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ENTUZIASTE COMPETIȚII OMAGIALE
Pretutindeni, în toate județele, sportivii patriei în- 

tîmpinâ aniversarea Republicii prin numeroase fapte 
de muncă remarcabile, inițiative și acțiuni eficiente^ 
prin entuziaste competiții de masă omagiale, în nu
mărul de astăzi — cîteva din relatările primite.

Divizia A de volei (masculin)

STEAUA Șl DINAMO - VICTORII SCONTATE, 
RELONUL SĂVINEȘTI - ÎNVINSĂ LA BRAȘOV!

BRAȘOV. O frumoasă com
petiție organizata de către co
misia sport-turism din oadrul 
Consiliului județean al sindi
catelor — la patru ramuri 
sportive — a fost dotată cu 
,,Cupa 39 Decembrie". Așa după 
cum era de așteptat, întrece
rile au atras la startul lor nu
meroase echipe și sportivi din 
asociațiile sportive sindicale. 
Cîștigătorl au fost : Liliana Ro
man (Tractorul) și S. Rizon 
(U.J.T.C.) — tenis de masă ; 
Jana Ghica (Hidromecanica) și 
N. Găină (Liceul de informa
tică) — șah ; Al. Murgea 
(Tractorul) — popice ; pe pri
mele trei locuri la volei : 1. 
Nivea, 2. Carpați, 3. Celuloza 
Zărncști. (C. GRUIA, coresp.).

BACĂU. La startul competi
ției dotate cu „Cupa 30 Decem
brie" la handbal masculin, or
ganizată de către Consiliul ju
dețean al sindicatelor și A.S. 
I.M.U. Bacău, s-au aliniat 6 
echipe, dintre care trei din 
Divizia A (Steaua București, 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
și știința Bacău), două din 
Divizia B (Mecon Iași și I.M.U. 
Bacău) și una din campionatul 
județean (C.S.M. Borzești). 
După desfășurarea partidelor 
pe grupe, pentru locurile 3—4 : 
Steaua — C.S.M. Borzești 
33—25, iar finala Știința Bacău 
I.M.U. Bacău 29—26. Au primit 
diplome : A. Bondar (Știința) 
golgeter, ou 27 goluri și D. 
Gorea (A.S.A.) — cel mai bun 
portar. (L. MANDLER, coresp.).

BIRLAD. In cinstea aniver
sării de lă 30 Decembrie, la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Bîrlad, a fost organizată — 
de către Consiliul județean al 
sindicatelor Vaslui, C.J.E.F.S. 
și A.S. Rulmentul din locali
tate — cea de a VII-a ediție a

competiției pugilistice „Centu
ra Bîrladului" la care au luat 
parte sportivi din echipele a- 
sociațiilor și cluburilor : Rapid 
București, Mecanică Fină Bucu
rești, I.M.G. București, Pra
hova Ploiești, Voința Plo
iești, C.S.M. Buzău, Rul
mentul Bîrlad, F.E.P.A, ’74 Bîr-
lad. între ciștigători. pe cate
gorii, s-au aflat : E. Pirvu 
(Prahova), V. Gîbu (Rulmen
tul), N. Codreanu (2.S.M. Bo<r- 
zaști), C. Grecu (Rapid), P. 
Tudor (Voința). Pe echipe : 1. 
Rulmentul, 2. C.S.M. Borzești, 
3. Mecanică Fină. (Ion CHI- 
PER, președinte C.O.E.F.S. 
Bîrlad).

BUCUREȘTI. Mai mulți iu
bitori ai crosului — oameni

(Continuare In pag. 2-3)
Spînu (Steaua) trage precis, depășind blocajul efectuat de 
Stoian și Schoberl (Universitatea) Foto : lorgu BĂNICĂ

FĂRĂ COPII... DE UNDE SENIORI?

Ieri, în sase orașe din tară 
s-au desfășurat partide din 
cadrul returului Campionatu
lui Republican de volei mas
culin. Iată rezultatele înregis
trate și scurte comentarii :

GRUPA VALORICA 1-6
STEAUA — UNIVERSITA

TEA C.F.R. CRAIOVA 3—1 
(6, 10, — II, 12). în sala Agro
nomia din Capitală campioana 
tării. Steaua București, a pri
mit vizita Universității C.F.R. 
Craiova, de care — ținînd sea
ma de valoarea jucătorilor ce
lor două formații — ar fi pu
tut dispune ușor cu 3—0. Dar 
n-a fost așa. întrucît jucătorii 
echipei militare s-au crezut 
prea repede câștigători după 
ce îsi adjudecaseră primele (Continuare in pag 2-3)

două seturi la 6 și 10 — mai 
ales pe fondul unor greșeli ale 
oaspeților, între care ratarea 
serviciilor era pe prim-plan ! 
Slăbind ritmul de joc în setul 
al III-lea, Steaua a permis 
revenirea studenților craioveni. 
care de la 6—8 au ajuns la 
15—11. Așa cum era de aștep
tat. campioana și-a revenit si. 
după cîteva judicioase schim
bări efectuate de antrenorii 
G. Bartha și V. Dumitrescu, au 
refăcut în setul IV de la 6—10. 
cîștigînd setul și partida. A 
fost o Intîlnire de nivel tehnic 
mediu, fără virtuți spectacula-

Modesto FERRARINI

• Mai multă atenție micilor hocheiști din Capitală!

lame, cu multă zăpadă, a poposit și in Capitală, spre bucuria 
copiilor care au asaltat derdelușurile cu săniile lor „zburătoare"

Foto: Adrel D. NEAGU

Și în acest an echipele bucU- 
reștene de hochei din prima 
grupă valorică a campionatu
lui și-au completat masiv efec
tivele cu jucători din provin
cie, marea majoritate din Mier
curea Cluc. Gheorgheni și 
doi-trei din Galați. Se știe că 
cele două orașe harghitene sînt 
tradiționale pepiniere de ho
cheiști buni, selecționați din- 
tr-o masă bogată de copii cres
cuți, la „polul frigului11, pe pa
tinoare naturale în fiecare co
mună, beneficiind de ierni mai 
reci și mai lungi decît în alte 
părți ale țării.

Dar ca o pepinieră de jucă
tori valoroși este cunoscut si 
Bucureștiul, în zestrea căruia 
se află cel mai mare patinoar 
acoperit din România. De ce nu 
iau cluburile Capitalei jucători

de lingă casă ? Simplu ; pentru 
că nu au de unde. Capitala a 
încetat dc Ia o vreme să creas
că hocheiști, o pauză cam mare, 
doar în parte explicabilă, in
tervenind în această importan
tă acțiune.

Cauzele le-am aflat la o 
recentă ședință a comisiei mu
nicipale de hochei. Aminată o 
dată ca să poată reuni toți fac
torii interesați, mai ales de la 
cluburile cu secții de hochei, 
ședința s-a rezumat la un dia-

antrenorilor de hochei din Bucu
rești.

Discuția s-a limitat, dată fi
ind prezența, la munca de creș
tere a copiilor și juniorilor, in
tr-un sport criticat de arii buni 
pentru serioasa rămînere în 
urmă exprimată și prin nereu
șita, trei ani la rind, de a pro
mova în grupa valorică B a 
Campionatului Mondial de se
niori (cîndva jucau și în A), ca 
și prin slaba comportare a ju
niorilor la marile competiții la 
care participă. îndeosebi Cam
pionatele Mondiale.

E drept, trei sezoane pati
noarul „23 August" a fost in
tr-o amplă renovare, timp In 
care secțiile de copii și-au În
cetat activitatea specifică. Un 
hiatus cu urmări evidente: 
grupele de copii în formare au 
dispărut, iar altele nu s-au mal 
putut alcătui. Aceasta ar fi 
cauza obiectivă, din punct de

Bilanț remarcabil

al „flotilei" noastre

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII AU AVUT 0 VARĂ FIERBINTE,

log cu reprezentantul și antre
norii Clubului Sportiv Școlar 
Triumf, în afara lor neslmțin- 
du-se nimeni altcineva obligat 
să participe la „analiza anuală" 
a muncii. Si asta spune tot șl 
despre autoritatea comisiei, și 
despre disciplina metodiștllor și

vedere al cluburilor (si antre
norilor).

Dar. treptat, mari cluburi șl 
asociații au renunțat la acti-

Mircea COSTEA

(Continuare in pag 2-3)

CU MULTE CĂUTĂRI, DAR Șl CU MULTE MEDALII! Laureații anchetei „SPORTUL^
Reprezentanții școlii noastre de caiac-canoe au 

trecut cu brio marele examen din vară, de la 
Montreal cucerind la C.M. din Canada 3 me
dalii de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Bilan
țul este remarcabil iar dacă îl comparăm cu 
cel realizat în 1985 la C.M. din Belgia (2 me
dalii de bronz) saltul, cantitativ și calitativ, a- 
pare evident : un plus de 3 medalii de aur și 3 de argint !

întîl, pe teleimprimator a venit vestea că 
Aurel Macarencu este noul campion ■ mondial la 
canoe simplu 1 000 m. Și am zis că există 
dreptate în lumea aspră a sporturilor pe apă ! 
Cu un an înainte, la C.M. de la Hazewinkel, 
îi urmărisem evoluția in finala acestei probe : 
start de excepție, tempou impresionant, o barcă 
avans la 400 m, în fruntea întrecerii pînă la 
800 m, după care bătrîna Experiență, aflată pro
babil undeva în tribună. își aduce aminte că, totuși. 
Aurel Macarencu este debutant. Și... medalie de 
bronz ! La fel și în cursa de 500 m.

