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Gioduri pentru noul an, 1987

CU DRAGOSTE DE ȚARĂ Șl PARTID,
VOM ADUCE TRICOLORULUI ROMÂNESC

NOI SUCCESE DE PRESTIGIU
UFMlMD LUMINOSUL EXEMPLU tarului general al partidului, 

președintele tării, că am con

In anul ne care l-am în
cheiat clubul nostru a avut 
bucuria să sărbătorească cîte- 
va momente de vîrl realizate 
în soecial de handbaliste. Spor- 
tiwle studente au îmbrăcat din 
nou tricourile de campioane, 
au cucerit „Cupa României" si 
pentru ca tabloul succeselor 
lor să fie complet, ele au sus
ținut si finala celei mai im
portante competiții continenta
le. ..Cupa Campionilor Euro
peni". Este, de fapt. încunu
narea eforturilor conjugate ale 
tuturor — antrenori, sportivi, 
tehnicieni — într-un sezon 
competiționaî bogat atît pe

plan intern, cit si pe plan in
ternational.

Peste cîteva zile handbalis
tele reorezentind Centrul Uni
versitar Bacău vor lua startul 
într-o nouă ediție a prestigioa
sei competiții continentale. 
Sîntem convinși că misiunea 
noastră nu va fi ușoară, dar 
— mobilizați si stimulați de 
ideile înălțătoare cuprinse ho 
Mesajul de Anul Nou adresat 
națiunii de mult stimatul si 
iubitul nostru conducător, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
sîntem ferm hotărîti să ne fa
cem pe deplin datoria, să pu
tem raporta cu mîndrie secre

tribuit pe măsura condițiilor
ce ne-au fost asigurate la spo
rirea prestigiului sportiv al 
scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

La început de an, adresăm 
din adîncul sufletului nostru 
cele mai sincere urări de să
nătate. viată lungă si fericită
Iubitului 
tovarășul 
tovarășei

nostru conducător, 
Nicolae Ceaușescu, 
academician doctor

inginer Elena Ceaușescu, asi- 
gurîndu-i că. urmîndu-le lu
minosul exemplu, nu vom pre
cupeți nimic pentru înflorirea 
neîncetată, a patriei, pentru 
sporirea continuă a gloriei 
sportului românesc.

PAȘI SPRE NOI ÎMPLINIRI Grigore OLTEANU
președintele C.S. Știința Bacău

ÎN PERFORMANTĂ
Pentru sportivii 

șului, ca și pentru 
mișcare sportivă din 
socialistă, încheierea 
1986 a constituit un 
de bilanț pe toate planurile. 
Ne bucură, firește, că in 1986 
cluburile sl asociațiile sportive 
din județul nostru, cadrele teh
nice si sportivii, datorită unei 
mai bune pregătirii si unui spi
rit de angajare mai accentuat, 
au reușit să contribuie mai 
mult decît în anii precedents 
la zestrea de medalii si punc-

Maramure- 
întreaga 
România 

anului 
moment

te ale sportului românesc. Dar 
considerăm firește că 
disponibilități 
tru a realiza

Iată de ce.
Nou adresat 
popor de 
NICOLAE 
secretarul general a] partidului,

avem 
pan- 

mult. 
Anul

si condiții 
mult mai 

Mesajul de 
întregului nostru 
către tovarășul

CEAUȘESCU,

DATORIA DE ONOARE A GIMNASTICII
Am pășit de

1987. poate cel ... ___
din punct de vedere competi- 
tional, pentru gimnastica noas
tră. Ne așteaptă examene deo
sebit de exigente și as aminti 
dintre acestea Campionatele 
Mondiale de la Rotterdam, 
Campionatele Europene de la 
Moscova si Jocurile Mondiale 
Universitare, ca să nu mențio
nez decît trei mari întrecert 
în care disciplina noastră de
ține poziții fruntașe. Știm că 
nu va fi ușor, dar sîntem — 
mă refer firește la fete —.

- cu toate hotărîte să nu precu
pețim nici un fel de efort pen
tru a ne pregăti la cel mai

puține zile in 
mai greu an.

ridicat nivel, pentru a obține 
SÎ în acest an prestigioase suc
cese în arena mondială. Ne-am 
reluat din primele zile ale a- 
cestul ecn antrenamentele in
tense munca migăloasă de de
săvârșire a măiestriei, de pre
gătire a viitoarelor exerciții la 
un nivel competitiv mondial, 
astfel ca atît la „mondiale", cît 
șl la „europene* școala româ
nească de gimnastică să fie

Cum îl știți — un uria.5 pita 
de mușcbd și de zulufi tikxnzi. 
Cum nu 11 știți — un băiat 
liniștit, rezervat, amalitlc, dar 
nu Lnchl» ta ei și cu retur 
verbal... „smuls", ct chiar co
municativ, cu răspuns „aruncat* 
prompt, ca o baiteră intr-un 
baraj pentru titlul 
mondial™

® Bun venit și, tot
odată, bun găsit, Nicu 
Vlad ! Bun venit de 
la Melbourne, de la 
finala Cupei Mondia
le, iar bun găsit pen
tru faptul că vă caut 
de cîteva zile și, în 
sfîrșii, iatâ-vă. — Știu, 
mi-a spus Dragomir 
Cionoslan la telefon 
că mă caută multi 
ziariști, că mă așteap
tă la federație un 
teanc de scrisori. « 
Ar fi fost interesant 
de răsfoit teancul ci| 
pricina, cred că multe 
întrebări ar fi putut 
fi preluate, spre câști
gul interviului nostru. 
— In cazul aoesta să 
încarc să-mi amintesc 
ce cuprindea teancul 
de anul trecut sau 
cel din 1984, după 
Olimpiada de la Los 
Angeles. Mi-au scris, 
de pildă, foarte mulți 
sportivi, întrebin- 
iu-tnă cit și cum mă 
pregătesc. @ Și ce 
le-ați răspuns 7 — A-
devăruiL Că mă pregătesc tot 
timpul, chiar și clnd... nu mă 
pregătesc. Vreau să spun că și 
atunci ctod nu sint în sala de 
forță, eu tot haltere fac. E 
vorba, desigur, de aoeă antre
nament invizibili, în care îmi 
rememorez mișcările pe „victeo-

sooptil* minții. E un mijloc 
extraordinar de progres teh
nic. îmi mai scriu tineri firavi, 
care mă întreabă cum pot de
veni robuștli in scurt timp, iar 
eu le răspund că numai dacă 
vor munci, dar nu scurt timp, 
ci luni, ani in șir. D«7;'l nu

Ies din pălărie ca iepurii lut 
losetini. și, firește, imi mat 
scrie alte o fată care imi cer» 
fotografia. • Aici e itfcâ !

Sorin SATMARI

(Conttnuare tn pag. 2-3)

Inițiative gospodărești în comuna lanca

TEMTLII TRAINICE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA
Nu este pentru prima oară cînd 

trecem prin comuna lanca, din 
județul Brăila. Ultima dată, să 
tot fie de atunci aproape doi ani, 
această așezare din Bărăgan ne-a

tăți agricole șl Industriale tn care 
urmașii „desculților* de odinioa
ră se afirmă ca specialiști în zo
otehnie, în pomicultură, au deve
nit electricieni, mecanici, șoferi.

Ioan POP
președintele CJ.E.F.S.

Maramureș

(Continuare ht pag 2-3)

• Pistă de dirt-bock • 
Complexul sportiv s-o extins 
prin muncă patriotică • Un 

' ți— jumătate • 
iștii ți fotbaliștii

animator 
Motoddi:

s-au recompensat

Daniela SILIVAȘ, 
campioană mondială 

de gimnastică

(Continuare in pag. 2-3)

înainte de a cădea zăpada, antrenorul Nicu Nifă a făcut primele 
antrenament! cu elevii săi pe noua pistă de dirt-track

Foto : Gheorghe GROZEA — Brăila 
lucrează la fabrica de zahăr, la 
complexul avicol, iar mal de cu- 
rtad s-au calificat pe platforma 
schelei de producție petrolieră.

