnă că teni
sul nostru feminin se află la 
cotele internaționale. Băieții se 
încadrează șl ei tn maniera de 
joc europeană. Ținlnd seama de 
rezultatele înregistrate, pot apre
cia că valoarea sportivilor noștri 
este competitivă și. sperăm, ca 
șl în viitor el să dovedească șl 
mal mult acest lucru.

— O ultimă problemă : Jocu
rile Olimpice. Tenisul de masă va 
fl. prezent pentru prima dată la 
viitoarea olimpiadă. Ce a În
semnat din acest punct de ve
dere meciul Europa — Asia 7

— A fost deosebit de impor- 
tant, el demonstrînd spectaculo- 
zltatea acestui joc șl faptul că 
decizia de a face parte din pro
gramul olimpic este oportună. In 
momentul de față se manifestă 
o efervescență crescută In toate 
țările, în multe dintre ele mar- 
cîndu-se mari progrese în pre
gătirea viitoarelor evoluții la 
j.O. De asemenea, menționez și 
faptul că federația internațională 
Intenționează să solicite introdu
cerea în program și a probei pe 
echipe dată fiind spectaculozita
tea unor astfel de confruntări.

tn sfîrșit, vreau să subliniez 
încă o dată că meciurile Euro
pa — Asia constituie un punct de 
vlrf pe agenda tenisului de masă, 
contribuind la progresul conti
nuu al acestei discipline care se 
bucură de o largă popularitate.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Balcaniada de baschet (m)

DUPĂ UN JOC SPECTACULOS,
ROMANIA - IUGOSLAVIA 98-93
SOFIA, 26 (prin telefon, de ia 

trimisul nostru). In ziua a doua 
a Campionatului Balcanic de bas
chet reprezentativa României'a îri- 
tîlnit pe cea a Iugoslaviei pe care 
a învins-o cu 98—93 (48—53) la
capătul unui meci spectaculos șl 
captivant prin evoluția scorului. 
De la început trebuie să mențio
năm. că foarte tînăra echipă a 
Iugoslaviei a făcut un joc evident 
superior celui din seara prece
dentă (cînd a pierdut în fața se
lecționatei Greciei), demonstrînd 
n - numai mari perspective, ci șl 
o bună valoare actuală. Cu un 
,.5“. care a avut permanent In 
componență trei jucători- între 
2,05 șl 2,10 m, cu o apărare agre
sivă, cu acțiuni de atac rapide, 
cu un conducător de joc de ex
cepție (Ilici) și un pivot reduta
bil (Radja), baschetbaliștii iugo
slavi av condus multă vreme, dar 
niciodată la diferențe mari. Spor
tivii romănl au început nesigur, 
apoi au evoluat din ce în ce mai 
bine încercind să suplinească 
handicapul de talie 4n lupta sub 
panouri prlntr-un plus de gîndlre 
tactică șl de experiență. Ei au 
egalat mai tatii în mln. 15 (30—

30), iar din mln. 30 (73—73) el au 
luat conducerea pe care nu au 
mal cedat-o pînă în final. Nlcu- 
lescu, Cernat, Netolițchi, Brăniș- 
teanu, Vinereanu (eliminat în 
mln. 33 pentru 5 greșeli persona
le), Ionescu șl Ermurache au fost 
jucătorii care au contribuit deci
siv la acest succes. Desigur, nu 
trebuie omise unele momente de 
slăbiciune în joc (cînd apărarea 
nu a fost mereu la post, iar u- 
neori mingea a fost prea ușor 
cedată prin pase greșite). Au 
marcat : Cernat 21 Vinereanu 20, 
Nlculcscu 14, Ionescu 9. Brănlș- 
tcanu 8. Ermurache 6, Ardelean 
4, Netolițchi 3 pentru România, 
respectiv Ilici 40, Itadja 25. Zdovc 
13. Culin 4, Kalplcl 2. Allbegovicl 
2, Dorodevicl 2, Avtici 4. Koprl- 
vica 1.

Competent arbitrajul Iul A. 
Tzagamilis (Grecia) și N. Nedel- 
cev (Bulgaria).

In al doilea joc al serii : Bul
garia — Grecia 100—107 (49—53).

în ultima zi a Balcaniadei au 
loc partidele : România — Grecia 
șl Bulgaria — Iugoslavia.

