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Ginduri pentru noul an, 1987 Pcrlonucri ai anului 1986 la ora conicsiuuilor

CU DRAGOSTE DE ȚARĂ Șl PARTID, 
VOM ADUCE TRICOLORULUI ROMÂNESC

Tamara Costache: „CÎND VREI Si RĂMÎI CEA MAI RAPIDl 
ÎNOTĂTOARE DIN LUME, VACANJA NU POATE

DURA MAI MUIT DE .PATRU ZILE !../*
NO! SUCCESE DE PRESTIGIU

REALIZĂRI CÎT MAI MARI 
iN MUNCĂ SI IN SPORT

( In noaptea cea mai lungă a 
anului a intrat în tradiție să-ți 
taci bilanțul activității : ce al 
tăcut in anul care a trecut, 
ce-ți dorești in cel care vine. 
Pentru mine, 1986 a fost un an 
plin de roade, un a.n cu multe 
satisfacții. Am c'știgat, împre
ună cu prietenul meu Iosif 
Tismănar, titlul de ' campion 
mondial la pe-echt, îa OI. de 

Miinchen. A fost, at.ît pen
tru noi, cit și pentru mica 
noastră delegație prezentă la 
„mondiale”, un moment de 
neuitat Tot în anul care s-a 
încheiat, am trăit marea bucu

EFORTURI SPORITE
PENTRU NOI VICTORII

Profund impresionat de cu
vintele calde, mobilizatoare, ale 
conducătorului mult stimat și 
Iubit al partidului și statului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
la tradiționala sărbătoare a 
Plugușorulul și în Mesajul de 
Anul Nou. mă simt dator să 
răspund acestor chemări cu noi 
succese, și mai mari, in arena 
Internațională a luptelor greco- 
romane.

încurajat Ae îndemnurile iu

SA PREGĂTIM
VIITOARELE

Am sărbătorit sosirea Anului 
Nou. împreună cu alti gimnaști 
fruntași ai tării, la Centrul O- 
Hmpic din Reșița, aici unde 
pregătim cu asiduitate si am
biție viitoarele noastre perfor
mante. Am ascultat cu totll. 
cu multă atentie. mobilizatoa
rele îndemnuri adresate intre- 

D4CMDA

SEMNE BUNE ANUL ARE
Programul pe anul 19S7 al marii com

petiții sportive Daciada e ' întocmit de 
mult. Aș* cam arată, pare o adevărată 
olimpiadă națională, cu întțeceri la 
toate ramurile de sport, cu organizatori 
de mari acțiuni, desemnați de pe .acum, 
cu milioane de tineri, de oameni ai 
muncii la startul viitoarelor întreceri.

Sigur, centralizat, programul Daciadei
’87 încape intr-un dosar. „Anexele" lui, insă, vor ocupa 
rafturi întregi. Sînt miile de competiții șt festivaluri, tint 
numeroasele întreceri organizate Ja nivelul unităților de 
bază, cu etape pe clase și secții, pe școală și întreprindere, 
spre a avea acea dorită eficiență și continuitate în prac
ticarea sportului,

întrecerile de virf, finalele pe țară, cu cei mai buni 
sportivi din fiecare județ, din Capitală, încep curînd. încep 
la yatra Dornei, către sfirșitul lui făurar, printr-o mereu 
frumoasă săptămînă a sporturilor de iarnă, rezervată celor 
mai buni pionieri la schi, sanie și biatlon. Pests program, 
adică în afara finalelor din cadrul etapei de iarnă a Da
ciadei (unele programate la Bușteni, altele la Păltiniș), cei 
care iubesc pîrtiile înzăpezite sint invitați (Daciada are și * 
o mapă de inițiative) la „Maratonul sănătății pe schi". 
Tot în luna februarie întreceri de amploare pe județe, 
cu mii și mii de competitori.

Etapa de iarnă e un fel de avanpremieră a Daciadei de 
vară, anul acesta cu atrăgătoarele ei finale la atletism 
(campionii noii ediții a „Crosului Tineretului" îi vom cu
noaște la 2 mai, la Brăila), gimnastică (campionatul șco
lar, festivalul ansamblurilor de ■ gimnastici ritmică, plus 
neuitatele „Seri ale Daciadei"). Apoi, baschet, cu drama
ticele partide de „mini” fotbal (la Bacău, „Cupa Pionie
rul"), handbal, oină și multe alte așteptate finale. După 
pregătirii; care se fac, după înscrierile de pînă acum, se 
pare că... semne bune anul are 1

ri® colectivă a echipei mele de 
popice. Aurul Baia Mare, care 
a devenit campioană a țării, 
iar la turneul final al Cupei 
Campionilor Europeni, din Un
garia, a repurtat un strălucit 
succes, cucerind, după o luptă 
aprigă cu cele mai bune for
mații din Europa, locul I și .tit
lul de campioană continentală;

Ascultînd Mesajul de Anul 
Nou, rostit de președintele 
țării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, mi-am dat sea
ma, încă o dată, că toate a- 
ceste succese au fost posibile 
numai datorită minunatelor 

bitului nostru conducător, do
resc ca in anul 1987 — an deo
sebit de important pentru cali
ficarea la Jocurile Olimpice 
din 1988 — să onorez încrede
rea ce mi-a fost Acordată, de 
a reprezenta cu cinste tricolo
rul românesc la edițiile, din a- 
eest an ale „europenelor” și 
„mondialelor", după ce anul 
trecut am cucerit medalia de 
argint la C.M., categoria 100 kg. 
Știu că nu va fi ușor, deoarece

Șl MĂI BINE 
EXAMENE

gului nostru popor. în Mesajul 
de Anul Nou. de președintele 
tării. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. si sîntem con- 
știenți că 1987 trebuie să fie 
un an de muncă mai intensă, 
de un nivel calitativ superior, 
pentru că si noi. sportivii, 
avem obligația de a ne aduce 

condiții create de partid și de 
stat pentri» continua dezvolta
re a activității sportive din 
țara noastră.

In noul an, mobilizați de 
vibrantele chemări ale secreta
rului general al partidului, 
ne-am propus să cucerim pen
tru a șasea oară primul loc în 
ierarhia națională și să avem 
o comportare la fel de bună In 
arena internațională. Mă voi 
strădui ca și în 1987 să repre
zint cu cinste sportul popicelor 
din România. Pe linie profe
sională — stat subinginer la 
mina Săsar din Baia Mare — 
îmi doresc, de asemenea, re
zultate cit mai bune alături de 
colegii mei de muncă.

Sielia.n BOARIU
campion mondial la popice

și adversaria mei cei mai pu
ternici se vor strădui să se 
prezinte cit mai bine. Dar îmi 
voi spori eforturile in pregă
tire, pentru perfecționarea la 
cele mai înalte cote șl sper că 
rezultatele pe care le voi ob
ține să fie dintre cele mal 
bune. Sint convins că șl cei
lalți colegi din echipa noastră 
reprezentativă se vor pregăti 
cu aceleași ginduri și însufle
țire, pentru noi sucese de pres
tigiu ale tricolorului românesc.

Vasile ANDREI 
vicecampion mondial la 

lupte greco-romane

contribuția la consolidarea 
prestigiului ne care România 
socialistă îl are în întreaga lu
me. Pentru mine, ca tînâr 
gimnast, vor rămîne de neuitat 
clipele sărbătorești care au 
marcat frumoasele succese pe 
care Aurelia Dobre, Marian 
Stoican. Gabriela Potorac, Mi-

Marius TOBA
campion european de gimnas

tică juniori 

(Continuare în pag. 2—3)

RETROSPECTIVE 1986 
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Bilanf remarcabil

al „flotilei" noastre

AUREL MACARENCU — NOUA
Cel mai aplaudat, cel mai elogiat performer al 

ultimelor Campionate Mondiale de caiac-canoe 
a float Aurel Macarencu. Cind tinărul sportiv 
român a cucerit, vara trecută, ta Canada, meda
lia de aur la canoe simplu 1000 m, publicul montrea- 
lez a spus excelent! Cind, a doua zi, același modest 
și silitor băiat din Crișan a urcat, după finala 
de 500 m, treapta a doua a podiumului de pre
miere, cei prezenți in tribunele de la Notre 
Dame' au spus bravo ! Iar cind, după câteva ore, 
Aurel Macarencu a obținut medalia de aur și 
ta proba de 10 000 m, lumea a spus normal !...

Cei din țara de unde cano ea își trage originea 
înțelegeau a fi no final ca un performer de ți
nuta, dîrzenia, tehnica și talentul lui Macarencu 
să cucerească laurii victoriei. înțelegeau a fi 
firesc ca un as al pagaei din România să înlo
cuiască un alt mare performer al nostru și al 
lumii — Ivan. Patzaichin, multiplu oampion o- 
limpic și mondial. Și mai înțelegeau, mal in
tuiau că valoroasa școală de Ia Snagov trebuie 
să aibă grupă puternică nu numai la canoe, ci 
și la caiac.