înttmplnat cu imaginea unei co
mune aflată tn plin proces de ur
banizare : blocuri zvelte, maga
zine moderne, hotel și cîteva uni-

AVEM POSIBILITATEA - Șl DATORIA-SĂ RECUPERĂM CE AM PIERDUT
De vorba cu antrenorul reprezentativei masculine de șah
Salisfacția cuceririi unei medalii olim

pice de către echipa feminină de șah a 
României nu a putut estompa rezultatul 
neașteptat al echipei masculine, care nu a 
confirmat performanțele precedente, ocu- 
pind un loc mai mult decît modest, în
delung discutai în mișcarea noastră șahis- 
tă. Pentru a cunoaște mai bine circumstan
țele acestei nedorite clasări, ne-am adresat 
antrenorului echipei masculine a Româ
niei, maestrul F.I.D.E. Emanuel Rsicher.

— După spectaculosul salt valoric rea
lizat la Olimpiada 1981 — locul 5 •— și la 
Campionatul Mondial 1985 — locurile 4—5 
—, am ocupat locul 18 la Olimpiada 1986, 
Reprezintă acest rezultat un recul al șa
hului nostru masculin 7

— In sport rezultatul trebuie luat așa 
cum este, tar al nostru, de data aceasta, 
a fost slab. Dar il consider mult sub forța 
reală de joc a echipei, dovedită chiar ka 
aatuala Olimpiadă și, de aceea, nu consi
der că valoarea șahului nostru , masculin 
s-a diminuat.

— Există argumente conorete — dc or
din tehnic — în acest sens 7
— Da, multe și destul de concludente

Să amintesc unele. dintre cele mai impor
tante : am dominat clar in prima lor ju
mătate meciurile ou primele două clasate, 
echipele Uniunii Sovietice (ou primii pa
tru jucători ai lumii aiiniaț'i la joc !) și 
Angliei și nimeni nu s-ar fi minat 
atunci dacă am fi obținut victoria. Am

.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

După Olimpiada de șah

câștigat moduri de prestigiu ou R. P. Chi
neză și Canada (3,5—0,5) la scoruri cate
gorice, nerealizate de nimeni ou aceste 
echipe, am învins campioana Americilor 
— Argentina — și toate aceste rezul
tate nu pot fi intiîmplătoare™

— Aceste argumente ni se par conclu
dente, mai ales că la unele echipe — 
R.P. Chineză, Argentina — nu am ciștigat 
niciodată. Dar cam se pot pierde, cu ace
iași scor, cu care am pierdut la campioa
na mondială, meciuri la Austria și Bul
garia, echipe mai puțin valoroase 7

— Cauzele sint multiple și analiza lor 
exhaustivă neoesită un'timp mai Îndelun
gat. C-eie mai evidente sint : lipsa de aa- 
pa citate de efort a jucătorilor, uniform, 
pe toată durata celor 6 ore de joc, și, mai 
ales, neadaptarea la controlul celor 40 de 
mutări, după 4 ore, Astfel, punctele „pier
dute" din poziții evident superioare — 
clar câștigate chiar — au fost aproape 
toate in zona mutărilor 34—40 sau 54—60.

— Pentru că ați pomenit de puncte 
pierdute, am dori mai multe detalii.

— O apreciere modestă, bazată numai pe 
acele poziții unde problema câștigului sau 
a remizei (în loc de pierdere) nu se mai 
punea în timp normal, fără criză, situează 
aceste pierderi la 4 sau 4,5 p. Praotoc, 
realized punctajul „normal", am fi fost, 
ca și în 1934, in lupta pentru medalii.

— Avînd un punctaj superior, nu am fi 
jntîlnit adversari mai puternici de-a lun
gul concursului, conform sistemului elve
țian 7

— Corectă întrebare, dar, din păcate, 
noi st așa am întâlnit primele 3 clasate

creație integrală a celei mal te- 
tile perioade din Istoria conteni 
porană a patriei, „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU*. Să-1 as
cultăm pe primarul comune, Au
rel Cioran : „Ce Înseamnă petro
lul pentru noi 7 O mare șansă I 
mai multe locuri de muncă, În
seamnă deschiderea eătre țar* a 
unei așezări unde, etndva, nu a» 
intimpla nimic*.

Revenind aici in luna decembrie 
a anului trecut am regăsit loca
litatea oarecum schimbată ; au 
apărut noi clădiri, altele stat ia 
plină construcție, iar stadionul, 
cu teren de fotbal și pistă de a*- 
letism, s-a extins cu o arenă do 
dirt-track, cu mantinelă, ateMer, 
vestiare, cu toate cele necesara 
Intrării tn circuitul eompeUțlonaL 
„Vă rog să nu puneți toate me
ritele ta seama consiliului asocia
ției sportive. In tot ce am reali
zat ne-am bucurat de Înțelegerea 
deplină a conducerii Schelei de 
producție petrolieră Brăila (direc
tor general — ing. State Botez) 
și am fost sprijiniți de numeroși 
membri susținători al secțiilor de 
fotbal șl motoclclism, care au ve
nit cu MUNCA tn orele lor de ră
gaz, ne-a spus tl nărui Inginer 
Ivan Dinu ta timp ce vizitam baz® 
sportivă. De ctad ne-am apucat 
să nivelăm terenul, ne-am consul-

Troian IOANITESCU

(Continuare tn pag 2—3)

Azi, In Divizia A de handbal (f)
l*S

DOROBANȚUL PLOIEȘTI

Interviu reolizot de
Parik ȘTEFANOV

(Continuare in pag 2—3)

Ultimele două etape ale tu
rului Diviziei feminine A de 
handbal au fost reprogramate 
— după cum s-a mai anun
țat — întrucât Știința Bacău» 
Chimistul Hm. Vîlcea si Rul
mentul Brașov iau parte Ja 
cupele europene. Una dintr» 
acește partide are loc astăzi, 
în Sala sporturilor din Rm. 
Vîlcea formația Chimistul din 
localitate urmind să întîlncas- 
că, de la ora 18, pe Dorobanțul 
Ploiești.



CU DRAGOSTE DE ȚARA Șl PARTID VICTORIILE SE

VIITORUL PLANETEI SA SURIDA
TUTUROR COPIILOR LUMII

Am pășit cu Încredere In 
noul an. convingi fiind. *șa 
emu ■ afirmat secnetarul gene
ral al partidului, președintele 
reoublicil. tovarășul NICOLAE 
CEAirȘKSCU, in Mesajul de 
Anul Nou. că 1987 va repre
zenta pentru poporul nostru 
un an da noi si tot mai ta- 
portante rmllrftrl în acest con-

text mă gindesc și la dome
niul nostru de activitate, «por
tul de performantă, unde se 
formează tinerele talente, atît 
ca oameni conștientl si respon
sabili cit Si ca performeri. în
demnurile secretarului general 
al partidului privind spo
rirea eficientei. Întărirea or
dinii și discip'inil, cre*-

PAȘI SPRE NOI ÎMPLINIRI 
ÎN PERFORMANȚĂ

(Urmare din pag. 1)

președintele republicii, la star
tul celui de-al doilea an din al 
optulea dnctoal. ne-a moblli- 
zat puternic, ne-a stimulat și 
mal mult In obținerea de noi 
*1 Însemnate proerese ta apune* 
M activitatea noastră.