Dumitru STANCULESCU

in finala Cupei Davis

AUSTRALIA - SUEDIA 1-1
MELBOURNE. Cea de a 75-a 

finală a marii competiții tenl- 
sistice ..Cupa Davis". care 
opune formațiile Australiei si 
Suediei, a debutat cu o sur
priză incă de la tragerea la 
sorti a partidelor, titularizarea, 
în echipa scandinavă, a lui 
Mikael Pernfors, despre care 
se cunoaște că nu este un spe
cialist al terenurilor gazonate. 
așa cum este, de Dildă. Anders 
Jarryd...

Meciul început vineri, sub un 
soare arzător si cu ,vînt puter
nic. în rafale, a marcat. în 
fapt, primul punct al forma
ției australiene. Puternic tn- 
curaiat de un public. poate 
prea exuberant, tînărul Pat 
Cash. (în fotografie) apreciat 
ca marele talent al rioii gene
rații de tenismani de Ia Anti
pozi. a dispus de suedezul Ște
fan Edberg. într-o partidă ex- 
rem de echilibrată. După ce. 
în primul set. a fost condus 
cu 5—1 !. Cash a revenit puter
nic, si a cîștigat cu 13—11. A-

9 PE SCURT ® PE SCURT® PE SCURT®
• Turneul mascu

lin de baschet de 
Ia Madrid a fost 
cîștigat de Real 
Madrid cu 6 o. ur
mată de Iugoslavia 
5 p. Brazilia 4 d si 
„All Stars" (S.U.A.) 
3 p. în ultima zi : 
Brazilia — All Stars 
82—80. Real Madrid

— Iugoslavia 33—89.
® A 11-a ediție a 

Campionatului Afri
cii a revenit. la 
Maputo, reprezenta
tivei Zairului, care 
a întrecut. în fina- 

'-'-hipa Mozanibi- 
culuî, cu 68—64.

O în derbyul cam
pionatului unional

masculin. echipa 
Jalghiris Kaunas a 
întrecut cu scorul 
de 91-90 (48—45)
formația T.S.K.A. 
Moscova. în clasa
ment după 17 etape 
conduce Ț.S.K.A. 
Moscova, cu 31 p. 
urmată de Jalghiris 
Kaunas, 28 p.

celasi rezultat a fost consem
nat si în setul al doilea, cel de 
al treilea încheindu-se cu 6—4 
în favoarea sa. A fost o Darti- 
dă de bună calitate, un fru
mos spectacol.

tn al doilea meci. Paul 
McNamee a fost ăntrecut de 
Mikael Perpfors. la un scor 
mai aspru decît se credea î 
3—6. I—6. 3—6. astfel că scorul 
întilnirii a devenit egal : 1—1.

Sîmbătă are loc meciul de 
dublu (Cash, John Fitzgerald — 
Edberg. Anders Jarryd), iar 
duminică sînt programate ulti
mele partide de simplu (Cash- 
Pernfors si McNamee-Edberg).

• TURNEUL DIN R. P. CHINEZĂ 0 IN IANUARIE, 
COMPETIȚIE A „VETERANILOR" $ ECHIPA ARGEN

TINEI VA EVOLUA ÎN ITALIA
Hong Kong, Iar R.P. Chineză a 
dispus cu 6—4 (după 11 m) de 
Thailanda. (După timpul regula
mentar. scorul tta de 1—1).

® Selecționata R.P. Chineze va

• Finala turneului de la Gu- 
anghzhou (R.P. Chineză) se va 
disputa intre selecționatele R.P. 
Chineze șl Japoniei. In semifina
le, Japonia a Învins cu 2—9 (1—0)

Gallego fin alb), unul dintre cei mai buni jucători din reprezentativa 
Spaniei (de la rival Madrid) — tn stingă imaginii — stopat de Rodolfo 
(Atletico Madrid). Meciul dintre Real șt Atletico s-a încheiat la egali
tate : 1—1. Telefoto : A.P. — agerpres

efectua ta începutul anului viitor 
un turneu în Brazilia. După un 
stagiu de antrenament de 15 zile 
la Rio de Janeiro, fotbaliști! chi
nezi vor evolua în 12 orașe brazi
liene.
• Cunoscutul fotbalist Italian 

Giacinto Facchetti (44 de ani), a 
fost desemnat căpitan al selec
ționatei țării sale, care va parti
cipa la ..Turneul Veteranilor", 
programat ta Brazilia tn ianuarie 
cu participarea echipelor (jucă
tori peste 35 de ani) Italiei. Bra
ziliei. Uruguayului. R.F. Germa
nia și Argentinei.