Apoi, veștile sosite de la Montreal, clasamen
tele finale, încep mai toate să aibă in frunte 
numele reprezentanților noștri. Daniel Stoian și 
Angelin Velea, campion mondial la caiac dublu 
1 000 m ! Aurel Macarencu, campion mondial și 
la canoe simplu 10 000 m ! Din nou Daniel Sto
ian și Angelin Velea : medalie de bronz la caiac 
dublu 10 000 m. Și din nou Aurel Macarencu : 
medalie de argint la canoe simplu 500 m. Cro
nicarul de sport pune in ordine telexurile pri
mite. privește lista celor 13 caiaciști si canoLști 
români prezenți la această a 20-a ediție a C.M. 
Știe că la Montreal au fost trimiși cei mal

@ La ultima ediție a C.M. de la 
Montreal, toate echipajele pe po
dium I © Aurel Macarencu și Daniei 
Stoian — Angelin Velea, cele două 
„bărci de aur" © Un plus de șase 
medalii, față de anul trecut

buni, cei mai silitori, cei mai talentati sportivi. 
Știe că, după acel „duș" rece de la Hazewinkel 
(16 echipaje în finale, doar două locuri 3) a ur
mat o vară fierbinte, cu multe căutări. în care 
aproape totul s-a luat de la capăt. Ce nu știe ? 
Nu știe că absolut toți cel 13 sportivi vor lua 
medalii, intr-o probă sau alta !

Și veștile de la Montreal continuă să ne amin
tească că „flotila" noastră și-a recăpătat nu nu
mai strălucirea, dar și încrederea in forțele pro
prii. Căci, a fost nevoie de multă tărie, de 
multă încredere în forțele proprii, pentru a 
urca din nou treptele superioare în ierarhia 
internațională. O ambiție, un indemn la auto- 
depășire au balizat drumul caiaciștilor și canoiș- 
tilor noștri spre marea performanță.

Duminică, bunăoară, in ultima cursă din pro
gramul finalelor (K 4 — 10 000 m), Ionel Cen-

Vosile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3}

5. HAGI: „VREAU SĂ REVIN PE PODIUM**
Discuția noastră cu purtăto

rul tricoului nr. 11 al „alb-ne- 
grilor1,1 a demarat cu întrebarea:

— Ce părere ai, Gică, de re
zultatele anchetei „Sportul" ?

— Eu zic că fără Dueadam 
pe primul loc aceasta n-ar fi 
fost dreaptă. Goal-kepper-ul 
Stelei a montat din plin să fie 
desemnat cel mai bun fotbalist 
al anului, fiindcă de numele 
lui se leagă frumoasa perfor
manță a „roș-albaștrllor“, ciș- 
tigarea trofeului atribuit cam
pioanei Europei intercluburi. 
Dacă aș fi participat la vot, 
i-aș fi acordat punctaj dublu. 
Două cuvinte și despre saltul 
lui BolBni, care ne demonstrea
ză nouă, celor tineri, că fotba
lul de mare performanță poate 
fi jucat și la 33 de ani cu a- 
ceeași vigoare, ca Ia 22. Si
gur, eu condiția să te pregă
tești așa cum se pregătește 
Loți, să duci • viață echili
brată, așa cum duce experi
mentatul jueător al Stelei.

— Boloni, Belodedici, Câmă- 
taru, Hagi, um „careu" al echi

pei naționale prezent in „top“- 
ul anului 1986. îți sugerează 
ceva această sosire in grup ?

— Este, daeă vreți, un vot de 
Încredere pentru următoarele 
examene, decisive, ale echipei 
reprezentative a României, ia

Stelian TRANDAF1RESCU

(Continuare în pag 2-3)



C.S.Ș. UNIVERSITATEA CRAIOVA - O PEPINIERĂ FERTILA A PERFORMANȚEI
@ Profesori fără orar ® Talente autentice lansate de 

secțiile de fotbal, handbal ți tenis de masă.
„Pregătirea și promovarea ti

nerelor talente este preocupa
rea de căpetenie în clubul 
nostru". Sint cuvintele directo
rului C.S.Ș. Universitatea Cra
iova, prof. Constantin Chimoiu. 
într-adevăr. rezultatele înregis
trate pîriă acum în secțiile de 
fotbal, handbal și 
să reprezintă o 
bună „acoperi
re" centru a- 
ceastă afirma
ție.Continuînd tra- 
ditia „campioanei 
biri". echipa de 
niversitatea, așa 
încetează nimeni 
va s-o numească, Clubul Spor
tiv Școlar Universitatea este o 
pepinieră autentică. Profesorul 
George Călinescu este satisfă
cut, si pe bună dreptate. de 
elevii săi Valentin Ștefănică — 
un portar de perspectivă,. Paul 
Răducanu si Marian Brezoi (se
lecționați în lotul reprezentativ 
de juniori). De asemenea, clu
bul școlar se mîndrește că în 
acest an patru dintre elevii săi 
au făcut pasul, important spre 
echipa, de fotbal. Paul Răduca
nu, Nicolae Dogaru. Ion Bălan 
și Cornel Vtntilă fiind promo
vați în echipa de tineret-spe- 
rante a universitarilor din Bă
nie. Alături de ei, dintre tinerii 
care descifrează primele taine 
ale performantei în amintita 
unitate sportivă școlară, 13 
fotbaliști (născuti în anii 1970 
si 1971) au fost promovați la 
centrul olimpic. „Este un bun

al secției de 
nostru, dar 
de a ne sa- 
— spune di

tenis de ma-

luării iu- 
fotbal Il
eum nu 

în Craio-

CAMPIONATUL DE SAH9 VEȘTI PENTRU AUTOMOBILIST!! I

moment de bilanț 
fotbal a clubului 
care este departe 
tisface pe deplin" 
rectorul unității.

Alături de fotbal, handbalul — 
se situează la cote ridicate de 
interes, mai ales că și „pro
ducția" acestei secții este de

este în vederile selecționerilor 
pentru lotul reprezentativ de 
junioare și împreună cu Si
mona Coroian. Aurelia Marinaș 
Si Maria Predușcă apără și cu
lorile divizionarei A. T.A.G.C.M 
Craiova, sub conducerea prof. 
Cătălin Cojacaru.

Așadar, preocupările Clubu
lui Sportiv Școlar Universita
tea din Craiova pentru 
formantă stat

CAPITALEI

calitate. Cooptată în lotul re
prezentativ de junioare, Ga
briela Turcja a făcut parte din 
echipa clasată pe locul trei la 
„Concursul 
colegi din 
includerea 
pectivă —
Grigore si _ _ . _
Gheorghe Sbora, șeful catedrei, 
preciza : „Secția de handbal a 
C.S.Ș. Universitatea Craiova 
reprezintă in principal, o 
ramnă de lansare a handba- 
lîștilor în primul rînd pentru 
echipa „mare" (ultimii promo
vați Marius Dumitrescu și Ga-

CU 
In-

Prietenia". Alti trei 
secție se bucură de 
în loturile de pers- 
Minri Văruț, Florina 
Sorin Langa. Prof.

briei Epure), după cum 
elevele noastre dorim să _
tărim si, de ce nu. să promo
văm cu divizionara B C.F.R. 
Craiova in primul eșalon". Cele 
șase sportive care joacă deja 
în Divizia B sînt o dovadă în 
plus.

Și tenisul de masă are 
fertil teren de manifestare _
cadrul clubului.. Dintre sporti- 
vele-eleve, Maiilena Marinescu

un 
in

ENTUZIASTE COMPETIȚII OMAGIALE
C.S.S. Zalău a organizat o com
petiție de handbal feminin 
dotată cu „Cupa 39 Decembrie" 
la care au luat parte echipele : 
CLS.Ș. Zalău, I.P.A. Satu Mare, 
C.S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. Dinamo Bra
șov, C.S.Ș. Baia Mare, Con
fecția Baia Mare, CJS.Ș. Viito
rul Cluj-Napoca, C.S.Ș, II 
Zalău.

Câștigătoare a turneului și a 
cupei a fost C.S.Ș. Zalău, echi
pă — antrenată de pirof. Elena 
Tadici — care a învins în fi
nală pe I.P.A. Satu Mare cu 
27—20. Organizatorii au acordat 
premii : Georgeta Vlaicu — cea 
mai bună portăriță și Simona 
Horican — golgeteră, cu 36 de 
goluri. (N. DANCIU, coresp.).

(Urmare din pag. 1)

trecuțl de 40 de ani, ajungind 
chior la 84 de ani 1 — s-au in- 
tilnit pe baza sportivă Felix 
din Capitală pentru a participa 
la un cros inițiat în cinstea a- 
niversării Republicii. în ciuda 
vremii reci, concurenții s-au 
arătat bine pregătiți și au ter
minat „in forță" alergarea. 
Printre câștigători : M. Stanciu 
(C.I.L. Pipera) la categoria 
45—49 de ani ; V. Moldovan 
(I.T.B.) cat. 50—54 de ani ; A. 
Mocanu (I.P.A.) cat. 55—59 de 
ani ; S. Ungureanu (URBIS) 
cat 60—64 de ani (Nic. D. NI- 
COLAE, coresp.).

ZALĂU. în luna decembrie

per- 
cu adevărat evi

dente. „în plus 
— precizează 
prof. Constan
tin Chimoiu — 
principala grijă 
este îndrepta

tă pentru o bună selecție. în 
acest sens, au fost testați toți 
elevii claselor a _ V-a — a 
VIII-a din municipiu. Simul
tan, preocupările noastre vi
zează mărirea volumului de 
muncă si a intensități efortu
lui, în funcție de cerințele an
trenamentelor. Profesorii clu
bului nostru nu au orar _ de 
muncă. Ei sînt la dispoziția 
elevilor la orice oră, în așa fel 
incit să nu fie perturbate nici 
procesul de antrenament, nici 
pregătirea școlară".