Intr-adevăr, -v. pista unde, cu zece ani in 
urmă, Vasile E"ba cucerea primul nostru titlu 
olimpic la caiac, Săniei Stoian și Angelin Vele» 
obțineau, acum, medalia de aur la caiac dublu 
1 000 m. Iar a doua zi, același dublou avea să

„BARCA AMIRAL" A CANOEI
primească, după finala probei de 10 000 m, me
dalia de bronz.

Așadar, trei sportivi, cinci medalii 1 Calitate 
și eficiență I Record, aproape absolut, stabilit 
de Aurel Macarencu : pe podiumul de premiero 
in toate cele 3 probe la canoe simplu ! La 1000 m 
(aur), la 500 m (argint) și la 10 000 m (aur) 1 
Sigur, urmează Duisburg, cu marea regată din 
august, Campionatele Mondiale, ediția a 21-a. 
Pregătirile arată că „flotila” noastră visleșt* 
puternic spre noi performanțe. Mal cu aplomb, 
parcă, decât Ia începutul «anului trecut, mal în
crezătoare, adică, ta forța și valoarea ei.

Acum, Aurel Macarencu e barca noastră „a- 
miral". E sprinter și totodată fondist de primă 
mărime. E performerul care, mai presus de 
toate, așează la loc de cinste truda, apoi talen
tul și toate celelalte. în toamnă, cind a fost 
acasă, in Deltă, a întirziat ci te va zile de la pre
gătire. In tren, la înapoiere, și-a reamintit pro
babil de prietenii și adversarii lui de pe piste: 
Ivan Klementiev (U.R.S.S.). Olah Heukrodi 
(R.D.G.), Didier Hoyer (Franța), Ivan Sabijan (lugo-

Vasile TOFAN

(Continuare in pap. 2—3)

Era încă la Sinaia și a fost 
de-ajuns să spunem cine e la 
telefon pentru ca operatoarea 
de la „Montana” să facă ime
diat legătura cu „121“, convin
să că o căutăm pe cea mai 
bună sportivă a anului 1986. 
prima româpcă recordmană și 
campioană a lumii la înot Ta
mara Costache era în cameră 
și a luat un... start lansat în 
dialog, exact ca în bazin, re- 
plicînd prompt la întrebarea de 
început :

— Cum e în vacanță?
— Depinde la ce fel de va

canță vă referiți. Dacă vă gîn- 
diți la eleva Costache, din cla
sa a Xl-a E a Liceului C. Do- 
brogeanu-Gherea din Ploiești, 
zilele petrecute la Sinaia au 
însemnat plimbări, ascensiuni 
pe munte împreună cu colegii 
Viorica Marin, Mușat, Nicoles- 
cu, Moldoveanu. Iliescu, Bă- 
cescu, Bandi, Bălașa (regretînd 
doar faptul că nu a fost prea 
multă zăpadă), lectură, al
tele asemănătoare și firești 
în clipe de răgaz. Dacă 
însă întrebarea vizează sporti
va de la CSS-Petrolul Ploiești, 
el bine, vacanta a durat patru 
zile...

— Cea mai rapidă înotătoare 
a lumii se grăbește, ded. ca 
întotdeauna.

— Mai ceva ca pînă acum ! 
Sportivele din R.D.G., S.U.A., 
Olanda. Elveția. Franța, învin (Continuare in pag. 2-3)

Ignorat pe timpul verii. Patinoarul din Poiana Brașov devine in 
lunile de iarnă unul din principalele puncte de atracție ale fru
moasei stațiuni montane. $i deși a existat „concurenta" pîrtiilor 
de schi, patinoarul a fost foarte solicitat, 'de dimineață pini 

seara, și in primele zile ale anului.

sele mele de la mondiale, șl 
cite vor mai fi nu stau cu bra
țele încrucișate, iar recordul 
lumii nu poate fi apărat mal 
bine decit pregăt<ndu-mă pen
tru... alt record ! Așa că. după 
naționalele de juniori de la 
Arad (unde am mai coborît • 
dată sub 26 de secunde în pro
ba favorită și unde m-ara bucu
rat atit de mult de electrizanta 
cursă a bunei mele prieten* 
Noemi Lung la 400 m, cursă 
care a ridicat tribunele in pi
cioare), după Arad deci am re
intrat in apă vineri 26 decem
brie, incepînd ușor, cu un an
trenament însumînd 2 000 m, in 
mereu primitorul bazin de la 
Hotelul Montana. „Porția” s-a 
mărit zi de zi, trecînd apoi în 
bazinul de-acasă., din Ploiești, 
cu reluarea „seriei” de două 
ședințe cotidiene, cu lucru în 
bazin, dar și pentru forță.

— Chiar vroiam să te întrebe 
cită .forță î

Intră pe fir profesorul Mi
hail Gothe. Vorbește din nou 
de importanta covîrșitoare a 
startului, pentru o vitezistă, 
ceea ce presupune multă, foar
te multă ' forță în picioare. Si 
dă o cifră. 180, reprezentînd nu
mărul kilogramelor pe care Ia 
poate împinge Tamara cu pl-

Geo RAEȚCHI
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UN RĂSPUNS PRIN FAPTE!
Pentru anul 1987, marea mea 

dorință este să obținem califi
carea. cu echipa națională, in 
turneul final al Campionatului 
Europei — ediția 1988. Ar fi 
răspunsul nostru prin fapte 
la îndemnurile tovarășu
lui NIC-9LAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele tării, care. In Me
sajul de Anul Nou. a sintetizat 
strălucit perspectivele Români
ei socialiste, adreșînd totodată 
popoarelor lumii un apel la 
pace, la rațiune.

Primele zile ale lui ianuarie 
he vor găsi, pe mine si pe 
■coechipierii de la Universita
tea Craiova. în plină pregătire, 
-pentru că, noul sezon va debu
ta foarte repede. în martie, 
fotbalul avînd mari răspunderi.

*
Pentru a ne îndeplini obiecti
vele trebuie — știm bine — să 
luptăm cu multă ambiție, cu 
dăruire, să fim pregătiți la cel 
mai înalt nivel.

Pentru mine, un imbold îl 
reprezintă si succesul din 1986 
al echipei Steaua, victoria ei 
din C.C.E.. demo-nstrînd posibi
litățile fotbalului nostru.

Alte proiecte pentru anul 
care vine? O puternică ascen
siune cu Universitatea Craio
va în campionat. îmi doresc, 
de asemenea, sănătate, condiție 
a marii performante, si doresc, 
la rindul meu. mult succes în
tregului sport românesc într-un 
foarte important an preolimpic.

Silviu LUNG 
component al lotului reprezen

tativ de fotbal

ACCENT DEOSEBIT PE CALITATE
Urmind înflăcăralele chemări 

adresate poporului nostru de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, 
președintele României, in Me
sajul de Anul Nou, dorim ca 
1987 să fie un an rodnic pen
tru întreprinderea și pentru 
asociația noastră sportivă — 
Strungul Arad. Un an cu un 
număr record de iubiltori ai 
sportului la întrecerile ce le 
vom organiza sub egida Dacia-

- dei, la crosurile și tradiționale
le concursuri inter-sectii de 
fotbal, volei, handbal, tenis de 
masă ș.a. Dorim, și avem con
dițiile necesare, să extindem

- practicarea gimnasticii la locul
- de muncă, să amenajăm, prin 

muncă patriotică, două noi te
renuri de . tenis de ci-mp.

Sigur, că și în producție,

vom pune accent deosebit pe 
calitate, pe eficiență. Sport de 
calitate, bunăoară, va însemna 
in 1987 promovarea echipelor 
noastre de judo și handbal în 
diviziile A, respectiv B. Va în
semna, în perspectiva dezvoltă
rii asociației sportive Strungul 
Arad, un stil mult îmbunătățit 
de muncă la centrele noastre 
de oopii, pentru selecția și pre
gătirea viitorilor performeri de 
haltere și judo. întrecerile din 
cadrul etapei de iarnă a Dacia- 
dei sînt in plină desfășurare. 
Acum, pregătim îndeaproape 
fazele pe ateliere, pe întreprin
dere, pentru concursurile fina
lelor din vară. Ținem să ne 
prezentăm Ia aceste întreceri 
mai bine ca' pînă acum !

Toader FAUR 
secretarul A.S. Strungul Arad

VIITOARELE EXAMENE
(Urmare din pag. I)

reia Sidon și eu însumi, par
ticipant! la Campionatele Eu
ropene de juniori de la*Karl
sruhe. le-am obținut anul tre
cut în cea mai importantă 
competiție a gimnasticii juve
nile de pe continentul nostru. 
Medaliile de aur, argint si 
bronz pe care le-am cucerit 
reprezintă o dovadă a nivelu

lui ridicat pe care II deține 
școala românească de gimnas
tică si sînt un puternic stimu
lent pentru a pregăti și mai 
bine importantele examene 
competitionale ale acestui an, 
Mă gîndesc. în primul rînd, 
la Campionatele Mondiale din 
Olanda si la Campionatele Eu
ropene de la Moscova. între
ceri de o deosebită importan
tă în acest an preolimpic.'