Pentru anul 1987 ne—arn pro
pus să snorim numărul com
petițiilor organizate pe plan 
local sub genericul mobiliza
tor al Dacladel astfel ea. ac- 
tionlnd mal ferm pentru orga
nizarea si desfășurarea unor 
Întreceri devenite tradiționale, 
tainreună cu ceilalți factori cu 
atribuții. întreaga populație a 
municipiului Bala Mare si a 
Județului Maramureș să fie 
angrenată Intr-o activitate ais- 
tematlcă de educație fizicii si 
aport în același timp, vom ac
ționa pentru valorificarea mai

eficientă a potențialului spor
tiv al județului, indnumind 
mai judicios talentele, tinerii 
cu vocație !ntr-o anumită ra
mură de sport. contribuind 
astfel la creșterea calității lo
turilor reprezentative. îndeo
sebi la Înot. handbal, volei, 
lupte, gimnastică șl atletism. 
Vom avea, de asemenea. o 
preocupare permanentă pentru 
dezvoltarea bazei materiale a 
mișcării sportive maramureșe
ne. tn special prin acțiuni de 
muncă patriotică, astfel incit 
să fim in măsură să oferim 
posibilități tot mal largi si mai 
diversificate tineretului, oame
nilor muncii. de a practica 
exercițiul fizic si a se dedica 
sportului spre care manifestă 
aptitudini, in perspectiva des- 
cooeririi si modelării continue 
a noi si noi valori nratru ma
rea performantă.

terea răspunderii, aerfectto- 
oarea organizării ■nunei) ri
dicarea nivelului calitativ al 
oreeătirii ne privesc si De 
noi. cei investiți cu responsa
bilități H acest domeniu for-. 
mativ care țste sportul. în ca- 
drul federațiilor de specialita
te. Pentru că sportul românesc 
trebuie să-si ridice ștacheta 
performanței si în acest nou 
an. cu gîndul la întrecerile o- 
limpice din 1988 unde repre- 
zenta-itii noștri au de apărat 
un înalt prestigiu.

Iar ca femeie și mamă, care 
doresc din toată inima ca vi
itorul omenirii să surîdă tutu
ror copiilor lumii. într-un cli
mat de pace și liniște. înso
țesc aceste gînduri cu 
din inimă de -La multi 
adresată cu stimă si

. prețuire tovarășei 
Ceausescu, cu ocazia 
de naștere, nentru grija
tească pe care o manifestă 
fată de tînăra generație.

Ana PASCD 
secretar responsabil 

al F. R. Scrimă

urarea 
ani !“■ 
înaltă 
Elena 

zilei 
nârin-

Firește că am suferit, dim
preună cu mica delegație a 
handbalistelor noastre, citind 
cronicile partidelor-cheie la 
recent disputatele campionate 
mondiale. Am fost afectați tn- 
tii de acel „gol 22- al Marianei 
Tir că In focul eu Cehoslova* 
da. gol anulat pe nedrept de 
arbitri, și care ar fi putut si 
ne aduci egalitatea intr-un 
meet pierdut la limită. Am a- 
cuzat la fel de mult și golul 
cu nr. 22 al Elenei Ciubotarii 
din partida cu Norvegia, toi 
neacordat de arbitri, și care 
ar fi putut să ne aducă victo
ria. Rezumând, două goluri 
valabile, dar nevalidate, echi- 
valind cu tot atitea puncte fi 
ce: puțin cu tot atitea... locuri 
pierdute in clasament. Este lr< 
afara oricărei discuții că reaua 
credință a unor cupluri de ar
bitri ne-a p-ivat de un loc 
mult mai bun.

Ceea ce poate insă, si tre
buie sd comporte discuții, este 
faptul că s-a sperat In recupe
rarea la masa verde a măcar 
unuia din cele două puncte 
..deturnate- — ne referim, a- 
șadar, la contestația depusă de 
delegația noastră după focul 
eu Norvegia. Pentru a susține 
discuția trebuie să dăm îna
poi citeva file de calendar : tn

C.M. de fotbal din 1966, Beigta 
bMcrie, cum notau cronicara, 
„cel puțin un gol dia ofsaid* 
(In realitate două) fl elimtad 
ecAipa V.R.S^. In oceeafl 
competiție, 100.000 de spectatori 
fi citeva milioane de telespec
tatori sinț martori ai celebrului 
„manodona" adică ai gotului 
înscris de Maradona cu mina 
tn jocul cu Anglia. Toată lu- 
mea a văzut, dar in ambele 
oazurl rezultatele rămas

cele din teren.. Ca țapi divers, 
am putea menționa că singura 
concesie după jocul Argentina 
— Anglia (scor 2—1, reamintim) 
a fost aceea că agențiile de 
pariuri au plătit fi celor care 
au indicat scorul de 1—1, aii- 
minlnd golul „nelegitim-, dar 
spunind aceasta nu am făcui 
dealt să divagăm... Am putea 
să «mințim și faptul că in 1983, 
la C.E. de baschet feminin, 
după un foc România — Un
garia in care echipa noastră a 
fost frustrată de victoria da 
către arbitraj, primul oare a 
exprimat această părere a fost 
însuși președintele F.I.B.S., 
Robert Busnel. Cei doi arbitri 
au fost suspendați, dar nici

PERFORMERI Al ANULUI 1986 LA ORA CONFESIUNILOR
(Urmare din pag. 1)

DATORIA DE ONOARE A GIMNASTICII
(Urmam din pag. 1)

reprezentată la cel mal ridicat 
nivel. Personal, ea definitoa
re a titlului de campioană 
mondială la bîrnă. va trebui 
să acord n mare atenție tn 
pregătire, in primul rtnd, aces
tei probe, dar nu voi neglija 
aid „Individualul compus*, a- 
oeastă probă a probelor ta 
care stnt hot&rttă să-mi apun 
mal răspicat cuvîntul tn acest 
an. Conștiinciozitatea. pasiu
nea. răspunderea ta pregătire 
trebuie să caracterizeze întrea
ga noastră activitate din acest 
an, pentru că numai astfel vom 
putea repurta, tn importantele 
întreceri ale acestui an. soe- 
eesele pe care ni te dorim al

pe care le așteaptă Iubitori! 
«rwrtului.

Ne bucurăm de cele mal 
bune condiții de viată. învăță
tură si pregătire, care ne sînt 
asigurate de partidul si de sta
tul nostru, personal d^ tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidu
lui. președintele republicii, 
sintem Inconiurate cu dragos
te si grilă părintească de 
tovarășa Elena Ceausescu, 
cărora le adresăm cele mai 
călduroase urări de sănătate 
si viată lungă, si avem marea 
datorie să muncim cit 
bine pentru dobindirea
noi si nrestigioase succese 
pentru mișcare» noastră spor
tivă.

— Deloc. Fotografia mea apare 
destul de des in ziare... • To
tuși, căutjndu-vă la hotel ml 
s-a spus că sinteți la antrena
mentul voleibalistelor de ta 
Craiova, aflate și ele in pregă
tire la Olănești. — M-am dus 
fiindcă., după ce terminal ele 
pregătirea, aranjasem să Ju
căm „un baschet". Cu niște 
băieți cu care m-am împriete
nit aici. • Ce sporturi comple
mentare mai practicați in afa
ra baschetului 7 — Nu pot spu
ne că practic, halterele nu prea 
tmj lasă timp pentru alt sport. 
Totuși, cind se ivește ocazia 
nu mă dau In lături de la un 
tenis cu... piciorul și nici 
un șah. • Cum a fost la 
bourne, Ia finala Cupei 
diale ? — E un concurs
poate fi comparat cu Turneul 
Campionilor la tenis de cîmp 
Sînt invitați cei mai buni dim 
lume Se dispută după un re
gulament Inedit. ou multe 
pauze, prezentări, reclamă. De 
aici, intervale mari Intre în
cercări, deci încălziri repetate. 
Poate tocmai de aceea m-am 
și accidentat la cot cimd am 
vrut să smulg 201 kg., ceea re