Mihail VESA

Finala Campionatului de șah 
al Capitalei pe anul 1986, la 
categoriile de seniori, s-a des
fășurat în foaierul sălii de con
certe a Radio-Televiziunii, cu
noscând un apreciabil succes.

Turneul masculin a avut doi 
cîștigători, care au împărțit 
primele două locuri cu cite 9 
puncte (din 11 posibile) : Dan 
Mițairu (Vulcan) și Tudor Ri- 
zea (Frigul). Departajarea s-a 
făcut prin' coeficienții Bucholz, 
titlul de campion.revenind ma
estrului Dan Mițaru. Egalitate 
și pe locurile 3—4, unde Ni- 
colae Lorentz (Calculatorul) și 
Virgil Constantin (Danubiana) 
au încheiat cu câte 8,5 p fie
care.

La feminin, campioana Capi
talei este Mariana Duminică 
(Mecanică Fină), care a totali
zat 8,5 p, urmată in clasamen
tul final de Gabriela Olteanu 
(Calculatorul) 7,5 p și Adalgiza 
Harabagiu (Centrocoop) 7 p.

Ambele turnee s-au disputat 
sistem elvețian".

(Urmare din pag. 1)
stantin. Ionel Lcțcae, Nicolac 
Feodosei și Alexandru Dulău 
erau, undeva, pe la mijlocul 
plutonului. Cu puțin timp în 
urmă, urcase podiumul de pre
miere și caiacul do patru fete : 
Tecla Borcănea, Luminița Mun- 
tcanu. Marina Ciucur, Ana La- 
rîe (medalie de 
7 500 m, „caiacul 
ieți întreabă, din 
încheiat Dumitru 
sile Lehaci cursa 
blu 10 000 m. Cineva 
două degete : „argint" !• Caiacul 
de patru zvicnește puternic, 
depășește mai toate ambarca- 
țiile. continuă să urce strocul, 
luptă din răsputeri pentru un 
loc pe podium : nu poate ac
cepta ideea de a fi singurul e- 
cbipaj fără medalie ! Cu un 
uriaș efort, cu o dorință fier
binte de a fi în ton cu echipa, 
caiacul de patru băieți, mai 
puțin bătăios în regatele dș 
pînă atunci, cucerește medalia de argint I

bronz). La 
de patru" bă- 
mers, cum au 
Bețiu — Va- 
de canoe du- 

ridică

La vremea respectivă surpri
za a fost de proporții, puțini 
fiind cei care se așteptau la 
relansarea atît de rapidă, atit 
de spectaculoasă a caiacului și 
canoei noastre. în ultima zi a 
finalelor, spre exemplu, un iu
bitor al sporturilor nautice ne 
întreba, la telefon. „Ce au fă
cut canotoarele la C.M. de la 
Nottingham ? Presați de timp, 
ii răspundem scurt : 6 medalii ! 
Omul a făcut o mică pauză, 
după care a îndrăznit : „Dar 
calaciștii si canoiștii ? Am fă
cut și noi o mică pauză, așa. 
pentru efect : Doar... 8 medalii!

Pentru specialiști. însă, pen
tru oamenii lacului, lucrurile 
abia acum intrau în făgașul lor 
firesc. Rocada dintre generații, 
retragerea din activitatea com- 
petițională a unor ași ai pa-

DIVIZIA A DE
(Urtnare din pag.' 1)

FĂRĂ COPII... DE UNDE SENIORI?
(Urmare din pag. 1)

vitatea cu copiii și juniorii, sin
gura sursă răminind C.S.$. 
Triumf, investit printr-o hotă- 
rire a C.N.E.F.S. (1975) cu Sta
tutul și responsabilitatea de 
Centru național de pregătire a 
copiilor și juniorilor. Responsa
bilitatea i-a rămas (și se stră- 
duie s-o acopere cu conștiincio
zitate), dar celelalte elemente 
conferite de calitatea de centru 
s-au subțiat și. cu timpul, au 
dispărut.

Si-a făcut datoria SINGURA 
unitate de profil serioasă din 
Capitală ? Fără a o scuti de 
critici, se poate răspunde afir
mativ, C.S.Ș. Triumf este sin
gurul cu formații de hochei la 
toate nivelele, de la copii la 
juniori I. Conducerea clubului 
(director : prof. Teodor Bolea), 
metodistul (prof. Robert Floca) 
Si 4 antrenori pricepuți, toți 
profesori de educație fizică 
(Gheorghe Niță, Oprea Barbu, 
Gheorghe Tăbăcaru și Lazăr 
Enciu) depunînd pricepere și 
pasiune în munca lor. La echi
pele din prima grupă valorică 
și în lot joacă Pisăru, Hălău- 
că, Justinian, Gliga și Herlea, 
toți crescuți la Triumf de Gh. 
Niță. alții joacă în alte forma
ții. In sprijinul acestei secții se 
află un mare număr de pă
rinți, majoritatea muncitori la 
întreprinderile din preajma pa
tinoarului „23 August", care o 
ajută moral și material, din do
rința ca băieții lor să devină 
sportivi de performantă. într-o 
disciplină atît de complexă, a- 
tît de dinamică și frumoasă.

Dar eforturile clubului nu 
sînt de-ajuns. iar alții nu fac 
mare lucru. Orele de patinaj 
sînt puține. în loc de cel pu
țin 9 ore dc săntămînă, absolut 
necesare, doar 2, și acelea Ciun
tite sau la ore nepotrivite. „Cu
loarele coniilor". c'ndva intan
gibile, dintre orele 8—10 șl 
15—17 nu mai există și nu o 
dată copii veniti din toate col
turile orașului nu Dot intra pe 
gheată fiindcă o echină sau alta 
— ori loturile — încâlcind pro
gramarea, vin „peste rînd". Cu

asemenea fluctuații în program 
este de neconceput — spun spe
cialiștii — modelarea antrena
mentului. Comisia municipală 
(președinte, prof. Romulus Spi- 
rescu) pare neputincioasă, fe
derația și-a luat mina de pe 
„Centru", administrația patinoa
rului e între ciocan și nico
vală și antrenorii de la Triumf 
nu știu la ce porți să mai bată, 
în ultimele săptămîni secția de 
resort din C.N.E.F.S. avizează 
programul patinoarului, e ceva 
mai multă ordine. Desigur, a- 
cesta e un început, după care 
vor urma alte măsuri tot 
mai eficiente. în două ore pe 
săptămână, un antrenor cu 3 
grupe de 25 de copii, cite pre
vede norma, ce să facă ? Teh
nica patinajului, tehnica cro- 
sei, tactică 1 în timp ce pe alte 
patinoare din țară pregătirea se 
face pe o perioadă de timp mai 
lungă, cu 2 antrenamente pe zi. 
Unde se face, pentru că ma
joritatea localităților cu pati
noare artificiale nu mai au sau 
n-au înființat secții de hochei !

Competițiile duminicale cu e- 
chipe dc copii șî juniori, care 
stimulau — motivînd — pregă
tirea, mențineau o atmosferă 
excelentă în rîndul spectatori
lor mici și mari șî îmbogățeau

experiența tinerilor jucători au 
rămas ca o frumoasă amintire. 
Pentru că a scăzut îngrijoră
tor numărul unor asemenea for
mații, dar nu numai din aceas
tă cauză. Iată, cei de la C.S.Ș. 
Triumf — și au mare nevoie — 
vor să și joace, cu echipele lor. 
Să nu se mai ducă la campio
nat FĂRĂ NICI UN JOC și să 
ne mirăm că pierd cu 2—20 in 
fața formațiilor din alte orașe...

Ne oprim deocamdată aici cu 
observațiile, propunînd factori
lor de răspundere o analiză te
meinică, cu măsuri serioase. 
Intre sporturile de iarnă răma
se în urmă și a căror redre
sare neîntîrziată este prevăzu
tă expres în .documentele pri
vind mișcarea sportivă este și 
hocheiul. Iar redresarea nu este 
posibilă — o dovedește clar, 
experiența ultimilor ani — prin 
eforturile unui județ sau două. 
Capitala nu a dus și nu duce 
lipsă de condiții, de copii ta- 
lentați. de antrenori pricepuți 
și conștiincioși..

Ca în orice sport, și în ho
chei seniorii nu se nasc... se
niori și orice an pierdut în pre
gătirea copiilor și juniorilor este 
resimțit în lotul național și, am 
zice, e de nerecuperat

INVITAJIE LA BAZA DE AGREMENT 
A HOTELULUI „BUCUREȘTI"

i Complexul hotelier „București",
1 vă oferă. în cadrai bazei sale de
i destindere :
; ® piscină acoperită, cursuri de ______ ___ _____
■ și adulți : In perioada de vacanță a elevilor, cursuri in- 
j tensive cu durata de o săptămînă și două săptămîni.
. • sală de gimnastică, cursuri de gimnastică aerobică
; • saună finlandeză
i • cabinete de masaj sl ultraviolete
[ © servicii asigurate de personal dc inaltă calificare
[ Se pot închiria : costume de baie, echipament pentru sala
, de gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie.
' Abonamente lunare pentru 12 intrări. Program zilnic: 
i 8—20.
! Informații suplimentare la telefon : 15.58.50/2946.
J'A'.W.W.W.V.W.V.W.V.'AV.VJ'.'.W.WJ'.’.'IV.'JV.'.V.V

din Calea Victoriei 63—81, 
agrement, condiții pentru

inițiere inot pentru copii

re deosebite, în care s-au de
tașat doar câțiva jucători : 
Dascălu, prin reușite în atac 
și constantă, Constantin — 
omniprezent, și Șoica — foarte 
util, de la învingători : Fl. Po
pescu și Iubasz de la învinși.