O Echipa Argentinei, va susți
ne, la 19 martie 1937. un meci a- 
mlcal ta capitala Italiei, tn com
pania echipei A.S. Roma, și pro
babil șl cu Fiorentina șl Napoll.

® La Hon" Kong, în primele 
jocuri ale sferturilor de finală ale 
Campionatului feminin al Asiei : 
Thailanda — Hong Kong 2—0, In
donezia — Nepal 6—0 (mai parti
cipă echipele R.P. Chineze. Japo
niei șl Malayeriei).

I Caleidoscop ÎNVINGĂTORI

I

I

De clnd există întrecere sportivă, există 
învingători și învinși. De altfel, primul 
nume de sportiv cunoscut este cel al unud 
învingător, Corebos din Elida, cu care este 
inagurată, practic, lunga listă a câștigăto
rilor olimpici. După cum vă este cunos
cut, Corebos a cîștigat cursa de alergare 
de viteză pe un dromos (192.27 m) la Jocu
rile din 776 î.e.n. De atunci și pînă astăzi 
alte mii șl mii de învingători, în diferite 
probe, în nenumărate ramuri sportive au 
completat și completează mereu lista a- 
ceasta, fără sfîrșit, a învingătorilor...

S Unii dintre acești învingători sînt, în 
felul lor, autentici recordmani, căci cum 
altfel decît recordmani ar putea fi denu
miți sportivi ca marea noastră atletă 
loflanda Balaș-Soter, autoare a peste 130 de 
victorii consecutive în concursurile de să
ritură In înălțime, din 1957 șl pînă în 1966, 
sau hurdlerul american Edwin Mozes, șl el 
neînvins în atîtea și atîtea curse de 400 mg? 
In același context se înscrie șl lungul șir 
de victorii repurtate de luptătorii de greco- 
romane de la Dinamo București care au 
cîștigat de 36 de ori titlul de campioni, 
pe echipe, ai țării sau sabrerii de la 
Steaua învingători de 34 de ori, dintre oare 
Ultimii io ani consecutivi.
• tn actuala ediție a campionatului de 

fotbal al Spaniei, F.C. Barcelona a luat Un 
start Impresionant, pînă îh etapa a noua 
necunoscînd înfrîngerea, deși a avut de 
înfruntat cîțiva adversari redutabili, tn

etapa a 9-a Insă, „Barca" a jucat la Murcia, 
cu ultima clasată, formație pe care timp de 
35 de ani a depășit-o mereu. S-a Intîmplat 
însă, in pofida previziunilor, ca, ultima 
oară, victorioasă să fie Murcia (1—0)...
• Pugilistul mexican Jose Luiz Ramirez 

este, ta felul Iul, un adevărat fenomen. 
Deși nu are decît 21 de ani, de la vîrsta 
de 14 ani. de cînd a devenit boxer profe
sionist (II), șl pînă astăzi. Ramirez a 
susținut 93 de meciuri, dintre care a cîști
gat 92, iar dintre acestea 76 le-a încheiat 
înainte de limită! Precum vedeți a pierdut 
șase partide, dar fapt extrem de interesant, 
numai la foști campioni ai lumii. De altfel 
Și Ramirez a fost campion mondial (WBC) 
la categoria ușoară. *
• Din 1912 F.C. Liverpool n-a mai fost! 

întrecută pe teren propriu de formația 
Tottenham. La u octombrie, în cadrul eta
pei a x-a. fotbaliștii de la F.C. au fost 
însă tatrecuți cu 1—0. Ulciorul nu merge 
totuși de prea multe ori la apă !...

® tn 1952, la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki, proba de călărie-obstacole a re
venit sportivului francez Flerre jonqutres 
d’Orlola care a executat parcursul fără 
greșeală. După alte două ediții ale J.O., în 
1964, Ia Tokio spre surpriza generală 
d’Oriola a recidivat, clștlgtad întrecerea cu 
un total de 9 p.