In m?rs pe o stradă din Bușteni fo'arte solicitată in această pe
rioadă intrucit duce la stația... de unde telecabinele poartă pe 
iubitorii de schi spre virfurile pline de zăpadă ale Bucegilor. 
In imaginea noastră, un grup de tineri bucureșteni plecați de 
dimineață spre culmile albe. Foto: Aurel D. NEAGU
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FIZICĂ Șl SPORT

A APĂRUT NR. 12/1936
11

AL REVISTEI „EDUCAȚIE

■

L

„Realizările obținute In 1936, la 
____ _ ____ T____,_______Înfăptuiri in anul viitor"; .Spor
tul, factor activ de cunoaștere și înțelegere intre tlneMtul șl 
popoarele lumii contemporane" (autor: Alexe Nicu) © TEORIE 
— STUDII — CERCETĂRI: „Noi puncte de vedere privind prin
cipiile antrenamentului sportiv de performanță" (autor : Mihaj 
Epuran); „Cum lucrăm cu sportivii juniori excepționali" (au
toare: Maria Șerban); „Studiu privind creșterea componente
lor capacității motorii șl a randamentului producției Prin lec
țiile de educație fizică" (atitor: Valeriu Șușman) • EDUCAȚIA . 
FIZICA ȘI SPORTUL ÎN INVĂȚĂMINT: „Sistemul unitar de 
verificare și apreciere a nivelului de pregătire fizică și spor- 
tivă al elevilor și depistarea talentelor pentru activitatea spor
tivă de performanță — obiectiv de primă importanță pentru 
activitatea didactică" (autor: Eugen Scarlat): „Factori, metode 
și mijloace care conduc la creșterea eficienței lecțiilor de edu
cație fizică desfășurate în spații improvizate, cu. studente din 
anul I" (autoare: Angela >Elena-Mîrza); „Aspecte privind opti
mizarea planificării trimestriale în predarea educației fizice la 
clasele liceale" (autor: Valeriu Fărcaș) © TEHNICĂ — METO
DICA — ANTRENAMENTE: „Metode ale selecției in judo — II" 
(autor: Anton Muraru): „Algoritmizarea pregătirii fizice spe- 
eifice în jocul de. oiaA" (autor: Dan Negulici); „Unele obser
vații metodice pe marginea concursului do atletism dintre echi
pele de juniori ale României și S.U.A." (autor : vasile Dumitres
cu) e SPORT — Recreație — SĂNĂTATE: „Cîteva aspecte 
ale dezvoltării activității sportive de'masă" (autor: Eugen Cre- 
țu) © OPINII — CONSULTAȚII: „Din activitatea comisiei de 
coordonare a activității științifice a C.N.E.F.S." (autoare: Elena 
Dobincă) © fișier BIBLIOGRAFIC : „Articole apărute în re
vista „EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT" în anul 1936".

Acest număr se găsește de vinzare Ia chioșcurile de difu
zare a presei din Capitală și provincie, dar cel mai sigur mij
loc de 'procurare a acestei reviste care se adresează cadrelor 
de specialitate din domeniul educației fizice și sportului ră- 
mine oricum ABONAMENTUL ! Așadar, abonați-vă sau reinnoi- 
țl-vă abonamentele !a revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" 
pe anul 1987 !

In cuprins: © 
temelia unor noi
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VA FI CUNOSCUTA ANUL ACESTA!
Arbitrul principal al turneului de la Sovata, C. Ungureanu, ne 

oferă unele detalii legate de această disputată competiție

cum se știe. în pito-După 
reasca stațiune mureșană Sova
ta, un număr de 13 șahiste 
și-au disputat recent titlul de 
campioană a țării pe 1986, dar 
fără a fi reușit să îsi desem
neze câștigătoarea. La finele 
turneului, trei sportive, Sma- 
randa Boicu, Ligia Jicman și 
Gertrude Baumstark, totalizînd 
fiecare același număr de punc
te, '9, urmează să susțină. în
tre 10—17 ianuarie, un turneu 
de baraj, tot la Sovata. Arbi
trul principal C. Ungureanu. 
care a oficiat la acest turneu, 
ne-a oferit unele detalii legate 
de această pasionantă întrecere.

„Interesul pentru turneu a 
fost deosebit — remarcă C. 
Ungureanu — pentru că urma 
să fie cunoscută campioana 
României, dar și fiindcă între
cerea constituia unul din cri
teriile de selecție în Vederea 
Campionatelor Mondiale, faza 
zonală, din februarie, care va 
avea loc în Ungaria... Cit pri
vește structura clasamentului, 
considerăm că aceasta este e- 
chitabilă, Smaranda Boicu, Li
gia Jicman și Gertrude Baum
stark fiind realmente sahistelc 
care, la actuala ediție a tur
neului final, și-au meritat po
zițiile ocupate'*. Arbitrul ține 
să releve comportarea Smaran- 
dei Boicu. cea mai tînără din
tre cele trei sportive angajate 
acum în discuta directă pentru 
locul I si care la 3 ianuarie 
a împlinit 20 de ani, „argu
mentul de referință fiind ob
ținerea unei norme de maestră 
internațională". Despre celelal
te două sportive care o flan
chează. C. Ungureanu face re
marca : „Ligia Jicman a fost 
cea mai combativă jucătoare, 
obtinind 8 victorii din 12 par
tide, în timp ce Gertrude Baum
stark, excelent pregătită teore
tic, a fost singura sportivă 
neînvinsă..."

In legătură cu turneul de ba
raj. arbitrul C. Ungureanu, care 
va oficia în continuare, apre
ciază că „disputa se anunță Ia 
fel de interesantă, șansele a- 
vindu-Ie jucătoarea care va

reuși să se refacă mai repede 
după acest turneu, care va fi 
mai remontată psihic".

Pentru iubitorii șahului a a- 
părut inexplicabilă comporta
rea Marinei Pogorevici-Ma- 
kropoulou, în calitatea ei de 
mare maestră internațională., 
„care a debutat cu mult a- 
plomb — subliniază arbitrul 
principal — dar a avut un fi
niș mai pufin convingător, pier- 
zind, surprinzător, ultimele trei 
partide și ieșind astfel din 
cursa pentru titlu. Bine a în
ceput turneul și Cristina Bădu- 
lescu, care împreună cu Ma- 
kropouîou s-a menținut în 
frunte 9 din cele 13 partide, 
dar și ea, in finalul competi
ției, a avut o anumită scădere, 
mai Ales pe plan teoretic, care 
a fixat-o pe locul 5“. în schimb 
este remarcată evoluția Cris- 
tinei Stanca : „Locul 6 atestă 
progres. O confirmare a reu
șitei la turneul international de 
vară de la Timișoara. Ea și-a 
ciștigat dreptul de a participa 
Ia viitorul turneu final, pentru 
titlul de campioană pe 1987". 
Alte sublinieri se referă la cele 
două maestre 
Viorica Ionescu 
Ghindă, „care,
scăderi de formă, au trecut în 
liga B a Campionatului. Desi
gur, doar pasager. Cu expe
riența lor, ceîe două șahiste 
vor reveni repede în rindul 
jucătoarelor noastre din... pri
ma linie". O mențiune și pen
tru Nadejda Mjtescu, care „la 
19 ani și-a cucerit dreptul de 
a fi selecționată- în lotnl se
nioarelor".

In final, 
reanu 
existat 
turneu 
ducerii 
personal al hotelului „Sovata". 
O garanție că și turneul de 
baraj și Campionatul National 
al junioarelor I și II. progra
mat tot în ianuarie 1987. în a- 
ceeași stațiune, se vor bucura 
de un cadru propice.

I ȘTEFĂNESCU, JUCĂTOf

19 Lung, prezent i 
merituos : Boloni

IFrimează mijlocașii -w Ascensiunea 
Hagi © Doar 24 de jucători (de la
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----------- - Boloni • Bălăci, „lideri 
Primează mijlocașii "• Ascensiunea
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internaționale, 
și Eugenia 

datorită unor I

cunoscute rezultatele an- 
realizate de ziarul „Spor

tul", care i-a desemnat pe oei 
mai buni fotbaliști români ai 
anului 198S, și l-a clasat pe 
Ducadam (Steaua) 
celor peste 180 000 
legitimați la 
tat însă în 
zultatele din 
ale anchetei 
— comparind 
tule puncte de interes.