de la 
Mei - 
Mon- 
care

mai 
unor

ar fi fost un nou record mon
dial In aceste condiții am fost 
mai reținut și la „aruncat". 
Cu toate acestea am câștigai 
la categoria mea și mă bucur 
că am încheiat anul cu o vic
torie. • Care a întregit splen
didul succes al „mondialelor" 
de la Sofia. Ziariștii bulgari, 
mari cunoscători, au' scris a- 
tunoi că ați fost cel mai popu
lar sportiv al întrecerilor. 
— Poate au fost și oiței sen
timentali, la Sofia au fost 
atâția mari campioni. • Senti
mentali ? — Da, victoria mea 
in fața celor ■ doi concurenți 
sovietici a permis bulgarilor să 
câștige întrecerea pe echipe. 
Dacă nu eu, ci Sereghân sau 
Balaev ar fi terminat pe pri
mul loc la categoria 100 kg., 
atunci echipa Uniunii Sovieti
ce s-ar fi clasat prima. © Ce 
mai întrebau scrisorile anilor 
trecuți 7 — Dacă mi-am doborît 
vreodată recordurile în timpul 
antrenamentelor. Eu voi actua
liza răspunsul și voi spune că 
am smuls la antrenament 205 kg 
(recordul meu și al lumii e de 
200,5 kg.) și am aruncat 240, 
față de 237. Le-am depășit 
deed, dar nu le-am doborît, re
cordurile se doboară numai în 
concurs. •
sînt toate șansele ca 
viitor concurs... — Sînt obligat. 
Pină la Sofia știam numai ce 
înseamnă să fii campion, acum 
am aflat și gustul recordului 
mondial. Mă simt capabil 
noj recorduri mondiale.
Sînt voci care susțin 
s-ar putea să urcați la 
tegoria 110 kg. Și în acest 
vor mai veni recorduri* mon
diale ? — înainte de a fi la 
100 kg. nu eram la categoria 
90 7 Și recordul a venit. Dacă 
voi trece la „110“ asta nu în
seamnă că mă voi ingrășa cu 
10 kg., ci că voi adăuga 5—6 kg. 
de mușchi, deci și ceva forță 
în plus. Apoi, să nu uităm, re-

Asta înseamnă că 
într-un
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nin, aflai tc 
Mm despre 
bflă revenit 
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BACĂU, I (prin telefon). Peo- 
tni a doua oară (prima ediție 
a avut loc anul trecut) nunld- 

Bacâu găzduiește .Cupa 
Tenta* pe teren acoperit,

•ompetițle la startul căreia stnt 
prezențl unii dintre cel mal buni 
tentamenl al țării, intre el a- 
Otndu-se șl membrii echipei na
ționale. In sala „Orizont* a-au 
disputat citeva partide atractive. 
Bai ales in turul secund al În
trecerii. In aceasta categorie in
tră disputa pe care campionul 
național. Florin Segârceanu (Di
namo București), a susținut-o ta 
eompanla mai tin&rulul său ad
versar, Răzvan Ita (Steaua), 
Campionul târli a trebuii Bâ-fi

folosească Întreaga experiență 
pentru a dștlga tn două seturi : 
7—6, 6—I. Un alt med care a re
ținut atenția a fost acela dintre 
Andrei Dtrzu (Dlnamo București) 
șt George Cosac (Dinamo Bra
șov). Obțlntnd victori* eu 7—6. 
7—6, la capătul unul med foarte 
echilibrat, bucureșteanul șl-s luat 
revanșa pentru tnfrtngerea su
ferita tn toamna trecută, cu pri
lejul „Cupei F. R Tenis* de la 
Ploiești.

Citeva rezultate din primul tur: 
Florin Segărceanu — Ctprian Po
rumb (Universitatea Cluj-Napoca) 
6—1, 6—2, Răzvan Itu — Dorei 
Pop (Steaua) 6—3. 6—I. Marlus 
Comânescu (Dlnamo București) —

Aurel Damian (Bacău) 6—0, 6—8, 
Adrian "" — . .
Dobre
Vanță 
povlci 
Silviu
Hnat (TCB) 4—6, 6—3. 6—2, Geor
ge Cosac (CSȘ 2 Constanța) — 
Cornel Enache (Dinamo) 6—6, 
6—0, Dtrzu — Marian Ontlă (Pro
gresul) 6—1, 6—2. In turul doi, 
tn cel mal frumos med al tur
neului băcăuan : Marcu — Co- 
mănescu 7—S, 4—6. 6—4 ; Vanță — 
Gorgan 6—1, 6—3. Concursul se 
încheie marți.

E. TEIRAU — coresp.

Marcu (Steaua) 
(TCB)

Daniel
6—1, 6—4, Mihal

(Dlnamo) — Adrian Po- 
(Steaua) 6—3, 4—6, 6—1,

Gorgan (Steaua) — Emil

<5e

ci 
ca- 
caz

cordul mondial al lua Zahare- 
vici ta 110 kg. — sanuls e de 
201 kg, și v-am spus că l-am 
depășit ta antrenament și l-am 
avut „în mină," ta Melbourne. 
Indiferent de categoria ta care 
voi concura, nici nu concep oa 
ta mondialele și europenele a- 
nului aoesta să nu revin acasă 
cu medaliile de aur ți măcar 
cu un nou record moruE-al.
• Ați împlinit de curind 23 de 
ani. Care este virsta optimă 
pentru marea performanță tn 
haltere ? — Teoretic 18—22 de 
ani, practic... nu e aici 6 re
gulă. Juniorul Czanka a luat 
medalii la mondialele seniori
lor, iar pe de altă parte Ale
xeev a concurat pină la 37 de 
ani. Avea păr alb cind a apă
rut ultima oară în arenă. O 
regulă ar fi că la categoriile 
mari se merge pină spre 30 de 
ani. e ceva in genul longevității 
portarilor in fotbal. • Federa
ția internațională preconizează 
o modificare a categoriilor de 
greutate. Ne va avantaja san 
nu măsura, în cazul în care va 
fi oficializată 7 — Valoare să 
avem noi și nu contează mo
dificării e regulamentare. • 
Vorbeați de acel „video” al 
minții. Ce apare pe „ecranul* 
său în teribilele momente do 
conecntrare dinaintea unei în
cercări 7 — Nimic altceva de
cât mișcările pe care urmează 
să le executăm. Atunci halte
rofilul e sub un clopot de sti
clă, de sticlă mată, sub care 
nu vede și nu aude nimic. 
© Nici chiar „his, master's 
voice", vocea antrenorului, în 
cazul în care acesta ar mai a- 
vea de dat o ultimă indicație? 
— Nici chiar, ca să nu mai 
vorbim de faptul că nu ■ ar fi 
„mașter" acel antrenor oare 
ar mai da sfaturi tocmai
tund. • Se vorbește mult des
pre calitatea materialului spor
tiv. Subiectul o valabil și ta

haltere 7 
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INIȚIATIVE GOSPODĂREȘTI ÎN COMUNA IANCA
(Urmare din pag. 1)

SĂ RECUPERĂM CE AM Pil

tot tn tot re ea -« *m făcut eu șe
ful Brigăzii de antrepriză eon- 
otrucțU-peiroliere lonea. Dumitru 
Boric, un prieten statornic al 
sportului, cu multă experiență in 
identificarea și valorificarea re
surselor proprii. Trebuie neapă
rat să-1 cunoașteri pe omul care 
la un moment dat devenise un 
verltabP diriginte al micului șan
tier sportiv".