Arbitrii I. Rusu și CI. Mur- 
gulescu au condus foarte bine 
formațiile : STEAUA — Pădu
reții, Pralea, Constantin (Șoi- 
ca), Spînu (Nica), Dascălu 
(Stăvariu). Pentelescu ; UNI
VERSITATEA — Fl. Popescu, 
Stoian. Schoberl * (VăsUică), 
Măfiisoiu Tuhasz, Pascu.

EXPLORĂRI ȘTIINȚA BA
IA MARE — DINAMO BUCU
REȘTI 2—3 (11, —8, —9, 13, 
—6). Un joc foarte disputat în 
Sala Sporturilor din localitate, 
pe alocuri cu faze palpitante, 
în care echilibrul de forte s-a 
menținut doar în primele pa
tru seturi. Trebuie remarcat 
că echipa gazdă a jucat cu 
mult curaj pentru obținerea 
unui rezultat bun. dar n-a re
ușit în fața unui sextet mai 
bun.

S-au evidențiat in cursul a- 
cestei partide : Szilaghi, Ma- 
nole, Arbuzov (Explorării) 
Drăgușin, Enescu, Căta — Chi- 
țiga, Vrîncuț (Dinamo). A ar
bitrat brigada : V. Arhire — 
I. Pintea. principalul D. Baba 
nepreze~tîriz,"-se.

A CRIȘAN — coreso.
A.S.A. EDECTROMUREȘ TG. 

MURES — ELCOND DINAMO 
ZALĂU 3—9 (13, 5, 9). Un joc 
destul de frumos. în care gaz
dele. în zi bună, au cîstieat în 
74 de minute — prima victorie 
în fata acestei echipe. La în
ceputul partidei gazdele au ju
cat crispat si oaspeții au con
dus cu 10—5. Repede însă to
tul a intrat în normal din 
punct de vedere al mureșeni
lor. care au trecut la cîrma 
jocului. A fost o victorie mun
cită si. evident, meritată. Cei 
mai buni: Săniuță, Benedec, 
Daidoc, Terbza (A.S.A.). Vlai
cu (Elcond). Au arbitrat : Gh. 
Ferariu — I. Martin.

C. ALT’U — coresp.
GR’JPA VALO1ICA 7-12

TRACTORUL BRAȘOV — RE- 
LONUL SAVINESTI 3—0 (14. 6. 
11). O partidă frumoasă între 
fruntașele grupei valorice secun
de. cîșîigată clar de echina bra- 
șoveană. Jucătorii acesteia au 
evoluat bine, mai ales în fina-

Asistând la o ședință a Clu
bului municipal de automobi
lism și karting București — 
unde se discuta pe marginea re
zultatelor obținute în 1986 — 
am aflat o serie de lucruri de 
interes, apreciem, pentru citito
rii noștri. Iată-le :

9 Mai întîi. cîteva cifre con
cludente : în Capitală există 11 
secții de automobilism și 7 de 
karting (Unirea Tricolor, I.T.B., 
Calculatorul IIRUC. Alfa, 
IDMS, Atomic Club, Autobuzul, 
Automobile de epocă ș.a.) cu 
peste 350 de sportivi legitimați. 
De notat — 8 sportivi din' Ca
pitală sînt în lotul național de 
automobilism și 7 în cel de 
karting.

© în cadrul concursurilor or
ganizate în Capitală (26, cu pes
te 750 de participanți) multe au 
fost în cadrul Daciadei la sport 
de masă. Campionat de îndemî- 
nare, raliu tehnico-aplicativ. 
Raliul Femeii, concursuri de 
karting pentru pionieri ș.a. Iată 
cîtiva cîștigători : îndemînare — 
Marin Tache (Volanul), raliul 
tehnico-aplicativ — Mihai Ior-

gaei și padelei (Ivan Patzai- 
chin. Vasile Dîba, Maria Ște
fan, Agafia Constantin, Nasta- 
sia Ionescu etc.) creaseră un 
gol, un vîrtej care ducea în 
derivă mica barcă a caiacului 
și canoei. A fost nevoie de 
mult curaj, de competență și 
spirit de echipă, pentru a pune 
pe linia de plutire noua „flo
tilă". îndrumată de federația 
de specialitate, școala româ
nească de caiac-canoe a avut 
un destoinic si exigent corp de 
tehnicieni : Mihai Turcaș (an
trenor coordonator). Ivan Pa- 
tzaichin și Filip Serghei (la 
grupa de canoe). Nicușor E- 
șanu (caiac băieți) și Octavian 
Mercurian (caiac fete).

A fost un an bogat in rea
lizări, cu finis de zile mari, 
cu toate echipajele pe podiu
mul ultimelor C.M. Iar aceasta 
a fost prima- retrospectivă a 
lui ’86, remarcabilele succese 
obținute de caiaciștii și canoiș
tii noștri urmind a fi analizate 
și comentate, mai la obiect. în 
perspectiva lui ’87.

VOLEI (masculin)
lurile seturilor I șl HI, cînd 
s-au remarcat Sterea șl Ferariu. 
Evident, și prestația celorlalți 
coechipieri — Zamfir, Pustiu, 
Cășvean, Stoian și Crlșan — a 
fost bună. Fruntașa grupei, Re- 
lonul, a evoluat modest remar- 
cîndu-Se doar Rădulescu șl Bădi
ță. Au arbitrat : V. Vrăjescu — 
G. Simulescu.

C. GRUIA, coresp.
C.S.M. DELTA TULCSA —PO

LITEHNICA TIMIȘOARA 3—1 
(—12, 14, 13, 13). o partidă de 
luptă în care gazdele au trebuit 
să se întrebuințeze serios pen
tru obținerea victoriei. Timișore
nii și-au apărat cu ardoare șan
sele. dar n-au reușit să cîștige 
decît primul set, In care au ju
cat bine, lăsînd apoi „bagheta" 
tulcenilor. Au arbitrat : V. Du
mitru — S. Cadîr.

I. DIACONU, coresp.
C.S.M.U. SUCEVA — RAPID 

BUCUREȘTI 3—2 (7, —12, 2, —10, 
10). Joc echilibrat, destul de fru
mos, cîștigat de gazde, care au... 
greșit mal puțin. S-au eviden
țiat în cadrul acestei partide : 
Mindru, Lenădătescu, Mogos 
(C.S.M.U.), Marinescu, Gizdavu 
(R). Arbitrii : V. Ionescu — C. 
Antonovici.

I. M1NDRESCU, coresp.
CLASAMENTE : 1. Steaua 34 p, 

2. Dinamo 29 p, 3. Elcond 26 p, 
4. Explorări 22 p, 5. A.S.A. 21 p, 
6. Universitatea 18 p ; grupa se
cundă : 7. Relonul 39 p, 8. Trac
torul 35 o. 9. Politehnica 30 p. 10. 
C.S.M. Delta 29 r>, 11. C.S.M.U. 
29 p, 12. Rapid 27 p.
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• MAI RAR o asemenea si
tuație ca aceea pe care ne-o 
oferă Petrolul Ploiești. Doi ani 
oonsecutiv, evoluțiile sale se 
materializează aproape in a- 
celași bilanț cifric. Anul trecut, 
ca nou promovată, Petrolul era 
una din surprizele frumoase 
ale turului de campionat. Și a

1. S-A 
parare, 
dusă de acest excelent și devo
tat jucător Butufei (12 remar- 
cări din 15 meciuri), a atins un 
nivel corespunzător Diviziei A. 
A crescut în joc și celălalt 
fundaș central. Ștefan, iar fun
dașii de margine, Pancu și P.

jucătorii pregătiți de M. Dridea 
și E. Iuhasz. Un marcaj oorcct. 
fără durități, pentru că și a- 
tunci cind a pierdut, la Steaua 
și Dinamo, Petrolul a jucat des
chis, chiar plăcut ochiului, dar, 
trebuie <-o spunem, ineficace. 
Și așa am ajuns la punctul...

FORMULE

g

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

@ Puncte realizate pe teren propriu : 11, din 8 meciuri (a 
pierdut cite unul cu Oțelul, Sportul Studențesc. F.C. Olt, Victo
ria și F.C. Argeș).
• Puncte obținute in deplasare : 7, din 9 partide (cîte două cu 

Flacăra și Jiul, cîte unul cu S.C. Bacău Chimia și Universita
tea Craiova).
• Cel mai bun loc ocupat : 3 (etapele a 6-a, a 8-a, a 12-a și

a 15-a) ; cel mai slab loc : 14—15 (etapa a 2-a).
• Golgeterii echipei : C. Ene 3 goluri, Mocanu și Pancu — cîte

2, O. Grlgore, Nuță, Butufei. Hîncu, I. Gușe și Drăgan — cîte 1.
• Jucători folosiți : 18 ; Liliac șl O. Grigore — cîte 17 meciuri, 

Pancu, C. Ene și I. Gușe — cîte 16, Butufei, Pitulice și Mocanu 
— cîte 15, ștefan, P. Gușe și Drăgan — cîte 14, Hîncu 13, L So
lomon 12, Cismaru 9, Munteânu I 7, Nuță 4, I. Grigore 2, Ursea 1.
• Podiumul evidențiaților : 1. Butufei 12 remarcărl, 2. Moca

nu 10, 3. Pancu 7.
• Cartonașe galbene: 13 — 7 jucători; cele mai multe: Pancu 3.
9 Cartonașe roșii : Butufei (etapa a 14-a).
• A beneficiat de o lovitură de la 11 m, transformată'de Bu

tufei ; nu a fost sancționată cu nici un penalty.
e A expediat 194 șuturi (117 acasă — 

care 95 pe spațiul porții (56 acasă — 398 
I
confirmat-o și în retur. în a- 
ceastă toamnă a cochetat și 
mai mult cu locurile fruntașe 
(în patru etape, pe locul 3) și 
reeditează performanța de anul 
trecut, cu îmbunătățiri pe pla
nul golaverajului general, pe 
care, de la —5, l-a adus la 4-2, 
ultima cifră însemnând și acu
mulările de la ,,adevăr". Dar, 
iată bilanțurile ploieștenilor în 
turul campionatului precedent 
și în cel actual :
1985— ’86 : 17 5 8 4
1986— ’87 : 17 5 8 4