Să arătăm din capul locului 
că în primele zece locuri ale 
celor cinci anchete au fost ve-

în fruntea 
de jucători 
Am cerce- 

noastre re-
F.R.F.
fișele

ultimii cinci ani 
și am descoperit 
rezultatele — des-

198

CLASAMENTUL ULT1MIU
(între paranteze, numărul de p

arbitrul C. Ungu- 
relevă interesul care a 
la Sovata pentru acest 
final, solicitudinea con- 

stațiunii, a întregului

Tiberiu STAMA

BS

NOUA „BARCA AMIRAL" A CANOEI NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

noi 
cum 

m (doar... 
Ivan Pa- 
lui, recu- 
e mai do-

slavla) si alte încă strălucitoa
re stele. Precum în alte spor
turi. la caiac-canoe nimeni nu 
e fixat cu odgoanele trecute
lor victorii.. „Barca poate duce 
pe oricine

Pe Aurel Macarencu. In vi
itorul sezon nautic barca îl va 
duce cu siguranță către 
izbînzi. „Punctul slab", 
se știe, este la 500 
medalie de argint), 
tzaichin, antrenorul 
•noaste că Macarencu
tat. mai înzestrat fizic decât a 
fost el. Asta înseamnă mult, 
nu însă totul. Căci, pentru a 
străluci mai mult decît o vară, 
trebuie și alte lucruri. Dublul 
nostru campion mondial a do
vedit că le are. rămîne să le 
reconfirme la startul viitoare
lor regate..

Ca sprinteri (medalie de aur 
pe 1000 m) Daniel Stoian și 
Angelin Velea au încheiat me- 
ritahsi cursa de fond (medalie 
de bronz tn finala de 10.000 m). 
multe echipe aliniind la star
tul acestei probe performeri 
anume pregătiți, care n-au 
fost înscriși si la întrecerile de

viteză. Ei au evoluat. însă, ne
satisfăcător in proba de caiac 
dublu 500 m (locul 9). De alt
fel, cu excepția lui Macarencu. 
toaite echipajele noastre mascu
line s-au situat, în clasamen
tele respectivelor probe de 
500 m sub limita posibilităților: 
locul 4 la C 2, locul 7 
lociul 6 la K 4. A fost 
slab al reprezentativei 
punct privit mai ales 
spectiva Jocurilor 
unde, se știe, cursele de fond 
nu figurează în programul în
trecerilor. Daniel Stoian (19 
ani) si Angelin Velea (23) ră- 
mîn puternici prin combativi
tate. dar mai ales prin vigoa
re. prin tinerețea lor.

Așadar, două „bărci de aur" 
(despre celelalte echipaje. în
tr-un număr viitor), cu trei ste- 
liști Ia bord, cu cinci medalii 
la ultimele Campionate Mon
diale, cu mari perspective de 
a-si consolida pozițiile cîștiga- 
te în ierarhia internațională, cu 
reale posibilități dc a străluci 
puternic și in alte probe.

la K 1. 
punctul 
noastre, 
în per- 

Olimpice.

LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
• REZULTATELE concursu-

4LUI PRONOSPORT DIN 
NUARIE 1987

IA-

I
I
I
I

1.
2.
3.
4.
5.

Asco-ll — Brescia 
Avellino — Empoli 
Como — Milan 
Fiorentina — Napoli 
Intemazionaie — Atalanta

6. Juventus — Verona
Sampdoria — Roma 
Udlnese — Torino 
Arezzo —
Cremonese — Lecce 

Genoa
- Pisa
- Bologna

7.
8.
9.

10.
11. Lazlo -
12. Pescara
13. Taranto

x
]

1
1
1
1
x 
X

Lanerossl Vicenza x
x
1
1

X

FOND TOTJ^^DE CÎȘTIGURI :
1.220.316 lel.'Jk’u care 46.633 lei, 
report la categoria 1.

1. Ștefănescu
2. Boloni
3. Lung
4. Hagi
5. Cămătaru
6. Bălăci
7. Ducadam
8. Belodedici
9. Rednic

10. Klein
JH. Moraru (3) 88,25 p ; 12. Unc 

T. Stoica (1) 48,50 p; 14. G. lorgulescu 
nu (1) 40 p ; 16. Lăcătuș (2) 40 p ; 
18. Cirțu (1) 30,50 p ; 19. Mateuț 
țescu și lovan 
Donose (1) 12

(1) .15 p ; 22. Ge<
P

a

; 24. V. lordache (

doar 24 de
ueopre de-

hiculate. numele _ 
fotbaliști. Și acum 
mentul care a contat cel mai 
mult în alcătuirea clasamentu
lui final al celor cinci ani:

CONSTANTA. Singurul fot
balist care apare in toate cele 
cinci „top“-uri este Silviu Lung, 
portarul Universității Craiova. 
El face astfel încă o dată do
vada calităților sale și a pre
gătirii fără cusur care 1-au- 
propulsat ani de-a rindul In I poarta echipei naționale. în
cele 48 de meciuri disputate de 
la acea dată de echipa națională. 

ILung a fost de 37 de ori între 
buturi. Să amintim aci și de 
bogata lui activitate internă și I iu ucu iapuu.ua
Craiova. Lung 
dine următoari 
2/1983, 1/1984, 4/1985 > și 7/1986. 

Iîn urma lui, patru sportivi cu 
cîte patru prezente: Ștefănescu 
(2/1982, 3/1983 și 1984, 2/1985). I Boloni (4/1982, 1/1983, 3/1985,
2/1986), Cămătaru (3/1982, 4/1983, 
7/1985. 4/1986) și Klein (8/1983, 1 9—10/1984, 5/1985. 10/1986). în
cheie „plutonul constantei" alți 
patru fotbaliști: Moraru, Ungu
reanu, Rednic și Hagi, fiecare 
cu cîte trei prezențe.

Șl ar mai trebui .remarcat un 
fapt: dintre jucătorii cei mai 
constanți, doar doi sînt ataeanți 
(Cămătaru și Hagi).

APARIȚII METEORICE. E- 
xemplul cel mai elocvent _ al 
reversului constanței 
Iaci. Ex-craioveanul 
in 1982 numărul cel 
de puncte. 253, dar 
toarele patru anchete . _ 
fost clasat în primii zece, 
zențe la fel de... scurte au 
înregistrat G. Iorgulescu, 
cleanu (au primit punete 
în 1982). Geolgău (în 1983) 
teuț (în 1984), T. Stoica (în

I
I
I

I
I
I
I
I
I

Internațională la Universitatea 
! a ocupat in or- 

__ „ următoarele locuri: 7/1982,
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PERFORMERI Al ANULUI 1986 LA URA (
(Urmare din pag. 1)

ciorul. Dar cît a înotat pînă a-* 
cum, la 16 ani (împliniți în iu
lie anul trecut) ? „Să. fie peste 
20 000 de kilometri"... Revjne 
la telefon Tainara Costache :

— Ce spui de rezultatul an
chetei Asociației Presei Spor
tive ?

— Cind am primit vestea dc 
a fi fost desemnată prima, pe 
un „podium" 
(să nu pierd 
un cuvint de 
longevitatea, 
înalt nivel a 
m-a încercat 
lor. Am revăzut; într-o clipă, 
tot drumul pînă la Madrid, lun
gul drum de pe care nu au 
lipsit momentele de cumpănă, 
de mare amărăciune chiar, a- 
tunci cind a trebuit să stau de
parte de bazin un an întreg, 
luntînd cu boala. Dar, gindis- 
du-mă la aurul europenelor de

cu mari sportive 
ocazia de a rosti 
admirație pentru 
pilduitoare, la 

Maricicăi Puică), 
fiorul inceputuri-

juniori din 1985, la zilele de 
14 iunie și * ‘

bătut în trei rînduri recor- 
mondial la 50 m liber, mai 
seamă la clipele satisfac- 
greii de redat în cuvinte din

1 august ’86, cînd
cut. 
hota

am 
dul 
cu 
tici 
ziua de 23 august — cînd am 
devenit cea 
lume tocmai 
cum au scris 
si nu numai 
toată truda .. _______
mele dimpreună cu ale pricepu
tului meu antrenor dintotdea- 
una, nu au fost în zadar. A 
MERITAT, nu-i așa? Alegerea 
gazetarilor mă onorează, fireș
te. Si, mulțcmindu-le, îi asigur 
că nu-î voi face de rîs, pentru 
alegerea din ’86, 
tinuare.

— Ce va fi în 
Cît de repede va 
oana sprintului pur?