...De citeva minute ne aflăm in 
biroul-baracă al șefului de bri
gadă Dumitru Boric. Omul acesta, 
apreciat de toți cei care-1 cunosc 
ea un constructor petrolist „de 
cea mal bună viță", șl-a păstrat 
intactă pasiunea pentru fotbal (pe 
care l-a practicat la nlvd de e- 
chlpe angajate in diverse campio
nate etnd a lucrat la schelele din 
Buzău, Molnești, Tg. Jiu sau Plo- 
iești), iar acum este un neobosit 
animator al activității sportive. 
Pentru acest colaborator de nă
dejde al consiliului asociației, 
sport înseamnă fotbal, volei, te
nta și șah, înseamnă șl motoci- 
clism, iar iarna schi șl săniuțe, 
undt numărul amatorilor de miș
care crește cu flecare concurs or
ganizat sub egida Daciadel. • 
Cum s-a ajuns la construirea a- 
cestui adevărat complex sportiv? 
„Sin' aici de la tn ti in țar ea plat

formei petroliere și nevoia ne-a 
făcut să devenim și constructori 
de terenuri de sport, pe care să 
se relaxeze tinerii după orele de 
muncă, ne-a răspuns amabila gaz
dă. Să vă mărturisesc ceva : cind 
am promovat cu echipa de fotbal 
tn Divizia C, scepticii n-au Înce
tat să se întrebe dacă vom rezis
ta, deoarece nu aveam o bază 
sportivă corespunzătoare. De ase
menea, mulți au crezut că secția 
de dirt-track nu va supraviețui, 
pentru că tinerii motoclcliști se 
antrenau in cîmp liber, pe o pistă 
din pămint bătătorit. Iată de ce 
am fost nevoiti să cântăm cu ln- 
căpățînare soluții prin care să 
demonstrăm că totul este posibil, 
că trebuie să eliminăm din voca
bular cuvintele „nu se poate". Și 
petrolistul are o vorbă : fapta I 
După ce in gîndurlle noastre s-au 
conturat ideile, am trecut Ia trea
bă : am adunat piatră din rhil 
Buzău pentru drenaj, gazonul te
renului de fotbal s-a format din 
brazde transportate cu roabele 
de pe unde s-au găsit, am adus 
pămint -xcavat de la fundația fa
brici, de zahăr pentru taltizarea 
tribunelor, gardul împrejmuitor 
șl vestiarele — atît Ia terenul de 
fotbal, cit și la ptsta de dirt-track 
— s-an amenajat din țevi vechi și 
baracamente casate. Manopera n-a 
fost o problemă, deoarece mai
ștrii Ion Moglan, Ștefan Rercaru, 
Victor Gavrllă, sudorii Nlcolae

Topor, Ion Negoiță, Marian Do- 
brlcă, lăcătușul Nelu Fătu, exca- 
vatoristul Zaharia Nicolae, meca
nicii buldozcriști Ion Dumitru, 
Fănel Constantin :scu șl alțl me
seriași au venit, in marea lor 
dragoste pentru sport, șl an lu
crat pentru ca echipele noastre 
să aibă asigurate condiții bune de 
pregătire și concurs. Dacă ar fi 
să tragem linia și să facem soco
telile, munca patriotică depusă 
pină in prezent reprezintă econo
mii tn valoare de sute de mii de 
lei. Dar să știți ză a meritat, toți 
cei care am muncit la baza spor
tivă avem deosebite satisfacții : 
fotbaliștii au urcat pe primul loc 
ta seria a III-a a Diviziei C la 
încheierea turului, iar astă-toam- 
nă talentatul alergător Alexandru 
Toma, elev al tfnărulul șl inimo
sului antrenor Nicu Niță, a deve
nit campion de dirt-track la ju
niori".

Am aflat că la primăvară vor 
demara lucrările de împrejmuire 
exterioară a complexului sportiv, 
că în „inelul" pistei de dirt-track 
vor fi trasate ..dreptunghiuri* de 
handbal baschet, tenis șl volei 
„suprapuse*, că se vor planta nu
meroși arbori ornamentali. Cu lu
mină In ochi și căldură in suflet. 
Dumitru Boric ne-a spus la des
părțire : „Pomii vor da persona
litate complexului sportiv, H vor 
(înfrumuseța vara șl-l vor proteja 
Iarna de troiene și viscole".

(Urmare din pag. 1)

și — fără a încerca să ne scu
zăm — și ja această Olimpiadă, 
ca și la cele precedente, trage
rile ta sorți ne-au adue întot
deauna, dintre mai multe va
riante posibile, pe cea mal de
favorabilă. Că lucrurile nu erau 
„dare" la compartimentul așa- 
zis electronic, unde de fapt 
multe se -potriveau" din mers, 
de ta consolă, o dovedește pro
gramarea pentru a 3-a oară cu 
negrele la meciul cu Bulgaria. 
Acest lucru este imposiba îin 
cadrul unor operații efectuate 
exclusiv de către calculator, în 
programul căruia există restric
ția „nu se poate repeta conse
cutiv a 3-a oară aceeași cu
loare".

— Tot pe linia punctajului, 
mulți iubitori ai șahului sini 
interesați de anticiparea rezul
tatului, de modelarea desfășu
rării competiției discutate în 
perioadele de pregătire a Olim
piadei. Ați vrea să ne itați »- 
măaunte in acest sens 7

— Analiza celorlalte Olimpia
de în sistem elvețian și ir. 
special a aceleia din 1984 situau 
realizarea obi ectivulud nostru, 
adică un loc între primele 6 
echipe, la nivelul 33—34 p. Ara.- 
mile cărcunisr-mte au făcu* ca

33 de puncte să poată aduce 
în 1988 numai locul 7. Vreau 
să subliniez că, după 12 run
de, am avut ta Dubail 28,5 p, 
exact ca la Salonic. In 1984, en 
echipe mai puternice, Israel și 
R.P. Chineză, am realizat 4,5 p 
și am totalizat in final 13 p. 
Anul acesta am avut în țață 
Bulgaria (3,5—0,5 în 1984 I n.rj 
ți Austria și am pierdut «mbe- 
le întâlniri, realizlnd numai 3 
puncte. Cu un total de o 
am pierdut 13 locuri (de »lt- 
fei, in cursul analizelor Mihal 
Șubă a insistat asupra ideii eă 
vor trebuit mai mult de 33 de 
p pentru locurile 5—6 fi a 
»vut dreptate, n.r.).

— Ajungîr.d cu discuția Is 
perioada dinaintea Olimpiadei, 
există o problemă — credem 
— cea mai importantă : A fost 
pregătită această Olimpiadă P» 
cele mai bune condiții 7

— Este o întrebare care mă 
frăm'ntă ’ încă din timpul com
petiției : din momentele cînd 
întîmplările nedorite, mă refer 
la îmbolnăviri, orizeie de timp, 
„scăpările" cu totul neaștepta
ta mi-a.u răpit aproape toate 
orele de somn. Problema este 
complexă, pentru că unele tre
buri s-au făcut bine și poate 
chiar mai mult. Altele, insă, 
îmi dau de gîndit și voi jn-
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• Vacanța ..șepcilor roșii" 
nu a prea fost... vacanță. Si 
aceasta dn cauza neprevăzu
telor corigente apărute în „se
siunea de toamnă", corigente 
oglindite într-un bilanț 
sub oota aceluia din 
parte a campionatului 
Atunci, după 17 etape, 
ocupa locul 7 in clasament 
(deci, cu trei trepte mai sus), 
cu un total de 17 puncte. Cît

situat 
prima 

trecut.
„U“

„cărții de vizită" a câștigători
lor C.C.E. Celelalte, insa, au 
la bază lipsa de decizie, de 
maximă concentrare, ăcolo 
unde se hotărâse golurile, jo
cul avintat al clujenilor pur- 
tînd amprenta precipitării. 
Astfel, suporterii lui „U“ n-au 
prea recunoscut in meciurile 
citate și în altele chiar (excep- 
tînd partida cu Steaua) echi
pa lor favorită, care, se știe

I W. „U" O.UJ.NAPOCA 17 7 2 8 27-22 16 I
I
I
I
I
I

4

I
I
I i

• Puncte realizate pe teren propriu : 12, din 9 meciuri (a pier
dut cite două cu Universitatea Craiova și Victoria, cite unul eu 
Dinamo și Steaua).
• Puncte obținute tn deplasare : 4. din 8 partide (cite două 

eu Rapid și Oțelul).
. • cel mai bun loc ocupat : 2 (etapa a t-a) ; cel mal slab loc : 

18 (prima etapă).
• Golgeterii echipei : Clmpeanu n » goluri, Bucur », Biro S, 

Mujnai și Boeru — cite 2, Feșnlc, Poplcu. Dobrotă, Sabău șl U 
Moldovan — cîte 1.
• Jucători folosiți : 20, Mujnai șl Clmpeanu II — cite IT me

ciuri. Popicu 16. ciocan 15, Meszaros. Dobrotă. Bucur șl Feșnlc 
— cite 14. Sabău 12, Fîșic 11, Blro 10, Caval și Neamțu — cite 9, 
Iașko 8. I. Mureșan 7, Pojar 8, L. Moldovan șl Boeru — cîte 5, 
Stoica 3, I. Moldovan 2.
• Podiumul evidențiaților : 

peanu II 10, 3.
9 Cartonașe 

zaros 3.
9 Cartonașe
9 A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 3 transformate (Bucur 

2, cîmpeanu II), una ratată (Bucur) ; nu a tost sancționată cu 
nici un penalty.