» COMPARÎND 
nii", ajungem la o serie de con' 
duzii :

77 în deplasare), dintre 
în deplasare).

g
E
I

I
14—19 18
13—11 18 

aceste „li-

Gușe. 
tanță, 
perire, Pitulice. Iar la întărirea 
defensivei a contribuit substan
țial și noul venit, portarul Li
liac, care anunță o frumoasă 
carieră, evoluțiile lui din me
ciurile echipei naționale de ti
neret, cu Austria și Spania, 
fiind de referință. Și încă o re
marcă : in două deplasări la 
București, cu Dinamo și Steaua 
(parcă timorată, la București) 
Petrolul a avut o evoluție mo
destă șl a primit 6 goluri, în 
timp ce în celelalte 15 jocuri, 
doar 5. Șl mai e un adevăr : 
excelentul marcaj pe care îl fac

au dovedit aceeași cons- 
ca și mijlocașul de aco-

LAUREAȚII ANCHETEI „SPORTUL"
(Urmare dțn pag. 1)

preliminariile C.E. Asta ne în
curajează, ne mobilizează și 
mai mult jn vederea obținerii 
mult rivnileî calificări Ia tur
neul final „Euro ’88", posibilă 
dacă vom aduce și noi puncte 
de acolo de unde a adus și re
prezentativa Spaniei.

— Să zăbovim puțin la locul 
ocupat de tine in ancheta zia
rului nostru. Sincer, te aștep
tai la acești clțiva pași înapoi?

— Cum să vă spun, dacă în 
viața echipei mele n-ar fi in
tervenit 
Sportul 
parcurs 
U.E.F.A.,

micile reculuri, dacă 
Studențesc ar mai fi 
încă un tur în Cupa 
înclin să cred că ur

cam ceva mai sus în top. Deși, 
dacă mă gindesc bine, ar fi 
fost foarte greu de pătruns 
spre podium jn condițiile anu
lui de excepție al „grupului 
european" dc Ia Steaua. Să nu 
credeți, însă, că încerc să mă 
ascund după... deget. Eu sînt 
conștient că n-am fost cel de 
anul trecut, că ara avut unele 
scăderi. De multe ori am vrut 
să le rezolv eu pe toate in te
ren. Adversarii au simțit acest 
lucru, m-au marcat sever, unii 
— citeodată — prea sever, pes
te limitele regulamentului, și, 
astfel, Hagi a fost stopat în 
cursa golgeterilor. Rețineți și 
un alt aspect : nici nu prea am 
fost ajutat. Credeți că Dudu 
Georgescu ar fi luat de două 
ori „Gheata de aur" dacă n-ar 
fi fost sprijinit și de aiți co
echipieri ? In orice caz, în a- 
ceastă scurtă vacanță de iarnă 
eu și echipa mea sintem botă- 
riți să reflectăm bine asupra 
neimplinirilor din sezonul dc 
toamnă și să ne pregătim în 
consecință pentru replica de 
primăvară. Trebuie, sîntem ca
pabili, de o strîngere a rîndu- 
riior, pentru a aduce în „Regie" 
frumoasele zile din campiona
tul trecut. Meciul cu Dinamo, 
victoria obținută in Șos. Ște
fan cel Mare, a arătat începu
tul de
Sportul Studențesc.

— După cîte știm, 
dent, la A.S.E...

— Si am marea

reviriment al echipei

ești și sbu-

bucurie să 
vă mărturisesc că sînt în anul 
III, Ia facultatea de comerț. 
Este o mare realizare a mea 
în acest an. Acum am grija

deexamenelor din sesiunea 
iarnă.

— Apropo de facultate : este 
aceasta mai grea decît fotbalul 
sau viceversa ?

— Amândouă sini grele, chiar 
foarte grele, dar și frumoase. 
Amindouă îți cer timp, perse
verență, muncă și 
Altfel, nu te poți 
viață.

— Evadând puțin 
murile litoralului, 
vinte despre echipa 
flet, F.C. Constanța...

— O urmăresc pas cu 
dc Ia distanță și sincer sufăr 
pentru ea cind nu reușește să 
spargă valurile furtunii declan
șată în seria I, acolo
iată. ' - ---
cum, eu îi urez din inimă Iui
F.C. Constanța vînt hun și să
ne întilnim ca... adversari pe 
terenul de joc. Tare aș vrea 
să evoluez în orașul copilăriei 
mele fotbalistice, unde am cei 
mai mulți prieteni.

— In încheiere, o ultimă în
trebare : ce-ți. dorești in anul 
care vine ?

— în primul rind să fiu să
nătos, că de aici decurg toate. 
Apoi, doresc un retur rit mai 
bun al echipei mele, iar eu să 
spriniez în clasamentul golge- 
teriior. Mai presus de orice mă 
gîndesc la reușitele echipei na
ționale. Și — de ce nu ? — 
vreau ca la anul, pe timpul a- 
cesta, să urc din nou pe po
diumul celor mai buni fotba
liști ai țării.

— Mult succes Ha-gi I

iar muncă, 
realiza in
spre 

citeva 
ta de

țăr- 
cu- 
su-

pas,

unde, 
brăilenii sînt lideri. Ori-

2. CU UN MIJLOC HARNIC 
și destul de echilibrat, Petro
lul nu a reușit să realizeze pe 

’ ' ’ A încer-
prin vic- 
și Petro - 
din plin 

ei caren- 
Cr. Ene e 
incisiv, dar 

; Drăgan e talentat, 
frumos, dar a marcat

I. Gușe

deplin faza ofensivă, 
cat și a cules roadele 
toriile de la Moreni 
șani, dar a resimțit 
marea (și cunoscuta^ 
ță, ineficacitatea, 
destul de agresiv, 
ratează; “
joacă !
doar un gol; I. Gușe place 
tribunelor, însă nici el n-a mar
cat decît o dată : mai aproape 
de ceea ce se cheamă „un vîrî 
eficace" este Nuță, dar el nu 
a jucat decît 4 meciuri, amig
dalite cronică și operația de 
menise ținindu-1 departe de 
gazon. Și în lipsa valorilor, ab
sența lui s-a simțit. Totul, sau 
aproape totul, a rămas pe for
ța șutului de la distanță al lui 
Mocanu, dar șutul lui a cam 
ocolit poarta.

3. TOATE ACESTEA, plusuri 
și minusuri, au făcut din Pe
trolul o echipă de „tip italian", 
cu o bună știință a apărării, 
dar și cu puține goluri la ac
tiv. Petrolul are căe mai mul
te remize (8), de șase ori 0—0, 
dintre care 4 pe teren propriu! 
Mircea Dridea, fostul golgeter 
prin excelență, avea dreptate 
ciad ne spunea : „Dacă am a- 
vea un golgeter autentic — în 
județul Prahova nu se află —, 
Petrolul ar avea o altă față 
și nu ar mai fi admonestată 
de public, ca Ia Rm. Vilcea, că 
a jucat Ia 0—0. • PETROLUL 
e un nume în fotbalul nostru. 
A depășit perioada critică, de 
„carantină" in ..B“, acum ocupă 
o poziție fruntașă, -dar nu tre
buie să se oprească aici. Disci
plina tactică, hărnicia și serio
zitatea acestei echipe trebuie 
s-o facă să aspire la mai mult, 
pentru ridicarea valorică a 
prestației sale. Dar cum rămî- 
ne cu golul ? Aici e problema!

Constantin ALEXE

«

în anul 1953. 
a mai retras 
De linia de 

bazele siste-

nouă

S-a discutat, în cadrul ul
timului curs de perfecțio
nare a antrenorilor, pe te
ma așezărilor. în general, 
cind se vorbește despre a- 
sezare. se face istoricul 
amplasării grafice a forma
țiilor. asa cum sînt ele 
transmise de cronicari Den- 
tru marele public.

Prima așezare a fost a- 
ceea a lui 1—2—3—5. care 
a „guvernat" grafica cronici
lor pînă la apariția funda
șului central de marcai. in 
jurul anului 1930, cind s-a 
trecut la 1—3—2—5. subli- 
niindu-se, astfel, o mișcare 
importantă în dispunerea for
țelor echipei. Această așe
zare. echivalentă cu WM-ul. 
a durat pînă 
cind Brazilia 
un mijlocaș 
fund, punînd
mului c>j patru fundași. Un 
timp, formațiile au apărut 
potrivit formulei 1—4—2—4. 
Iar această formulă
si-a încetat existenta con
comitent cu... apariția 
deoarece în iocul de mișca
re al brazilienilor, exprimat
— pe partea stingă — prin 
retragerea lui Zagalo. a fă
cut ca 1—4—2—4 să devină 
aproape automat 1—4—3—3.

Această formulă nu a a- 
vut o viată prea lungă, 
deoarece curînd avea să se 
alungă la acel 1—4—4—2 al 
englezilor. în 1966. cu Hurst 
si Hunt în față (bineînțeles 
că nici această așezare nu 
a fost originală, ea avînd 
un predecesor în acel 1—4— 
4—2 al echipei Ungariei din 
anii ’60).

în ultima vreme toate a- 
ceste formule au aiuns să-i 
stânjenească pe cronicari, el 
reușind — cu mare greutate
— să reproducă, cit de cît. 
așezarea de pe teren. A- 
ceastă dificultate se dato
rează plusului de mișcare 
al tuturor jucătorilor de do 
gazon, un plus de mișcare 
sugerat atît de bine orin 
plecările liberoului plin de

ei.

fantezie Beckenbauer, apoi 
— orin presingul colectiv 
al echipei olandeze si — 
dacă vreți, revenind pe te
renurile noastre — crin 

. sprinturile foarte moderne 
ale tînărului Belodedici. ca
re îsi asumă cu mult cu
raj riscuri mai mari chiar 
decît eeie ale Iui Franz 
Beckenbauer.