— E greu de spus de pe a- 
cum. Primele răspunsuri la o- 
biect pot veni in apropiatul cir-

mai rapidă din 
de Ziua Tării, 

ziarele, de Ia noi 
—, mi-am zis că 
și dăruirea, ale

nici în con-

continuare ? 
înota campi-
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de c 
de i 
25,28 
nai, 
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ÎN CĂUTAREA „OMULUI DE GOL“!
• S. C. Bacău este o echipă 

fără nume mari. Orașul a pro
dus, după cum se știe, fotba
liști pe „bandă rulantă", dar. 
cu excepția lui C. Solomon și 
Soiman, nici unul nu s-a remar- 
cat ca o personalitate distinctă. 
AșK se face că echipa nu dis
pune de jucători de lot național 
și este combatantă, de regulă, 
in zona de la mijlocul clasa
mentului. O Și, totuși, Bgcăul, 
sub conducerea noului antre
nor Nicolae Vătafu, a marcat 
un sensibil progres în acest 
sezon, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut. Sim
pla raportare a datelor de cla
sament este elocventă, de altfel: 
Loc 14 17 7 0 10 23—26 14

plătită cu goluri posibil de e- 
vitat. ® Punctele forte. în 
concepția antrenorului Văta
fu: „disciplina în teren si în 
afara lui, disponibilitate ridica
tă pentru efort, tradusă. în 
primul rind, printr-un angaja
ment fizic lăudabil care per
mite efectuarea unui marca) 
strîns pe toată durata meciu
lui. De asemenea, prestația 
constantă a lui C. Solomon 
Andrieș, Burleanu și Viscrea
nu". • Dintre jucătorii legiti
mați la începutul turulUi, Fulga 
și Ivanov dau cele mai mari 
speranțe într-o încadrare feri
cită : primul este o extremă 
abilă, cu dribling rafinat, cel 
de al doilea, fiind un mijlocaș

UN FRUMOS SUCCfS Al JUNIOfillOR NOȘTRI
Selecționata U. E. F. A. ’89 a cîștigat 
turneul internațional de ia Tel Aviv

•>\\\\\\\\\\\\^^^I * &\\\\\\\\\\\^^^^^

9.S.C. BAC AU 17 7 3 7 20-26 17
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1980, 1983 și 1984), Păcat că nu 
a fost încununată cariera sa și 
eu (măcar) un loc 1.

De remarcat și „curba" lui 
Rednic, în perfect acord cu e- 
volufia lui la „națională" și la 
echipa de club: debutează pe 
locul 5 în 1983, urcă pe 4 în 
1984, cade pe 10 în anul urmă
tor, . pentru ca în 1985 să pri
mească doar două puncte, insu
ficiente pentru un Ioc în primii 
zece fotbaliști ai anului.

DOAR SASE ECHIPE RE
PREZENTATE IN „TOP". A- 
cestea sînt Universitatea Craio
va cu 9 jucători (Bălăci. Ște- 
fănescu. Cămătaru, Ticleanu. 
Lung, Ungureanu, Cîrțu, Dono- 
se, Geolgău). Steaua — 8 (Du- 
cadam, V. Iordache. Lăcătuș, 
T. Stoica, Belodedici, Bum- 
bescu, Iovan. Boloni), Dinamo 
— 4 (Moraru. Rednic, Mulțes- 
cu, Cămătaru). Sportul Studen
țesc — 2 (Hagi. Iargulescu), 
Corvinul — 2 (Klein, Mateuț), 
A.S.A. Tg. Mureș — 1 (Boloni). 
După cum se vede, grupul cra- 
iovean continuă să domine nu
meric. dar Steaua „vine" si a- 
propiata Supercupă a Europei, 
in compania campioanei Uniu
nii Sovietice și a deținătoarei 
Cupei Cupelor, Dinamo Kiev, 
poate propulsa din nou, pentru 
ancheta pe 1987, un grup ma
siv de jucători ai campioanei 
noastre.

De remarcat dă Boloni șl Că
mătaru figurează de cite două 
ori. de fiecare dată In altă e- 
chipă, conform transferărilor 
efectuate în ultimul timp.

ECHIPA LAUREAȚTLOR. Așa 
cum a devenit traditional, 
iată „ll“-le care ar putea fi 
alcătuit din laureații ultime
lor cinci ediții (în paranteze 
punctajul total realizat de-a 
lungul ultimelor cinci anche
te). Echipa laureaților este 
interesantă și prin mutațiile pe 
care le evidențiază:

I3

I
I

pier-

»-a)

• Puncte realizate pe teren propriu: 16, din 9 meciuri (a 
dut cite unul cu Petrolul și Oțelul).
• Puncte obținute In deplasare: 1, cu Jiul.
@ Cel mai bun loc ocupat: 3 (etapele a 2-a, a 7-a șl a 

cel mal slab loc: 11 (etapa a 16-a).
O Golgeterii echipei: Andrieș șl Tlsmănaru — cite 4 goluri, 

Andronlc 3, C. Solomon șl Viscreanu — cîte 2, Pachițeanu, Șol- 
man, Artenl șl Burleanu — cîte 1, Butufei (Petrolul) — autogol.
• Jucători folosiți: 18; Viscreanu, Tlsmănaru și Fulga — cite 

17 meciuri, Andrieș, Borcea, Artenl, Burleanu, C. Solomon, Șol-
16, Penoff 13, Arvlnte șl Pachițeanu 

• cite 2, Con-
man și Andronlc — cite 12, r:..:" 22, ,
— cîte 12, Ivanov 10, Barba 5, EUsel șl Manase — 
durache 1.
• Podiumul evldcnțiaților: 1—2. Viscreanu șl C. 

cîte 11 remarcărl, 3. Șoiman 10.
• Cartonașe galbene: 14 — 8 Jucători; cele mal 

leanu 4.
• Cartonașe roșii: nici unul.
® A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m, 

drieș; a fost sancționată cu 2 penalty-url,
© A expediat 184 șuturi (120 acasă — 64 

care 89 pe spațiul porții (58 - - -acasă — 31 în

(1985) ; 9 17 7 3 7 20—26 17
(1986). Realizările au crescut și 
în „clasamentul adevărului", 
unde a urcat de la un îngri
jorător —4, la un acceptabil 
—1. Saltul este pus pe seama 
plusului de coeziune și al u- 
nui curaj sporit în abordarea 
jocurilor din deplasare • Se 
remarcă, din păcate, o constan
tă negativă : slaba eficacitate, 
perpetuarea unui golaveraj de
ficitar. în ciuda numeroaselor 
ocazii create, se ratează, în 
continuare, cu seninătate, lipsa 
unui vlrf autentic resimtln- 
du-se acut, noile achiziții, che
mate să astupe acest gol, Pa- 
chiteanu și Andronic, neconfir- 
mînd. Așa se face că lista gol- 
geterilor este dominată (ca si 
anul trecut) de același mijlo
caș, Tismănaru, cu o cifră fal
că, realitate care menține gri
jile conducerii tehnice ei în 
perspectiva returului. • Alt 
capitol care reclamă retușuri 
serioase după vacanță : slaba 
concentrare în faza de apărare.

Solomon

multe: Bur-

I

transformate de An- < 
transformate. '
în deplasare), dintre £ 
deplasare).

Selecționata U.E.F.A. ’89 (ju
niori II, sub 16 ani) a partici
pat. în perioada. 27 decembrie— 
2 ianuarie, la un turneu. in
ternational în Israel. Ea a fost 
alcătuită din următorii jucă
tori : Constantin (Viitorul Pi
tești) și Ene (Steaua) — por
tari; Calofir (C.S.Ș. Reșița), 
Ionită (Steaua), Moise (Viitorul 
Pitești), Munteanu (C.S.Ș. Iași) 
— fundași ; S. Mihai (Electro- 
aparatai). Fulga (C.S.Ș. Paju
ra), Riviș (Viitorul Arad), Șu- 
mudică (Sp. Studențesc) — 
mijlocași ; Sima, Himcinschi, 
Ungureanu (toti de la Viitorul 
Timișoara). Colea (Steaua). 
Banchiș (Viitorul Tg. Mureș). 
Popa (F.C.M.E. București) — 
înaintași. Din lotul care a e- 
fectuat deplasarea au mai fă
cut parte antrenorii Cornel 
Jurcă si Cornel Vlad, medicul 
Eugen Cristea și masorul Gh. 
Tufaru.

La acest turneu, alături de 
selecționata tării noastre, au 
fost prezente echipele (similare 
ca vîrstă) ale Greciei, Maltei, 
Ungariei, Danemarcei și Israe
lului. în prima sa parte, com
petiția de la Tel Aviv s-a des
fășurat ne două grupe. Selec
ționata Rorfiâniei a făcut parte 
din grupa B. obtinînd în me-

• Lung 517 
Ștefănescu 611 

rgulescu 42,25
Boloni 530,25 

Bălăci 253 
>3,75

Ungureanu 72,50

Klein 90
Hagi 500

>ă cum Este, altfel spus, reprezenta- 
are lui tiva națională a ultimilor ani, 
printre cu modificările impuse de 
fost al vîrstă. formă etc.

1985) și
i (1978. Mirceo TUDORAN
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coborît 
sub 26 
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:cepțio- 
■ma vi-

iropune 
lă pro- 

dau o 
eau să

Și să nu se uite că tehnicienii 
au făcut tot felul de calcule, 
rezultind o foarte probabilă 
ștafetă luptând pentru podium. 
Plus că ceilalți fruntași ai îno
tului nostru au și ei gîndurile 
lor, deloc hazardate, pentru U- 
niversiadă. C.E. de seniori sau 
juniori.

— 1987 poate fi, după spu
sele unei campioane și record
mane a lumii, un nou an foar
te bun în natatia românească...