9 A expediat 210 șuturi (154 acasă — 56 în deplasare), dintre 
care S7 pe spațiul _ . ...

1. Mujnai 13 remarcărl, 2. Ctm- 
Sabău și Ciocan — cite 8.
galbene : 19 — 13 jucători : cele mal multe : Mm-
roșii Ciocan (etapa a 12-a).

porții (73 acasă — 24 în deplasare).

I
I
I
I
I
I

de mult cîntărește 
punct mai 
mult I „U“ a 
puncte pe teren 
fața Universității 
toriei București ___ _____
lui Dinamo și Stelei (cite. unul). 
Fără aceste „scurt-circuite" e- 
chipa clujeană ar fi sosit mult 
mai in față, poate 
podium, avind în 
ofensiva a Punctat 
decît o echipă ea 
® Punctul pierdut 
fața Stelei (sau 
spus... 
negrii" 
o formație fără cinci titulari!) 
are în lyrimu) rind motivația

acum 
sauputin 

pierdut 
propriu. 
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F. C Olt 
acasă. tn 

_ mai exact 
cîștigat. deoarece „alb- 
au prezentat tn teren

î
I
i

(a dovedit-o In multe cazuri) 
are in bagajul său o frumoasă 
partitură de joc modem • 
Antrenorul Remus Vlad no
tează in felul următor echipa 
sa : 8 — la capitolul fizic șl 
tot atita pentru cel tactie („mal 
bine decît anul trecut, tn spe
cial in jocurile din deplasare, 
unde am cuprins mai 
sarcini, ne fiecare jucător 
in ansamblu, atit pentru 
mentul de apărare cît și pen
tru cel de atac") Pentru i 
toiul tehnic — nota ( 
indulgentă"). Coeficientul. 
cesta redus este dat de unele 
deficiențe tehnice cu care ju
cătorii vin. de regulă. la

multe 
si 

mo-

eapf-
C,eu 

a-

rampa fotbalului. Evident. el 
poate fi îmbunătățit „prinir-o 
intensificare a pregătirilor in
dividuale, o participare mal 
eonștien'ă a jucătorilor la a- 
eest proces ce trebuie desfășu
rat permanent" 9 Iată și cîte 
ceva din ..fața frumoasă" a lu
crurilor din inventarul lui 
„U“ : 5 goluri marcate în două 
meciuri cîștigate — la Rapid 
șl Oțelul Galafi, prin care e* 
ehipa clujeană a demonstrat 
reala s» capacitate de expri
mare pe planul contraatacului. 
Ca să nu amintim și de cele 
patru jocuri pierdute la mare 
luptă și la limita unui singur 
gol diferență (la Buzău, Plo
iești, Slatina și Pitești), în 
urma unor prestații apreciate. 
de cronicari 9 O latură pozi
tivă : tinerii Muinai. Sabău, 
Poplcu, chiar Iașko și Mesza
ros au apărut în sezonul de 
toamnă cu un plus de matu
ritate în angrenajul echipei 
lor. Ej au fost stimulați, fără 
discuție, și de revenirea Iui 
Cavaj și Cîmpeanu_ II, goige- 
terul formației 9 
curge, însă, ceva 
faza trecerii de la 
statutul de senior. 
Bucur s-au situat 
ment, la jocurile din deplasa
re, unde angajamentul lor fi
zic a cam Tăsat de dorit, Fî- 
șie si Boeru se maturizează 
— și ei — mai lent. în ciuda 
calităților pe care le au 9 
Dacă am amintit mal sus de 
progresul jucătorilor tineri, să 
nu omitem si un alt lucru : 
spre deosebire de alti 
„U“ a furnizat Ioturilor 
prezentative nu mai puțin de 
opt jucători — Sabău. Pojar, 
Mujnai, Iașko. Popicu. Mesza- 
roș, Ciocan si... Trîmbltaș. Ul
timul făcînd parte din ..gru
pul speranțelor" (Matei, I. 
Moldovan, Esiinca si Giurgiu), 
vizați. In retur, pentru pro- 
•novare la prima echipă.

Stelian TRANDAFIRESCU

Pojar par- 
mai Încet 
juniori la...
Sto-ca si 

sub randa-

ani. 
re-

„A.S.A. TG. MUREȘ ARE ÎNCĂ
REZERVE ÎNSEMNATE" !

„A.S.A. este o echipă care a 
retrogradat din greșeală ! Mai 
bine zis din greșeli legate de 
pregătire. Poate reveni in 
«A»- dacă jucătorii se vOr 
-înhăma-, in continuare, la 
treabă. Și chiar dacă are acum 
trei puncte avans fată de Pro
gresul Vulcan, a doua clasată, 
echipa poate mai mult !“

Cu aceste cuvinte ale antre
norului Ștefan Coidum a în
ceput dialogul nostru cu cel 
care se ocupă acum, ajutat 
de Florea Ispir, de pregătirile 
formației din Tg. Mureș, li
dera seriei a Il-a a Divi
ziei B.

— înseamnă că echipa are 
încă rezerve...

— Are .' Știe să se exprime 
tehnic și tactic, dar pregăti
rea fizică nu este încă Ia a- 
celași nivel cu posibilitățile 
jucătorilor. Sînt bine îmbina
te calitățile unor jucători cu 
multă experiență, cum ar fi 
de pildă Ispir, cu cele ale 
jucătorilor de perspectivă (Albu. 
Botezan, Soare. Vodă). As 
vrea să mai evidențiez — pen- 
tru contribuția adusă astă- 
toamnă — si pe Szabo, Fodor, 
Ilie Coste!, aflat în mare re
venire. Cej doi . veterani", Is
pir și Ciorceri. au fost în 
prima linie tot timpul, chiar 
dacă Florică a jucat mai Pu
tin, numai după ce s-a acci
dentat Jenei

— Care este media de vira
tă ?

— Vă rog să mă credeți, 
virsta contează mai puțin— 
Cine se prezintă bine la pre
gătire si se dovedește în for
mă, acela joacă, indiferent de 
vîrstă. Media echipei, ca să 
răspund la întrebare, este în 
jur de li—25 de ani. Ca să 
fiu concis A.S.A. se prezintă 
bine. De aici vine o oarecare 
nemulțumire a mea ! Băieții 
fiind conștient! de valoarea

lor și, deci, a echipei «ating? 
cam repede motoarele 1 Chiar 
din cronichetele publicate in 
„Sportul" reiese că cele mai 
multe dintre meciuri au fost 
„rezolvate" in 15—20 de minu
te. Și după aceea... pauză, a- 
vantajul golurilor marcate fi
ind considerat suficient pen
tru asigurarea victoriei. De 
aici acele rezerve de care a- 
minteam la începutul convor
birii noastre. Trebuie să-i fac 
pe jucători să fie conștient! 
că un meci durează 90 de 
minute. La toamnă cind sper 
să fie in A, se vor lovi de 
această obișnuință căpătată 
in B.

— Cum vezi returul pentru 
A.S.A. ?