Fotbalul modern a renun
ța, — se poate spune — la 
compartimentări. La' „Mun- 
dialul ’82". fundașul stingă 
Junior era deseori extremă 
dreaptă. La ultima ediție a 
CAI., nimeni n-a Dutut să-i 
dea un număr formal lui Ma
radona— am ales un exemplu 
celebru —. deoarece argen
tinianul a jucat practic în 
toate posturile, așa cum a 
făcut-o și Valdano cu nu
mărul 11 oe spate, după 
cum nimeni nu poate să știe 
ce număr i s-ar fi cuvenit 1 
lui Olarticoechea. care a .i 
pendulat între postul de 
fundaș stingă și punctele , 
proprii cîndva tuturor mij- 1 locașilor. ]

Cronicarii italieni. sensi- ! 
bili Ia aceste mișcări galo- ■ 
pante au recurs la formula . 
clasică a Iui 1—2—3—5. refu- ; 
zind să urmărească mutațiile ' 
pe care fotbalul, și în pri- ' 
mul rînd jucătorii pe cont 1 
propriu, le fac pe teren. Pc , 
Jo altă parte, crainicii de 1 
radio, fiind și ei intr-o difi- ] 
cultate reală în fata mișcă- ] 
rilor tactice ale echipelor, i 
au început să recurgă la ; 
formula anunțării jucătorilor < 
in progresie aritmetică. ]

Toate aceste demonstrează ] 
că fotbalul se grăbește și i 
caută să inoveze nermanent. ] 
Aceste „dificultăți" in ' 
transcrierea echipelor ar tre- i 
hui să atragă și atenția for- ! 
•națiilor noastre, care conți- ] 
nuă să rămînă (uneori) tri- ] 
bntare vechilor formule din j 
care se naște imobilismul. ]

loan CHIRILĂ

,,Stop-cadru“ in- eșalonul secund

EXPLICAȚII LA ■ ■ ■

.revelația

V

FRUMOASA VACANȚA A BRĂILENILOR
Sensibilizați de

F.C.M. Progresul Brăila", cițiva 
cititori ne-au cerut unele in
formații despre această forma
ție, apărută nescontat în pri
ma poziție a seriei I a Di
viziei B. Cum se explică a- 
ceastă „sosire" spectaculoasă, 
ce gloduri are F.C.M.-ul în 
perspectivă ? —. iată întrebări 
la care încercăm să răspun
dem în rîndurile care urmează.

înainte de toate, să spunem 
că orașul Brăila a... respirat 
mai demult aerul primei divi
zii. Prima oară în anii 1929/30, 
cind cu echipa Dacia Unirea 
frumosul oraș de pe Dunăre a 
participat la întrecerea finală 
a campioanelor de regiuni (a- 
ceasta era formula diviziona
ră). A doua oară. în anii 1940/ 
41 (ed. 29. actualul sistem di
vizionar). cind F.C. Brăila a 
ocupat locul 13. ultimul în 
campionat. Deci, după 45 de 
ani de peregrinări prin eșalon- ' 
nele competitionale inferioare.

miHISTBAJIJ DE STAT LOTDPRONOSPORT IHT0RMEA2A
• După cum se știe, săptămlna 

aceasta programează una dintre 
cele mai interesante și avantajoa
se acțiuni ale anului 1937. Chiar 
In prima zi a noului an — joi, 
1 ianuarie — va avea loc TRA
GEREA extraordinara loto 
A REVELIONULUI, care anunță 
o suită abundentă de cîștigurl, 
constînd în autoturisme „Dacia 
1300“, excursii în U.R.S.S. și În
semnate sume de bani. Se vor 
extrage 120 numere, în cadrul a 
12 extrageri, „legate" cîte două, 
cuprinse In 3 faze. Cu suma de 
numai 25 lei se pot procura bile
te cu variante (achitate 100% sau 
în proporție de 25%) ce au drep
tul să participe la toate fazele 
extragerii și, prin urmare, pot

beneficia de întreaga gamă de 
clștlguri. Rețineți că au mal ră
mas NUMAI 3 ZILE pînă la a- 
ceastă ocazie, deosebit de avan
tajoasă !
• Duminică, 4 ianuarie, va a- 

vea Ioc și prima etapă a con
cursului PRONOSPORT din anul 
1987. cuprinzînd următoarele în- 
tăniri din campionatul italian, di
viziile A șl B : 1. Ascoli — Bres
cia; 2. Avelllno — Empoli; 3. Co
mo — Milan; 4. Florentina — Na
poli; 5. Internazionale — Atalan- 
ta ; 6. Juventus — Verona ; 7.
Sampdoria — Roma; 8. Udinese 
— Torino; 9. Arezzo — Lanerossi 
Vicenza; 10. Cremonese — Lecce; 
11. Lazio — Genoa; 12. Pescara — 
Pisa; 13. Taranto — Bologna.

iată-i pe brăileni din nou cu 
dorința de promovare pe prima 
scenă fotbalistică a tării. Și în 
ce companie ! Cu F.C. Constan
ta. Politehnica Iași (de prisos 
să le reamintim marile 
ambiții) și chiar cu C.S.M. 
ccava. 
stanță

Ceea 
faptul _ ... _
monă un antrenor tinăr — Va- 
sile Grosu —, extrem de ambi
țios. cu o carte de vizită abia 
în formare. El a jucat în di
vizia secundă la Chimia Rm. 
Vilcea. la 17 ani și jumătate, 
după care a urmat cursurile la 
zi de la I.C.F. (specializarea 
fotbal). în 1969 a poposit, prin 
repartiție, la Brăila, lucrînd la 
nivelul copiilor și juniorior. în 
cadrul aceleiași unități sporti
ve. La întrebarea 
câți saltul lui 
neala sa de a 
rea în Divizia 
ne-a formulat 
răspunsuri : a.
aproape sută Ia sulă... brăilea- 
nă, legată trup și suflet de oraș, 
de culorile clubului la care au 
crescut jucătorii. Din lotul de 
21 de jimători doar doi provin 
din „afară". De aici decurge spi
ritul de echipă, coeziunea su
fletească ; b. modestia și hărni
cia caracterizează întregul lot; 
c. respectarea disciplinei tacti
ce de joc, sportivitatea în teren 
(n.a. doar cu 9 cartonașe gal
bene este pontat F.C.M.-ul în 
evidenta forului de specialita
te. si nici o suspendare !) și, 
nu în ultimul rînd, trebuie să 
rețineți că refuzăm cantonarea 
excesivă în defensivă, ne place 
să jucăm cartea atacului... A- 
ceastă atitudine i-a adus lui 
F.C.M. Progresul Brăila acel 4-7 
Ia „adevăr" atît de convingător

lor 
Su- 
in-apărută în ultimă 

pe „turnantă".
ce atrage atenția 
că brăilenii au la ti-

este

..cttm expli- 
F.C.M.. îndrăz- 
ătaca promova- 
A ?“. V. Grosu 
sintetic citeva 
este o echipă

o echipă care (inteșfepentru 
promovarea în Divizia A.

Alte două elemente care au 
plusat si plusează elanul echi
pei antrenată de V. Grosu spre 
o posibilă victorie finală (pro
gramul de primăvară o avan
tajează. în sensul că ea are un 
ioc mai mult pe teren’ propriu 
decît urmăritoarele sale, toate 
învinse la Brăila!) ne-au fost 
furnizate de președintele clu
bului O. Ulman : ajutorul ne
precupețit al tuturor factorilor 
locali de decizie si faptul că 
publicul este în număr tot mai 
mare alături de echipă : „aca
să" 15.000—20.000. iar în depla
sare intre 500 și 2000 în func
ție de distantele parcurse. Să 
recunoaștem, acest ultim amă
nunt nu-1 întîlnești nici Ia 
unele dintre echipele nrimei 
divizii. Și dacă mai aciăimăm 
la toate acestea că F.C.M.-Pro
gresul Brăila dispune de cîtiva 
tineri iucători foarte talentat!, 
cu vină fotbalistică, cum se zi
ce. mijlocașul Titiriscă (3 go
luri marcate). ..v’rfur'ie" de si
tae Chircă (8) și Drăgoi (7) Ita- 
dulescu — alt mijlocaș de mare 
perspectivă („o să mai auziți 
despre el"), si alții: -care sînt 
mereu impulsionați de mai ve
chiul component I’etrache (f»ol- 
geterul echipei — 12). căpita
nul formației si conducătorul 
ei de ioc in același timn a- 
tunci sîntem tentat! să credem 
că la Brăila se urzește un fru
mos vis. Un vis care are toate 
șansele să prindă viată din mo
ment ce acolo. Ia F.C.M.. Viorol 
Mateiarxu a lăsat cândva ceva 
în urmă, cum afirma nreco/h’n- 
tele ciobului : plăcerea de a 
juca fotbal, de a obf’ne per
formantă.

Stelion TRANDAFIRESCU



Balcaniada de baschet masculin

IN LOC PE PODIUM PENTRU 
ECHIPA TARII NOASTRE

Titlul a fost cîștigat de reprezentativa Greciei
SOFIA, 28 (prin telcron, do 

la trimisul nostru). Ediția a 
XXIV-a a Campionatului Bal
canic de baschet masculin s-a 
încheiat simbătă seara in sala 
Universiada cu victoria repre
zentativei Greiiei, care a obți
nut titlul pentru a doua oară. 
Cu un lot din care s-au evi
dențiat Gallis (coșgeter al 
competiției, cu 92 de puncte 
marcate) și Yanakis (declarat 
cel mai bun jucător al turneu
lui), formația elenă a terminat 
neînvinsă întrecerea. Pe locul 
secund s-a clasat selecționata 
Bulgariei, iar poziția a treia 
a ocupat-o echipa României, 
lipsită de aportul unui jucător 
de bază — Opșitaru. Pe locul 
patru s-a aflat reprezentativa 
Iugoslaviei, al cărei lot foarte 
tînăr a arătat reale calități, do- 
vedindu-se un adversar redu
tabil în fiecare meci.