— E și dorința, și credința 
mea, ale unei tinere învățate 
încă de acasă, dintr-o casă cu 
patru copii, să nu se joace cu 
vorbele.

— Nu ne rămîne decît să-ți 
dorim împlinirea frumoaselor gînduri I

56 in
55,40 I 

,inte?!7 
ot în- 
plinești 
meda- 
Franta

losibil !

•— Iar mie fie-mi permis. în 
final, ca, împreună cu tradițio
nalul „La multi ani !" adresat 
tuturor iubitorilor sportului ro
mânesc să Ie transmit, public, 
invitația de a veni în număr 
tot mai mare, mereu mai des, 
pe marginea bazinelor : înotul 
are frumusețile lui. spectacolul 
lui. Poftiți de vă convingeți 1

laborios care nu a avut prile
jul unei exprimări pe măsură, 
fiind multă vreme accidentat. 
• Media de vîrstă relativ scă
zută (puțin peste 22 de ani) 
poate fi. o circumstanță ate
nuantă pentru- zborul (încă) jos 
al echipei. Ne amintim cum în 
meciul de cupă cu o divizio
nară C (Victoria Tecuci), for- 
jnația băcăuană nu s-a putut 
desprinde o jumătate de meci, 
Abia după pauză, diferența de 
valoare a devenit vizibilă, după 
intervenția antrenorului, care a 
reușit să-și mobilizeze elevii, în- 
dlcînd concret și culoarele cele 
mai vulnerabile ale adversaru
lui pe unde se poate pătrunde 
spre goL Ceea ce s-a și în
tâmplat, In repriza a doua, dnd 
s-a realizat desprinderea. O 
așteptăm pe S. C. Bacău mai 
matură si mai aproape de po
sibilitățile el în returul de 
eampionat.

Ion CUPEN

ciurile preliminarii următoarele 
rezultate : 1—1 cu Grecia (pen
tru echipa noastră a marcat 
Sima) si 7—0 cu Malta (auto
rii golurilor fiind Sima — 3, 
S. Mihai — 2, Colea și Șumu- 
dică). In cealaltă partidă din 
grupă : Grecia — Malta 4—1.

Clasîndu-se pe primul loc în 
grupa ei. selecționata noastră 
a jucat apoi în semifinală cu 
echipa Israelului, care ocupase 
locul doi în grupa A.' După 
cele 80 de minute regulamen
tare de joc și prelungirile care 
au urmat, scorul s-a menținut 
0—0, astfel că s-a recurs — 
pentru departajare — la efec
tuarea loviturilor de la 11 m. 
Cele cinci penalty-uri ale echi
pei noastrft au fost transfor
mate. în ordine, de Șumudică. 
Ioniță. Riviș. Banchiș și S. Mi
hai. în timp ce portarul Con
stantin a apărat una din lovi
turile de la 11 metri executate 
de adversari. Cu scorul de 5—4, 
selecționata României s-a ca
lificat in finala turneului. în 
care a întîlnit din nou echipa 
Greciei (aceasta jucase în se-

Cinci minute cu Ion V. lonescu [,,Poli“ Timișoara]

IN RETUR, 0 LUPTĂ CU CINCI PROTAGONISTE..."
..Poli" Timișoara a luat star

tul sezonului 1986/87. cu gîndul 
revenirii pe prima scenă a fot
balului nostru, sub „bagheta" 
unui antrenor care se confun
dă. prin activitatea îndelungată 
în orașul bănățean, cu viata 
dubului-fanion al orașului de 
pe Bega. Intrăm rapid în su
biect. Bineînțeles cu întreba
rea : ce a reprezentat „Poli" Ia 
startul actualului campionat ?

— Intrarea noastră în sezonul 
de toamnă s-a petrecut sub 
semnul unor restructurări pe 
toate planurile : conducerea 
clubului, a corpului de tehni
cieni. a lotului de jucători. 
Bineînțeles că și eșecul din fina
lul campionatului trecut șl-a 
pus. și își pune încă, amprenta 
asupra stării psihice a lotului. 
Trebuie să spun, cu toată o- 
biectivitatea. că am găsit 
chină tînără. disciplinată, 
bitloasă. Cu o capacitate 
nico-tactică în proces de
mare. Cu un grad de competi
tivitate destul de scăzut însă.' 
Se impunea si o restructurare 
a mentalității de joc. Dacă în 
trecutul sezon comnetitional. 
scopul era a ne menține în 
prima divizie, acum singurul și 
marele tel este obținerea pri
mului loc și promovarea. Așa 
se prezentau datele problemei 
la ora startului.

— Cum a evoluat Politehnica 
Timișoara în prima jumătate a 
cursei ?

— Am început oscilant, 
urmat însă 10 etape bune, 
am realizat chiar si o 
prindere, la un moment
Am încheiat mai greu, cu acele 
puncte pierdute în suita de trei

o e- 
am- 
teh- 
for-

Au 
cînd 
des- 
dat

meciuri în deplasare — la Sa- 
tu Mare, Cavnic și Oradea — 
apoi și egalul de acasă cu F.C. 
Maramureș. Asupra acestui fi
nal ne oprim acum cu toată 
atenția în analizele noastre re
trospective. Dacă ar fi să emit 
o caracterizare generală a ran
damentului echipei, aș spune 
că ea a jucat la nivelul po
sibilităților ei. Dacă îmi cereți 
Si unele evidențieri, i-aș numf 
pe Bolba. Varga. Vușcan șl 
Bobaru.

— Să încercăm să privim pu
țin înainte. Cum se anunță re
turul ?

— Va fi. cred eu. o luptă 
cu 5 aspirante la victoria fi
nală. în afara noastră. F.C. 
Bihor — care are același activ 
in clasamentul adevărului — 
F.C. Maramureș. U.T.A. și chiar, 
C.S.M. Reșița. Orădenii au o 
formație care deține o solidă 
experiență a primei divizii. La 
Baia Mare există o extraordi
nară ambiție care animă ener
giile, o ambiție alimentată 
probabil si de nereușita din 
trecutul campionat. U.T.A. joa
că. după opinia mea. cel mai 
frumos fotbal din serie și are 
și atîtea tradiții de reconside
rat. Iar la Reșița există multe, 
multe dorințe de reîntâlnire • 
cu prima divizie. înțelegeți ce 
retur se anunță ! Elementele 
care vor atârna mult în balanța 
deciziei finale sînt — după pă
rerea mea — eficiența pregăti
rii de iarnă si rapiditatea ple
cării in startul de primăvară.

— Cnnj atacă „Poli" sesiu
nea comruetitâonală 1987 ?

— Orașit's_toată opinia spor
tivă bănățeană ne împing, ne

mobilizează, vor. pe bună drep
tate. ca Timișoara să reintre 
în marele circuit fotbalistic. 
Vom munci cu toată energig 
pentru acest tel si ca un prim 
punct al planului nostru de 
acțiune, se anunță o impozantă 
selecție pe plan 
a descoperi noi 
gruțț de tineri jucători care 
să aducă sporite ambiții si vi
goare echipei noastre.

Eftimie IONESCU

județean spre 
talente, un

ambiții si vi-

mifinală cu reprezentativa Da’ 
nemarcei — prima clasată dip 
grupa A —. pe care o învin
sese oft 4—3 tot în urma lo
viturilor de la 11 metri, după 
timpul regulamentar de joc _și 
prelungiri 
2—2).

Finala 
în ziua de 
— după cum ne-au spus 
doi antrenori al echipei noas
tre — un joc frumos și echi
librat. La sfîrșitul celor 80 de 
minute, scorul eră de 1—1 (pen
tru selecționata noastră mar
case același percutant atacanl 
Sima), care s-a menținut si 
după prelungiri A fost deci, 
necesar să se apeleze încă o 
dată la seria de penalty-uri. 
dintre care juniorii noștri au 
transformat trei (prin Șumudi- 
că. Banchis si Riviș). cîștigîndl 
astfel finala cu scorul general 
de 4 2.

Unanim apreciată pentru e- 
voluțiile și comportarea ei. se
lecționata tării noastre a cuce
rit cupa destinată învingătoarei 
turneului (a cărei imagine o 
reproducem mai sus), precum 
și „Trofeul fair-play", ce i-a 
fost atribuit pentru sportivita
tea dovedită în timpul jocuri
lor. De asemenea, un alt trofeu 
a răsplătit eficacitatea jucăto
rului Sima, devenit (cu cele 
5 goluri marcate de el) golge- 
terul competiției.

Pe cit de utilă, pe atît de 
fructuoasă, 
neul de la 
ca o etapă 
gramul de 
ționatei U.E.F.A.
dubla confruntare oficială din 
primăvară (la 25 martie SÎ 
8 aprilie) cu echipa Portuga
liei, care va stabili pe una 
dintre participantele la turneul 
final al Campionatului Eu
ropean de juniori II (Franța; 
mai 1987).