— Unii spun ră va fi difi
cil pentru că jucăm nouă me
ciuri „afară". Eu zic că pro
gramarea ne avantajează, pen
tru că din deplasare vi cu 
punctele care te propulsează, 
care asigură promovarea. Ad
versarii pr ncipali — Progre
sul Vulcan si Inter Sibiu. Si
biul are echipă bună. Inter 
s-a mai întărit cu citiva jucă
tori de la Șo mii. anunță citi
va oameni noi. transferați în 
perioada care se apropie, așa 
că trebuie să privim returul 
cu toată atenția, să nu ne 
considerăm de pe acum în 
Divizia A.

— Care este programai pre
gătirilor ?

— La 12 ianuarie, reved-rea 
eu Întreg Iotul. Anoi. totul 
acasă, la Tg. Mureș, unde a- 
vem cele mai bune condiții 
de pregătire. Avem in vederi
le promovării si doi tineri, un 
mijlocaș. Szanto, si un vîrf, 
Moldovan, amîndoi crescuți in 
cadrul clubului. Aproape total 
a fost recuperat Kuii (19 ăn), 
după o operație complicată ia 
genunchi.

Mircea TUDORAN

După încheierea turului Diviziei C

Seria i: o FRUNTAȘĂ MERITUOASĂ - EXPLORĂRI ClMPULUNG MOLDOVENESC
I TURNEE DE

19 START IN „CUPA SPEHAM- 
ȚLLOR" LA minifotbal» Ince- 
Ipînd de milne, pe parcursul a 

cinci zile, in opt localități din 
țară se vor disputa jocurile din 
cadrul „Cupei Speranțelor", com- 

I petiție rezervată copiilor născuți 
după 1 august 1973 sl 1974). Iată 
localitățile : Bistrița, Bubușl, Bu
zău, Deva, Lugoj, Medgidia, Tg.

IJlu și Vaslui. Echipele clasate pe 
primul loc In cele opt grupe vor 
primi dreptul de participare la 
I turneul final, care se va des
fășura Intre 16 șl 15 Ianuarie 
Ia Deva (grupa mică) sd Bubușl 
(grupa mare).

I„CUPA CHIMIA" LA MIN1FOT- 
BAL. LA A XI-A EDITIK. la

ocazii pot fi încercate even
tuale noi rezerve pentru titu
larii reprezentativelor.

— Această idee atinge aubl- 
octul ultimei întrebări — aceea 
asupra perspectivelor echipei 
’masculine

— Avem un bogat rezervor 
ie tineri jucători cu justifi
cate veleități de a face parte 
din echipa națională Comba
tivitatea ș! buna lor pregătire, 
rezistența in regim de efort îi 
recomandă cu Insistență (și 
cea mai importantă, poate, ob
servație asupra Olimpiadei e 
că principalele calități ce se 
cer aici sînt tocmai acestea). 
Rezultatele ultimului Campio
nat Național sînt interesante In 
acest sens deși sînt sub influ
ența Olimpradei care de abia 
s-a terminat Oricum, vor fi 
interesante viitoarele confrun
tări — individuale și pe echipe 
— care ne vor dezvălui rapor
tul de forțe actual din șahul 
masculin Pregătirile k>tiilui, 
ale echipe. naționale au și în
ceput pentru că in luna fe
bruarie are loc „zonalul" Cam
pionatului Mondial, și vor con
tinua întreg anul utilizînd ex
periența acumulată la această 
Olimpiadă Are rămas datori 
șahului românesc mișcării 
noastre sportive avem posibi
litatea — și datorie — și vom 
căuta să recuperăn) ceea ce am 
pierdut

MINIFOTBAL
organizarea clubului Chimia și a 
CJ.E.F.S. Vîlcea, l-au desfășurat 
jocurile celei de a Xl-a ediții a 
.Cupei Chimia* la minlfotbal, la 
care au participat 12 selecționate 
de pe raza județului *1 a mu
nicipiului. Competiția a avut si 
un caracter de selecție Așa au 
fost depistați de antrenorul Tra
ian Popa, un vechi pasionat al 
muncii cu copiii, jucători ea Pa
vel, Vergu, Deacon eseu sau C. 
Gheorghe, componenți de bază al 
divizionarei A Chimia Rm. VB- 
cea. La grupa mică a cîștigat 
Zona Nord care, în finală, a to- 
rlns eu 5—4 echipa Ostroveni, Iar 
ta grupa mare câștigători au fost 
eoplil de la Ootrovenl. care au 
dispus de Zona Nord cu •—5. 
Golgeterii competiției : M. Tol- 
baru (Îs grupa mică) si Gtu Pă
lărie (grupa mare). Remarcați : 
N. Dobrlca, M. Splndu, N. Ani
ta, A. Pfitruleasa, A. lonescu jrf 
M. Bol cu. Cîștlgătorllor M s-eu 
oferit frumoase premii

ADMINISTRAȚIA OE STAI LOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
• In aceste zile ale începu

tului noului an 1S87 mai puteți 
găsi — la agențiile Loto-Prono
sport și la vlnzătoril volanțl din 
întreaga țară — LOZUL ANU
LUI NOU, cu Importante cîști 
.guri în autoturisme și bani. Re

țineți cS la această emisiune li
mitată se atribuie câștiguri di» 
fondul special al sistemului, 
ceea ce înseamnă că șansele d* 
cîștig ale pârtiei par ți lor se mul
tiplică în mod simțitor.

• Săptămîna aceasta are drept 
„cap de afiș* încă o acțiune ea 
caractei deosebit, devenită tra
dițională : este vorba de TRA
GEREA excepționala PRO- 
NOEXPRES A NOULUI AN, cant 
va avea loc duminică, 11 ianua
rie. Cele 1S categorii de eîști- 

Incheierea primei jumătăți a 
campionatului Diviziei C la fot
bal — competiție de amploare la 
care participă 192 do echipe re
partizate, după criterii geografi
ce, în 12 serii — oferă prilejul 
de a trece, succint, în revistă 
aspectele mai interesante ale tu
rului șl a prezenta cele mal me
rituoase formații, primele clasa
te In seriile respective.

$ In seria I, care grupează 
divizionare din nord-estul țârii, 
tînăra formație Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc, care activea
ză doar de doi ani în Divizia C, 
* reușit să încheie sezonul de 
toamnă pe primul loc. • Explo
rări a devenit principala adver
sară a echipei Șiretul Pașcani 
care, timp de 10 etape, a con
dus „ostilitățile* grupei. • Ex
plorări Cîmpulung Moldovenesc 
aparține asociației sportive de pe 
lingă întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice „Su
ceava* (președinte : Ing. loan 
Mureșan ; președintele secției : 
tehnicianul Dan Lucacl). • E- 
chipa este antrenată, de la pro
movarea el în campionat, de 
către Aurel Savancea, timp în 
care a făcut un spectaculos salt 

guri prevăd atribuirea de auto
turisme „Dacia 1300“, excursii în 
EL S. Cehoslovacă șl variate 
sume de bani. Avantajele tra
gerii sfnt garantate șl de formu
la acesteia, deosebit de Intere
santă și atractivă ; se efectuea
ză 10 extrageri, cu un total de 
M numere. în trei faze în a- 
eest context, menționăm că la 
raza a m-a, suplimentară, se a- 
eordă cîștigurl din fondul spe
cial al sistemului Pronoxpres. 
Biletele, care au fost puse în 
rinzare începînd de Ieri, 5 ia
nuarie, au următoarele valori : 
8 lei varianta (seriile L, O și X), 
cu drept de participare numai 
la faza I (respectiv, numai la 
primele două extrageri) ; 25 lei 
varianta (seriile T și X, care 
participă la toate cele 8 faze ale 
tragerii). Pentru noi detalii, con
sultați prospectul tragerii, care 
vl se pune la dispoziție de către 
toate agențiile din rețeaua Loto- 
Pronosport.
• Mîine, miercuri 7 ianuarie, 

are loc și tragerea obișnuită Pro- 
noexpres (prima din anul 1987), 
la care astăzi mal puteți juca 
numerele preferate