In ultima zi a turneului 
România a întîlnit Grecia, care 
a cîștigat ZZ
întrecerea a fost 
echilibrată, ______
conducînd mai mult, dar nu la 
diferențe mari. Tabela de scor 
a indicat, do pildă. 31—29 pen
tru Grecia (min. 9) și 37—34 
pentru România (min. 12). Cu 
o mai bună pregătire atletică 
și avînd în Gallis și Yanakis 
individualități cu totul remar
cabile. selecționata Greciei s-a 
impus în repriza a doua, cînd 
avansul de 4—5 coșuri luat Ia 
un moment dat nu a mai putut

cu 09—89 (99—48).
- —i în general 
baschetbaliștil eleni

fi recuperat de jucătorii noștri. 
Dintre aceștia. Niculescu, Er- 
murache, Brănișteanu și Neto- 
lițchi au dus greul jocului po
zițional. în vreme ce Vinerea- 
nu, Ioncscu (o surpriză plăcu
tă) și Ardelean au avut mult 
de furcă în lupta sub panouri. 
Baschetbalistii noștri au dorit 
să cîștige. dar defecțiunile 
manifestate în anărare (insufi
cient de combativă, obișnuință 
căpătată in campionatul nos
tru). ca și scăderea potențialu
lui echipei în perioadele de în
locuire a unor jucători de bază 
nu le-au permis un final fa
vorabil. Punctele echipei noas
tre au fost marcate de Ermu- 
rache 26, Niculescu 20, Arde
lean 16, Brănișteanu 10, Ioncs
cu 7, Cernit 5. Vinereanu 5.

Au arbitrat bine: Z. Santru- 
cek (Cehoslovacia) și N. Toko- vici (Iugoslavia).

în meciul care a încheiat 
Balcaniada, selecționata Bul
gariei a luptat mult pentru a 
învinge tînăra. atletica și am
bițioasa echipă a Iugoslaviei, 
care numai din cauza insufi
cientei experiențe competițio- 
nale nu a ajuns într-un final 
strîns. Scor: Bulgaria — Iu
goslavia 85—77 (52—40).

Arbitrii. D. Crăciun (Româ
nia) si A. Tzakamilis (Grecia).

CLASAMENT FINAL: 1. Gre
cia 6 p. 2. Bulgaria 5 p, 3. 
România 4 p. 4. Iugoslavia 3 p.

AUSTRALIA
• Cash jucătorul

Dumitru STĂNCULESCU

A ÎNTRECUT SUEDIA CU 3-2
nr

26-aMELBOURNE. Pentru a 
oară, în cele 75 de ediții ale 
„Cupei Davis", tenismanii aus
tralieni au intrat în posesia 
trofeului. întrecînd Suedia cu

rul jucător australian Pat 
Cash, care, după ce dispusese, 
in prima zi, de Stefan Edberg, 
al 5-lea tenisman din lume, a 
avut o contribuție de seamă in

Echipele Australiei și Sued ei 
salatieră dc argint

,■pozează" traditional cu faimoasa 
— „Cupa Davis"
Tele foto : A P. — AGERPRES

ta Roland 
căpitanul 
preferat lui Jarryd. de pildă. 
Jocul a început într-o tensiu
ne extremă. Pernfors evolu
înd aproape fără greșeală. De 
altfel. primele două seturi 
i-au și revenit cu 6—2 și 6—4. 
în setul al treilea, la 2—1 pen
tru Cash, dar cu Pernfors la 
serviciu gata să egaleze sco
rul. după cum transmite co
respondentul Agenției France 
Presse, un spectator Înfîerbin- 
tat a strigat : „Avem nevoie 
dc un miracol !“ Si iată câ 
miracolul s-a produs, căci 
Cash a obținut breakul, după 
care a cîștigat 
cu 6—3, 6—4, 
astfel victoria

Ultimul joc. 
McNamee a fost, 
simplă formalitate :

Garros) cel pe care 
nejucător Olsson l-a

cele trei seturi. 
6—3 consfințind 
echipei sale, 
între Edberg și 

practic, o 
10—8.

TURNEUL DE TENIS
„ORANGE BOWL"

3—2. in finala de la sfîrșitul 
săptămînii trecute. Marele ar
tizan al victoriei, totuși un 
pic surprinzătoare, a fost tînă-

olimpică
înregistrată

Raisa 
cu 

Pe locul

PRAGA.
lîtăți din Cehoslovacia 
fășoară Campionatul 
de hochei pe gheață 
echipele de tineret _____
sub 20 ani). O evoluție promi
țătoare are reprezentativa 
Uniunii Sovietice care prezintă 
hocheiști talentați, foarte bine 
pregătiți tehnic tactic și 
fizic. Iată rezultatele. Etapa 
I : Cehoslovacia — Suedia 4—3 
(1—1, 2—1, 
S.U.A. 4—1 
U.R.S.S. — 
3-0. 1-1), 
6—4 (5—2,
a Il-a : S.U.A. — Cehoslovacia 
8—2 (3—9, 0—2, 5—0)!!, U.R.S.S.

în mai multe Inca
se des- 
Mondial 

pentru 
(jucători

1—1), Finlanda — 
(1—0, 3—0, 1—I), 

Polonia 7—3 (3—2, 
Canada — Elveția

1—1, 0—1) ; etapa

@ TELEX • TELEX •
ATLETisM e La Issy Ies Mou- 

lineaux. lingă Paris, crosul de 6,9 
km a fost cîștigat de irlandezul 
Paul Donovan în 19:28,87, urmat 
de olandezul Hop Debrouwer 
19:30,0,1 și 'britanicul Dave Clarke 
19:43.31.

— Elveția 8—0 (2—0, 1—0, 
5—0), Canada — Finlanda 6—6 
(1—0, 2—5, 3—1), Suedia — 
Polonia 15—0 (7—0, 4—0, 4—0)!

MEGEVE. Turneul de hochei 
„al Mont-Blanc-ului" are loc 
în localitate și la St. Gervais : 
Franța — Elveția (echipa o- 
limpică) 3—3, Ottawa (Canada)
— Olanda 3—2.

DAVOS, Tradiționalul turneu 
dotat cu “ 
programat 
Sokol Kiev 
(3—0, 5—1, 
canadiană — Davos 6—3 (3—2, 
1—1,.............. ....
dorf 
Sokol 
(6—1, 2—5, 1—1).

KRASNOGORSK, 
minină de 10 
concursului de 
Krasnogorsk a

„Gupa Spengler" a 
primele jocuri : 

— Dusseldorf 12—2 
4—1), o selecționată

2—0), Kosice — Dussel-
10—4 (3—2, 3—1, 4—1),
Kiev — Davos 9—7

Proba fe- 
km din cadrul 
schi-fond de la 
fost ciștigată de

campioana
Smetanina, __ „
timpul de 32:15,9. 
secund s-a situat Larisa Ptițina
— 32:17,7.

ABTENAU. Proba masculină 
de slalom uriaș desfășurată pe 
pîrtia de la Abtenau (Austria) 
a revenit schiorului austriac 
Helmut Mayer, cronometrat în 
oele două manșe cu timpul de 
2:33,95. ’ - .
Schick 
2:34,40 
(Austria) 2:34,50.

ST. MORITZ. Concursul 
internațional de sărituri cu 
schiurile desfășurat pe trambu
lina de 70 m. de la 
Moritz (Elveția) a 
sportivului elvețian 
Balanche, cu 202 p ,_____
de 80 m și 91 m). Pe locurile 
următoare s-au situat coechi
pierul său Thomas Kindlimann
— 198,3 p, vest-germanul An
dreas Bauer 
austriacul
— 196 p.

L-au urmat Josef 
(R.F. Germania) — 

și Roland Pffeifer

întrecerea dublurilor pentru ca. 
duminică, el 
treilea punct, 
mafiei sale.

Simbătă. la 
australiană Cash, John Fitzge
rald a dispus, mai ușor decît 
se credea, de cuplul suedez 
Stefan Edberg, Anders Jarryd 
(serviciul. arma de temut a 
lui Edberg n-a prea funcțio
nat !). astfel că mai mult ca 
Pricind a existat speranța în
tr-o victorie a reprezentativei 
„cangurilor", susținută frene
tic de cei peste 11000 de spec
tatori prezenți în tribunele a- 
renei Kooyong.

Și a venit ziua a treia ! Con
form tragerii la sorti. Cash 
l-a întîlnit pe suedezul Mikael 
Pernfors» (finalist anul acesta

să aducă si al 
decisiv, al for-
dublu, perechea

NEW YORK (Agerpres). La 
Miami Beach (Florida) au con
tinuat întrecerile 
internaționale de 
juniori dotată 
„Orange Bowl".

în optimile 
concursului 
torul 
cotat 
învins 
Black (Zimbabwe), 
ricanul Al Parker a dispus cu 
7—5, 7—6 de italianul - 
Rossi.