îl Ianuarie 1987
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Turneul internațional de naschct-cadcți de la Bala Marc SPORTUL
DEBUT FAVORABIL AL ECHIPEI ROMÂNE

BAIA MARE, 1 (prin tele? 
fon). în Sala Sporturilor din 
localitate a început, duminică, 
o competiție internațională de 
baschet la care iau parte re
prezentativele de cădeți (juni
ori II) ale Cehoslovaciei, R.D. 
Germane. Poloniei si României. 
De la început dorim să evi
dențiem organizarea toarte 
bună a întrecerilor.

Partidele din prima zi. dis
putate duminică, după-amiază. 
s-au încheiat cu victorii clare 
ale formațiilor Cehoslovaciei și 
țării noastre. Mai întîi. tinerii 
baschetbaliști cehoslovaci s-au 
impus de la începutul jocului 
cu- selecționata din R.D. Ger
mană. conducînd cu 13—1 în 
min. 4. detașîndu-se apoi tot 
mai clar : 52—12 în min. 14. 
73—12 în min. 18. pentru ca 
în final să obțină victoria la 
scorul de 128—46 (78—18). Cîș- 
tigătorii au lăsat o plăcută im
presie. prezentîndu-se ca o e- 
chipă solidă, bine pregătită teh
nic, si tactic. în timp ce parte
nerii de întrecere au acuzat 
mult oboseala drumului (spor
tivii din R.D.G. au ajuns la 
Baia Mare cu puține ore înain
tea începerii turneului). Coșge- 
teri : Svoboda 19. Faitn 19, Pe- 
truska 18. respectiv Pelzl 14, 
Hirschteld 9. Arbitri : C. Dumi- 
trache (România) si K. Kolo- 
zewskj (Polonia).

Am asistat, în continuare Ia 
un meci foarte frumos, la fi
nele căruia echipa României a 
ci.«tigat cu scorul de 98—67 
(58—36) aplaudata dispută cu 
formația Poloniei. Baschetba- 
liștii noștri au prestat un joc 
modern, rapid, apărîndu-se a- 
gresiv pe tot parcursul întîl- 
nirii. Dacă la început a existat 
un oarecare echilibru. în min. 
6 scorul fiind II—11. minutele 
următoare au adus o tot mai 
concludentă desprindere a ju
niorilor români, aceștia condu
cînd permanent, la 20 si chiar 
30 de puncte (70—40 în min. 
22). O evoluție pentru care în
treaga echipă merită eviden
țiată.

Au marcat : Mihai Iacob 10, 
Constantin 20. Mircea Iacob 6, 
Popa 7. Pelger 9, Hoit 6. Cris- 
tescu 10. Cohanciuc 4. Hălmă- 
gean 8, Ionescu 18, cei mai 
eficace din formația oaspete 
fiind Zielinski 17. Prahika 13. 
Au condus D. Hricisin (Ceho
slovacia) — H. Striplov (RDG).

Turneul continuă după ur
mătorul program — luni, de la 
ora 17, Cehoslovacia — Polo
nia. iar de la ora 18.30 Româ
nia — R.D.G.; marți, ora 10, 
R.D.G. — Polonia, ora 11.30: 
România — Cehoslovacia.

Nicoleto ALDEA

Deviza J.M.U. de vara,

ediția 1987 1

„LUMEA TINEREȚII - 

PENTRU O LUME 
A PĂCII11

BELGRAD, 4 (Agerpres). Cea 
mal importantă competiție po
lisportivă internațională a anu
lui 1937, Jocurile Mondiale Uni
versitare de vară, se va desfă
șura, între 5 și 19 iulie, în o- 
rașul iugoslav Zagreb, la în
treceri urmînd să participe pes
te 7 009 de sportivi din 115 țări 
— a declarat președintele Co
mitetului de organizare. Josio 
Vrhovec. Universiada ’87 va 
avea drept deviză „Lumea ti
nereții — pentru o lume a pă
cii", în program figurînd con
cursuri la 12 discipline : atle
tism, baschet, scrimă, tnot. fot
bal, gimnastică, sărituri în apă. 
polo pe apă, tenis, volei si. ca 
o opțiune a organizatorilor, ca
notaj academic și caiac-canoe.

Învingătorul concursului de sărituri de la Obzrstdorf, din cadrul 
Concursului celor patru, trambuline : norvegianul Vegard Opaas, 

Telefoto : A. P. AGERPRES
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CU NUMAI 1,98m, DRAZEN PETROVICI 
ESTE, TOTUȘI, UN GIGANT AL BASCHETULUI!
La 22 de ani. iugoslavul 

Drazen Petrovici a primit cele 
mai -multe voturi în cadrul an
chetei tradiționale, organizate 
de cotidianul .italian Gazzetta 
dello Sport pentru desemnarea 
titlului de cel mai valoros bas
chetbalist european al anului 
1986! Pentru cei mai mulți 
dintre tehnicienii baschetului 
de pe continent, vestea a ve
nit ca ceva normal, titlul (o- 
norific, desigur) . răsplătind, o 
activitate prodigioasă a celui 
despre care'antrenorii, ziariștii 
Si publicul amator de baschet 
afirmă că este unul dintre cele 
mai valoroase produse ale 
sportului cu mingea la coș 
din -Iugoslavia, adică din. tara 
a cărei, reprezentativă a cuce
rit. de-a lungul anilor, un ti
tlu de campioană olimpică, 
două de campioană a lumii si 
trei de campioană europeahă.

Cine este de fapt. Drazen 
Petrovici? Pentru prima dată 
s-a remarcat pe Plan interna
tional cu prileîul ediției a 
20-a a Campionatului Balcanic 
de juniori, desfășurat. în anul 
1982, în Grecia, la Patras. Ln 

. încheierea competiției (cîștiga- 
tă de selecționata Iugoslaviei). 
Drazen Petrovici a fost răs
plătit cu nu mai nutin de trei 
cupe, acordate celui mai va
loros jucător al turneului, eos- 
geterului si jucătorului care a 
dat cele mai multe pase de
cisive! împlinind toate aceste 
calități. Petrovici a primit 

ztrofeele respective. în aplauze
le publicului care a văzut un, 
baschetbalist cu adevărat com
plet: 1.98 m înălțime, atlet cu 
viteză, detentă si fojtă remar
cabile. îndemînare uimitoare- 
în mînuirea mingii, ambidex- 
truCD. clarvăzător în coordo

narea jocului și cu o eficientă 
ieșită din comun. Drazen Pe
trovici iuca în vremea aceea 
la Sibenka Sibenik. de unde a 
plecat la Cibona Zagreb, unde 
a cunoscut marea consacrare 
si a contribuit, se poate spune, 
decisiv,.. la realizarea unor per
formante de mare răsunet. — 
in primul rînd cucerirea în 
1985 si 1986 a Cupei Campioni
lor Europeni, prima dată în 
finala cu Real Madrid (87—78. 
la Atena) și a doua oară în 
finala cu Jalghiris Kaunas (94— 
82. la Budapesta). în finala de 
la Budapesta. Petrovici a în
scris 22 de puncte si a >,pus“ 
de multe ori mingea în mina 
coechipierului aflat în poziție 
favorabilă de aruncare la coș. 
Același Petrovici a fost coșge- 
terul Campionatului European 
desfășurat în anul 1985 în R.F. 
Germania (201 puncte înscrise), 
este recordmanul punctelor 
marcate de un jucător intr-un 
singur meci, in campionatul 
iugoslav (1121). iar anul trecut 
a fost desemnat de presa iu
goslavă drept cel mai bun 
sportiv al tării!

Iată un tablou succint dar, 
credem, edificator asupra va
lorii celui apreciat (anul aces
ta) de 30 de antrenori si 27 
de ziariști cel mai bun bas
chetbalist din Europa. înaintea 
unei alte mari celebrități, so
vieticul Arvidas Sabonis, deți
nătorul de anul trecut al titlu
lui respectiv.

La 1.98 m. Drazen Petrovici 
a demonstrat că în jocul de 
baschet nu înălțimea este to
tul. că antrenamentul perseve
rent. talentul, dorința de a fi 
tot mai bun. pot compensa 
handicapul de talie fată de 
gigantii panourilor La 22 de

In acțiune Drazen Petrovici, 
maestrul aruncărilor la cos.
Telefoto : A.P. — AGERPRES 

ani. Drazen Petrovici este un 
baschetbalist consacrat, dar nu 
aflat la capătul posibilităților. 
Anii care vor urma o vor 
demonstra.