® Finlandezul Penti Linnosvuo a fost 
campion olimpic (556 p) la pistol liber, în 
întreoeri’e desfășurate ta Australia, la Mel-

bourne, pentru ca la J.O. de la Tokio el 
să obțină medalia de aur în proba de 
pistol viteză (592 p), intreclnd la mare 
luptă pe reprezentantul nostru Ion Tripșa.

O Un alt trăgător de pistol viteză, un
gurul Karoly Takacs, a luat parte în 1936 
la J.O. de la Berlin, trăgînd cu mina dreap
tă. tn 1948, la Londra, a devenit campion 
olimpic (580 p), reedltîndu-șl succesul după 
patru ani, la Helsinki (579 p). Trebuie să 
știți Insă că în urma unui accident, Takacs 
tși pierduse brațul drept, titlurile cîștigate 
fiind obținute de el cu brațul... sting I
• In 1904, la Jocurile Olimpice de la St. 

Louis la întrecerile de box au luat parte 
numai puglllștl americani, evident mal 
pulți la flecare categorie de greutate. Cu 
acest prilej au fost înregistrate cîteva în- 
tlmplărl, tn felul lor, unice. Astfel, au 
existat boxeri care au evoluat la cite mai 
multe categorii t între aceștia, Oliver Kirk, 
campionul cocoșilor, l-a întrecut tn finală 
categoriei pe George Finnegan, medaliatul 
cu aur de la cat. muscă. Același Kirk a 
mai fost campion șl la cat. pană ! Un altul, 
Charles Mayer, s-a clasat pe primul loc la 
cat. mijlocie șl a fost al doilea la cate
goria... grea. Pe atunci aceste două cate
gorii erau vecine, căci mijlocii cintăreau 
pînă la 71,668 kg, iar greii erau cei aflațj 
peste această greutate 1

l ... ........... , .Romeo VÎLARA

PE CJNE
i „DERANJEAZĂ1
și NAPOLI?! Ș:
î1 A fost, mai intîi, povestea 
i[ copilului nelegitim al lui Ma-\* 
'i radona, pe care acesta n-a în- i1 
]i cetat însă să-l conteste. l-a 
i1 urmat... o bilă de otel (de 2,5 > 
«| kg 1) aruncată in parbrizul ■' 
]i mașinii aceluiași fotbalist,

pentru ca, zilele trecute, pen-ți
• ' tru a tieia oară în decurs de
11 o lună (I), o bandă de hoți<[ 
Ji să-l „calce" pe Salvatore Bag-'i 
i' ni, și el component al echipei \i 
«' de fotbal Napoli, răvășindu-i
11 locuința spre a subtiliza, bi- • J 
ji zar, doar cîteva fleacuri. f 
i' înțelegînd că e victima unui1,* 
«, „război psihologic" și că toate'* 
]> ponoasele i se trag de la po- 

ziția de lider al campionatului \* 
i[ Italiei, Napoll a cerut protec- i{ 
>, ția poliției. Sosit special de la'j 
Ji Roma, un comisar de anchetă \\ 
i1 a ajuns la concluzia că totul ,1 
«î a f ost $1 este „regizat" de o< [ 

rețea de pariuri clandestine, 11 
care va fi silită, în cazul în ]• 

J care Napoli va cîștiga titlul, • J 
«, să achite o cotă de 13 la 1 ce- i 
’i lor care, înaintea sezonului, au ]• 
, i mers (ca o mare surpriză la i' 
«' vremea aceea !) pe mina lui1' 
> , Maradona șl a coechipierilor ’ i 
]i lut. Și cum suma în discuție ,* 
,1 depășește 65 de miliarde, re- i' 
i Ș țeaua face și ea ce poate, a- 1, 
•i menință, șicanează etc., etc. ‘i 
[i La o oră la care insă destui,* 

cred că afacerea are dedesub- \ 
turi încă mai adinei, cercetări- Ș i 
le continuă. Ca și agitația din i' 

, i jurul echipei, in ciuda asigu-1 [ 
iȘ rărilor lui Maradona că 
’r mic nu ne sperie și sîntem\' 
[i pregătiți pentru orice". Pro-1' 
i' blema care se pune nu pare', 
i[ însă chiar atit de simplă, fn-ji 
•> trebarea fiind dacă Napoll,^

i care a „deranjat" pe cineva,, < [
1 va avea atîta singe rece incit ], 
' să reziste alte 11 etape ? Vom J ; 
i vedea. J

Ovidiu IOANJȚOAIA J
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