Rezultate înregistrate 
neul feminin : Patricia 
(Argentina) — Evica Koljanin 
(Iugoslavia) 6—3, 6—0 ; Mag
dalena Mroz (Polonia) — 
Sybile Niox (Franța) 1—6. 6—4, 
6—3 ; Tami Wittlingor (S.U.A.) 
— Tana Joergensen (Danemar
ca) 7—5, 6—1.

competiției 
tenis pentru 

cu trofeul

de finală ale 
masculin, jucă- 

spaniol Javier Sanchez, 
ca principal favorit, l-a 
cu 6—2, 7—5 pe Byron 

iar ame-
Eugenio

in tur- 
Tarbini

Saint 
revenit 
Gerard 

(sărituri

197,7 p . și
Herald Rodlauer

CAMPIONATELE ASIEI LA BASCHET JUNIORI
MANILA (Agerpres). în ca

pitala Filipinelor, Manila, se
desfășoară cea de-a 9-a ediție 
a Campionatelor Asiei
baschet pentru juniori și 
nioare, printre ■ favoritele 
belor turnee aflin.du-se 
mațiile R.P. Chineze, care au 
media de talie cea mai ri-

la băieți și

la
ju- 

am- 
for-

se va încheia la 
primele două 

turneul masculin

dicată : 1,97 m
1,78 la fete.

Competiția
4 ianuarie, 
clasate in
obținînd calificarea la cea de-a 
3-a ediție a Campionatelor 
Mondiale pentru juniori ce 
vor avea loc in luna iulie 1987, 
In Italia.

BASCHET © Turneu masculin 
Ia Paris: Franța — Brazilia 89—86, 
Iugoslavia — O selecționată ame
ricană 98—90 9 La Montargls 
(Franța) are loc o competiție 
pentru echipe de cădeți: Spania 
— Olanda 67—64, Belgia — R.F.G. 
94—77. Franța — Suedia 70—62 © 
După 16 etape, în campionatul u- 
nional feminin conduc echipele 
Spartak Leningrad și Dinamo No
vosibirsk. cu cîte 30 p. urmate 
de formația TSKA Moscova — -28 
p. Cunoscuta echipă TTT Riga, 
de mai multe ori cîștigătoare a 
„Cupei Campionilor Europeni**, se 
află pe locul patru, cu 27 p.

BOX © La West Orange (S.U.A.) 
americanul Bobby Czyz și-a apă
rat cu succes titlul de campion 
mondial la cat. semigrea (IBF) 
dlspunînd prin r.s.c., în prima 
repriză, de compatriotul său Da
vid Sears © Frank Tate, cam
pion olimpic ’84 la mijlocie mică, 
este neînvins după 14 partide sus
ținute ca profesionist. Sîmbătă, 
în cadrul cat. mijlocie, el a dis
pus la puncte. în. 10 reprize, de 
Kcwin Watts.

HANDBAL © Turneu masculin 
la Boraas. tn Suedia: Iugoslavia
— U.R.S.S. 27—86 (14—12), Suedia
— Danemarca 27—21 (13—10).

VOLEI • Competiție feminină la 
Luxemburg: Norvegia — Spania 
3—0 (6, 3. 14). Luxemburg — Lim- 
bourg (Belgia) 3—0 (14, 7. 13). 
Norvegia — Limbour*» 3—0 (5, t2. 
14). spania — Luxemburg 3—0 (11, 
9. 12) • La Hamburg: R.F.G. — 
Grecia (bărbații 3—1 <6. 8. —9. 13) 
© La St. Nicolas. în Belgia, tur
neul feminin a fost cîștigat de 
selecționata Leningradului. Locu
rile 1—2: Leningrad — Belgia 3—1 
(13. 10, —14. 8). locurile 3—4. Fal- 
conara (Itallaî — Crenoble (Fran
ța) 3-0 (12. 6. 7).

Cu 26 de ani în urmă, la La- 
nus, o suburbie a Buenos Airesu- 
lui. se năștea Diego Armando 
Maradona. Un nume pompos — 
ești tentat să 
noritatea lui, 
puține căsuțe 
Păios sărăcia 
cuș mai cald 
care locuia 
încă cinci frățiori.

Pasiunea lui 
vîrstă 7 Aceeași - 
cu a zecilor, a sutelor de co
pil. „între care, datorită talen
tului ieșit din comun, îl distin
geai repede, apoi îți capta în
treaga atenție**, pune mărturie 
antrenorul Francisco Carnejo, cel 
care, la nici 12 ani ai lui Ma
radona, îl vedea ne acest copil, 
pe cît de durduliu, pe atît de 
viol, aot să îmbrace tricoul lui 
Argentlnos Junior.

De aci înain'e. drumul iul 
Diego Armando Maradona va tl 
presărat, dună cum vom vedea, 
Sl cu flori, și (cînd credea 
lumea ii este mal dragă) 
spini.

La Argentlnos Junior joacă 
(oină în 19801, în 163 de meciuri. 
Si înscrie 115 «oluri. în sezonul 
comoetițional 1981—82 evoluează 
la Boca Juniors (marclnd 28 dc 
Roluri în 40 de meniuri), după 
care, faima lui depășind Atlan
ticul. este con’ac’at de președin
tele lui F.c. Barcelona, Jose 
Luis Nunez.

Iluzia tntr-o carieră s'rălucltă 
sub culorile marelui club cata
lan avea să se tran-'orme într-o 
cruntă decepție. „Țintă vie in

apreciezi după so- 
dacă n-ai ști că in 
de pe strada Las 
îsi făcuse un cul- 
decît In aceea în 

.Dleguito** cu ai lui

din fragedă 
fotbalul —

fața apărătorilor agresivi — 
își amintea el —, care de care 
mai fioroși. in frunte cu Goi
coechea șl Sola, am sfirșit prin 
a-mi vedea un picior fracturat. 
Cel mai mult m-a durut însă 
tratamentul la care m-au supus 
conducătorii Iui Barca, care, du- 
cînd o abilă campanie, șl cu a- 
iutorul unor comentatori 
T.V.-ului. urmăreau să ml 
crediteze**.

Dar, așa cum se spune, 
râul spre bine și iată-1 pe 

perioadă 
sub tri- 
ambianța 

dragă lui: 
mărturisea 

presa, 
îmi dădeau opti- 
' ' spună : noi

toții încre- 
barcclonezi

ai 
dls-

tot 
Ma-

radona. după nefasta 
barceloneză, retrăind, 
coul Iul A.C. Napoli, 
sud-americană atît de 
„Simțeam că renasc, 
el, totul In jurul meu, 
strada, arena, ț""
mism, păreau să-mi 
napolltanii avem cu 
dere in tine, printre 
ai trăit un coșmar**.

Spania iîu-1 priise lui Marado
na. nici atunci în 1982 la primul 

Mundial**, Italia îl repunea

în condiție psihică pentru Me
xico ’86. „Sub culorile alb-albas- 
tru ale lui A.C. Napoli, aceleași 

, ca ale echipei Argentinei, din 
1984 Încoace m-am simțit ca aca
să. M-am putut pregăti, așadar, 
timp de aproape doi ani într-o 
ambianță stimulatorie, pentru a-i 
fi de ajutor lui Carlos Bilardo, 
antrenorul însărcinat să reabilite
ze Argentina după eșecul sufe
rit la C.M. din Spania".

Modestie destulă cuprinsă în 
spusele Iul Maradona, pilonul 
central în jurul căruia Bilardo 
avea să clădească victoria Argen
tinei pe platourile mexicane. De 
la un meci la altul mai sigur 
ne el. evoluînd cu o nonșalanță 
proprie fotbaliștilor de excepție, 
decarul argentinian a jucat de... 
nota 10 ultima parte a Mundia- 
lulul. făcînd să încline balanța 
și cînd a înscris goluri antolo
gice (cu Anglia, mai puțin atunci 
cînd a folosit mîna, șl Belgia) și 
în partida finală.

Creator și realizator. în egală 
măsură, fotbalistul nr 1 al Mun- 
dlalului mexican primea, la 13 
noiembrie, la Paris, cu prilejui 
unei ceremonii patronată de re
vista France-Football si de Adi
das, „Balonul de aur“. Un trofeu 
de multe, de foarte multe ca
rate. pe măsura talentului cu 
care Matadona a fost înzestrat.

Gheorghe NICOLAESCU

ANGLIA. Etapa a 21-a: Aston Villa — Charlton 
2—3, Leicester — Arsenal 1—1, Liverpool — Man
chester Utd. 0—1. Luton — Watford 0—2, Manches
ter City — Sheffield 1—0. Norwich — Nottingham 
2—1, Newcastle — Everton 0—4. Queen’s Park — 
Coventry 3—1, Southampton — Chelsea 1—2, Totten
ham — West Ham 4—0. Wimbledon — Oxford 1—1. 
Aceste întîlnlri au avut loc vineri, iar chiar ziua 
următoare s-au desfășurat noi meciuri. din 
cadrul etapei a 22-a : Arsenal — Southampton

t—«, Chelsea — Aston Villa 4—1. Coventry — Tot
tenham 4—3, Manchester Utd. — Norwich 0—1, 
Oxford — Queen’s Park 0—1, Sheffield — Liverpool 
0—1, Watford — Newcastle 1—0, West Ham — 
Wimbledon 2—3. Clasamentul : 1. Arsenal 43 p 
(22 j), 2. Everton 38 p (21 j), 3. Liverpool 38 p (22 j> 
...21. Newcastle 21 p (22 j), 22. Charlton 20 p (21 j).

SCOȚIA. Et. 26: Aberdeen — Hamilton 0—0. Cly
debank — Celtic 1—1, Dundee — Hibernian 2—0. 
Midlothian — Falkirk 4—0, Motherwell — St. Mirren 
1—2, Rangers — Dundee Utd. ?—0. Clasamentul : 
1. Celtic 41 p (26 j), 2. Rangers 36 p (25 j). 3. Dundee 
Utd. 36 p (26 j) ..42. Hamilton 8 p (25 j).

SPANIA. Meci In avans, din etapa a 20-a, Sevilla 
— Real Socledad 1—1.
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