Dumitru STÂNCULESCU

AUTOMOBILISM * Prima eta- 
r pă ă Raliului Paris — Dakar, 

competiție automobilistică și pen
tru motociclete ajunsă la a 9-a 
ediție, s-a bucurat de un succes 
de public deosebit, la sosirea la 
Barcelona concurenții fiind în- 
tîmpinați de un milion de per
soane. după cum apreciază orga
nizatorii. La ediția din acest an a 
dificilului raliu . participă 494 
poncurenți.

baschet • In turneul mascu
lin de la Londra, echipa vest- 
germană Leverkusen a învins cu 
118—108 (65—60) formația portu
gheză BC Porto, ia? echipa bra
ziliană Monte Libano a întrecut 
cu 98—74 (49—30) o selecționată 
australiană. • Intr-un meci mas
culin disputat in localitatea sue
deză Katrineholm. selecționata

TELEX S TELEX
Suediei a învins cu 93—82 (50—43) 
echipa Israelului. O în turneul 
masculin de la Londra, echipa 
Soina Stockholm a învins cu 80— 
70 (48—40) formația locală Crystal 
Palace, iar echipa scoțiană BC 
Edinburgh a întrecut cu 103—87 
(39—36) formația elvețiană BC 
Vevey.

CICLISM o înaintea- ultimelor 
21 de ore. în Cursa de șase zile 
de la Koln, continuă să conducă 
cuplul Rene Pijnen (Olanda) — 
Dietrich Thurau (R.F. Germania). 
Pe locurile iirrhătoare, la un tur, 
se află perechile Josef Kristen 
(R.F. Germania) — Roman Her
mann (Liechtenstein) șl Stan 
Tourne — de Wilde (Belgia),

MECIURILE disputate in 
penultima zi a Campionatului 
Mondial de hochei pe gheață 
(grupa A) pentru echipe de ti
neret. competiție ce se desfă
șoară în diferite orașe din Ce
hoslovacia. s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Cehoslova
cia — Elveția 8—1 (1—1, 3—0, 
4—0) ; Finlanda — Polonia 13— 
3 (6—0. 4—1. 3—2) ; S.U.A. — 
U.R.S.S. 4—2 (1—1. 1—1, 2—0); 
Canada — Suedia- 4—3 (2—0,
1—1. l“-2). în clasament con
duce selecționata Cehoslovaciei, 
cu 10 p. urmată de formațiile 
Finlandei. Canadei — cu cîte 
9 p, S.U.A. -—- 8 p etc.

. SLALOMUL DE LA MARI- 
BOR (Iugoslavia), oontlnd pen
tru Cupa Mondială feminină, 
a revenit suedezei Camilla Nils
son, care obține astfel prima 
sa victorie la acest nivel al 
performantei. De remarcat că 
tlnăra schioare a dominat am
bele manșe ale întrecerii. Pe 
locul secund s-a .clasat elve-

țianca Vreni Schneider, car» 
a preluat cu această ocazie șe
fia în clasamentul Cupei Mon
diale.

COBORlREA DE LA LAAX 
(Elveția), probă deschisă băieți
lor și cor.tînd tot pentru Cupa 
Mondială, a fost dominată de 
elvețianul Franz Heinzer. în 
1:54,51. urmat de Wirnsberger 
(Austria). în 1:54,86 și Resch, 
în 1:54,91. Pirmin Zurbriggen a 
sosit al 8-lea.

CUI’A CALGARY, la hochei 
pe gheată a programat întîlni- 
rea Canada — S.U.A.. pentru 
locul 3. Au rfștigat canadienii, 
la un scor categoric : 6—1.

SUEDEZUL GUNDE SVAN 
a cîștigat fără drept de apel 
cursa de 30 km desfășurată la 
Aasarna (Suedia), in lh 26:38, 
Pe locul doi, compatriotul său 
Majbaeck, la aproape două 
minute... Karin Lomberg (Sue
dia) si-a adjudecat proba .fe
minină de 10 km. în 33,49.

„EUROPA TOP 12" IA TENIS 0E MASĂ
La Basel se desfășoară în

trecerile celei de a XVII-a e- 
diții a competiției de tenis de 
masă „Europa Top 12“ pentru 
seniori și senioare, la startul 
căreia se află cei mai buni 
sportivi ai sezonului trecut, 
printre care campioanele eu
ropene Bettine Vriesekoop 
(1982), Valentina Popova (1984). 
Csila Batorfi (1986). Branka 
Batinici. Fliura Bulatova. Ele
na Kovtun., Daniela Gherghel- 
ceva. medaliate la ultimele e- 
ditii ale C.E. sau la alte com
petiții internaționale. ca și 
JSrgen. Persson. Andrzej Grub- 
ba. Leszek Kuharski, Andrei 
Mazunov, Jacques Secretin. în 
această companie valoroasă

reprezentanta noastră. Maria 
Alboiu, n-a reușit să realizeze 
rezultate favorabile, ea cedînd 
(oină la ora închiderii ediției) 
partidele susținute în primele 
tururi : 
goslavia) 
Thiriet 
(U.R.S.S.). Bulatova 
Urban (Ungaria) și 1—2 
Gherghelceva (Bulgaria). Vrie- 
sekoop (Olanda) .șf“ Popova 
(U.R.S.S.).

0—2 cu Batinici (Iu- 
, Batorfi

(Franța).
tUngaria), 

Kovtun 
(U.R.S.S.),

CU

.si

Iată si alte rezultate — fe
minin: Bulatova — Popova
2—1, Vriesekoop — Bellinguer
2— 0. Batorfi — Thiriet 2—1; 
masculin: Persson — Mazunov
3— 0. Grubba — Kucharski 3—L

CAMPIONATE NAȚIONALE
ITALIA (etapa 14). Ascoli — 

Brescia 0—0, Avellino — Em- 
poli 0—1. Como — Milan 0—1. 
Fiorentina — Napoli 3—1. In- 
ternazionale — Atalanta 1—0. 
Juventus — Verona 2—1. 
Sampdoria — Roma 0—0. Udi- 
nese — Torino 1—1. Pe prime

le locuri se află: Napoli și In
ter cu cite 20 p. Juventus și 
Milan cu cîte 18.

IN ANGLIA s-a desfășurat o 
nouă etapă, cea de a 24-a. 
Everton s-a apropiat de lider 
— Arsenal — în urma victo
riei obținute in deplasare cu 
Q. P. Rangers (1—0). Dar Ar

• TELEX S TELEX
ȘAH 9 După patru runde, în 

turneul de la Adelaide conduc 
marii maeștri Anthony Miles (An
glia), Gyula Sax (Ungaria), ște
fan Djuricl (Iugoslavia) și Eric 
Lobron (R.F. Germania) — cu 
cîte 4 p. îi urmează, cu, ctte 3,5 p. 
Van der Steren (Olanda), Dybien- 
du Barva (India) și Mark Chap
man (Australia). La turneul ce 
se desfășoară in sistem elvețian, 
participă 260 de jucători.

TENIS • Finala turneului fe
minin de la Brisbane (Australia) 
se va disputa tntre jucătoarea ce
hoslovacă Hana Mandlikova și a- 
merlcanca Pam Shriver. In semifi
nale. Hana Mandlikova a dispus cu 
4—6. 6—4 6—1 de Helena Sukova.

iar Pam Shriver a învins-o cu 
6—I, 6—3 pe compatrioata sa 
Betsy Nagelsen 0 partidele din 
sferturile de finală ale turneului 
pentru juniori de la Port Wash
ington s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Hertzog (Elveția)
— Rosa (Italia) 6—0, 6—2 ; Brice 
(Anglia) — Kojtka (R.F. Germa
nia) 6—1, 6—4 ; Furusho (Brazilia)
— Aramburu (Peru) 0—6, 6—2,
6—2 ; Camargo (Brazilia) — Blon
dei (Elveția) 6—4, 6—1.

VOLEI • In cadrul competiției 
feminine ce se desfășoară tn ora
șul vest-german Bremen, selec
ționata R D. Germane a întrecut 
cu 3—0 formația R.F. Germania, 
iar echipa sovietică Uralocika 
Sverdlovsk a dispus cu 3—1 de 
reprezentativa Cubei.

senal are un meci mai puțm, 
restanța cu Tottenham. La a- 
ceastă oră. in clasament situa
ția echipelor fruntașe se pre
zintă astfel : Arsenal 48 p 
(23 j), Everton 47 p (24 j), Li
verpool 42 p (24 j). Nottingham, 
Norwich și Luton cu cite 39 p 
(cu cîte 24 j). Alte rezultate ! 
Liverpool — West Ham 1—0, 
Aston Villa — Nottingham 
0—0, Norwich — Charlton 1—1,’ 
Wimbledon — Watford 2—1; 
Leicester — Sheffield Wednes
day 6—1. Manchester City — 
Oxford 1—0. Newcastle — Co
ventry 1—2, Southampton — 
Manchester United 1—1.

ÎN ETAPA a 28-a din Sco
ția s-au desfășurat doar trei 
partide : Celtic Glasgow — Ha
milton 8—3. Midlothian — Cly
debank 3—0, Falkirk — Hiber
nian 1—3. Din cauza timpului 
nefavorabil, celelalte jocuri au 
fost amînate. în clasament con
duce Celtic Glasgow 43 p (28 j); 
urmată de Glasgow Rangers 
38 p (26 j), Midlothian 37 p 
(27 j). Dundee United 36 p 
(26 j), Aberdeen 36 p (27 j).
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