•calitativ (acum un an se afla 
pe locul 11 în clasament, cu 
13 p). 9 Lotul este compus din 
următorii jucători : Niță, Berdar. 
Pavel — S tăi cut, Busu, Cadîr, 
Cehren, Chinan — Sandu, Neac- 
șu, Ralcu, Abrosu, Botez, Ho
dini, Vițelaru — Dlncă, Lazăr, 
Valș, Rotaru. Golgeter este Neae- 
șu, cu 5 goluri marcate. Cel mal 
tineri slnt Vițelaru și Pavel — 
19 ani. Iar „veteranul" este Ho- 
dlnă — 30 de ani. Virata medie 
a echipei : 23.7 ani. Printre ju
cătorii remarcați tn meciurile din 
tur »e numără : Niță. Busu, Stăl- 
euț, Neaeșu șl Lazăr. 9 Atu- 
urile principale care au ridicat 
„11-le" din Cîmpulung au fost T 
jocul constant bun ln defensivă 
(» goluri primite tn 15 jocuri, 
dintre care, acasă, doar unul) ț 
o foarte jaborloasă linie de mij
loc șl, nu ln ultima Instanță, 
tinerețea. 9 In actuala ediție a 
„Cupei României". Explorări are 
o comportare remarcabilă : ea 
s-a calificat tn faza „18-lmllor", 
unde va juca, tn februarie, cu 
F. C. OH 9 Cele două echipe 
care au obținut victorii — pe te
renurile lor — tn fata liderului 
an fort C.S.M. Bneeeea șl Zim
brul Șiret. 9 La „adevăr". Ex
plorări a totalizat +11 P. 9 în 
retur va avea acasă 7 jocuri. 

If ianuarie 198T
IRAGEMA tlimROmm 

PRONOEXPRES 
A NOULUI AN

«e atribuie ctștrsurt in

BANI.AlimURiSME.EXClihSii
OESTi MOTAH8

printre care și cu principala el 
rivală. Șiretul Pașcani. 9 La 
capitolul disciplină Explorări are 
unele carențe. Dovadă — numă
rul mare de cartonașe galbene 
— 32 (I I) șl un cartonaș roșu.

Să mal amintim că tn această 
serie activează și două foste di
vizionare B, Chimia Fălticeni șl 
Minerul Vatra Dornel. dintre 
care prima ocupă locui 5 tn cla
sament, iar a doua poziția ■ 
M-a, ca urmare a celor 3 p de 
penalizare din campionatul tre
cut. (Toma RABȘAN)

lată clasamentul seriei :

pl on a tul trecut)

le Explorări 15 10 3 2 24- 9 33
2. Șiretul Pașc. 15 9 3 3 26-10 30
8. Relon Săv. 15 9 2 4 33-10 29
4. Metalul Răd. 15 8 1 8 26-14 25
5. Chimia Fălt. 15 8 0 7 35-19 24
8. Met. Botoșani 15 7 2 8 19-16 23
7. TF.PRO Tașl 15 7 2 6 22-24 23
1. Electro Botoș. 15 7 1 7 21-20 22
9. Zimbrul Șiret 15 7 1 7 19-27 22

10. Avîntul Fras. 15 7 1 7 17-25 22
11. CSM Bucecea 15 7 1 7 16-35 22
11. Carpațl Găl. 15 8 1 8 15-21 19
19. Cetatea Tg.N. 15 5 1 9 17-23 16
14. Mln. V. D.* 15 5 1 9 14-17 18
15. Conatr. Iași 15 3 2 10 8-23 lf!
10. Cristal Dor 15 3 2 10 15-34 îl

(• penalizată cu 3 P din cam-

O NOUA 
OCAZIE 

AVANTAJOASA!

10 extrageri, 
in 3 faze, cu un 
total de 60 nu
mere ;

18 categorii 
de ciștiguri ;

Biletele de 
25 lei participa 
la toate extrage
rile :

ULTIMA Zi 
de oarticipare,

SÎMBĂTA,
10 ianuarie



turneul international de Dasclict Juniori de la sala Marc
Fsesa^rsaasiasa*

ROMÂNIA - R. D.
BAIA MARE, & (prin tele

fon). Zjua a doua a turneului 
internațional de baschet ju
niori a debutat cu partida. 
Cehoslovacia —‘ Polonia, oare 
s-a încheiat cu scorul de 105— 
67 (48—32). în primele minu
te, meciul a fost echilibrat, 
dar polonezii au ratat foarte 
mult și, astfel, juniorii ceho
slovaci iau conducerea pe ta
bela de marcaj. Cehoslovacii, 
avînd în Bunak un conducă
tor de joc foarte bun st trei 
jucători inalți tot timpul în 
teren, au reușit să-și facă jo
cul, recuperind aproape tot 
sub panouri și creîndu-și cu
loare bune de a marca. Jocul 
are pînă la sfîrșit același as
pect, doar la începutul repri
zei a doua polonezii reușind 
să se apropie la 10 puncte, 
dar din cauza apărării extrem 
de aglomerate. mai „cruzii" 
jucători polonezi nu au putut, 
trece de ea si astfel se expli
că diferența mare de scor. 
Coșgeteri : Petrușka 37, Hu- 
decek 13, B'rtnik 12. respectiv 
Zelinski 19. Bialczeaskj 11, Pra- 
nica 10. Au arbitrat :■ H. Stre- 
blow (R.D.G.) si C. Dumitra- 
che (România).

Tn cel de-al doilea meci al 
reuniunii, România — R. D. 
Germană 100—43 (62—20). Joc
foarte alert de la început, cu 
toate că echipa noastră s-a în
călzit greu. Meciul place, ju
niorii noștri încercînd mal 
multe scheme tactice în vede
rea întîlnirli da marți cu Ce-

GERMANĂ 100-43
toslovacia, care va fi destul 
de dificilă. S-au realizat a- 
runcări de 3 p, din nou a fost 
folosită apărarea agresivă pe 
tot terenul și au tost destul 
de bine angajați pivoții.

în repriza a doua, jucătorii 
noștri slăbesc ritmul, dar di
ferența de tehnică si talie din
tre cele două echipe își spune 
cuvântul. . Au marcat : Mihai 
Iacob 6 Sinevicj 10, Constan
tin 13, Popa 10, Mircea Iacob 
6. Pelger 11, Hoit 8 Cristescu 
17, Cohanciuc 2, Hălmăgean 17; 
cel mai bun realizator de la 
echipa oaspete, Hirschfeld 14. 
Au arbitrat K. Koloszewski 
(R. P. Polonă) și D. Hricisin 
(Cehoslovacia).

Nieoleta ALDEA

„TURNEUL CELOR
VIENA, 5 (Agerpres). — Cel 

de-al treilea concurs din cadrul 
tradiționalei competiții interna
ționale de sărituri cu schiurile 
„Turneul celor patru trambuli
ne* s-a desfășurat la Innsbruck 
șl a fost cîștlgat de sportivul

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al ANULUI 1986
U.R.S.S. - ZAVAROV...

Deși fotbalistul Igor Belanov 
a fost recompensat anul trecut 
cu „Balonul de aur“. care se 
decerne celui mai bun fotbalist 
euroDean, totuși, revista sovie
tică .Fotbal-Hockei* a stabilit 
un clasament care-1 are în 
frunte ne Aleksandr Zavarov 
cu 357 d, Belanov al doilea, 
totalizînd 313 p. Al treilea a 
fost tot un fotbalist de la Di-

PATRU TRAMBULINE**
iugoslav Primoz Ulaga, cu 226,40 
puncte (ambele sărituri ale în
vingătorului au măsurat 109,5 m). 
Pe locurile următoare s-au situat 
norvegianul Hroar Stjernen — 
224,10 puncte șl austriacul Ernst 
Vettori — 222,60 puncte.

C!HD DOI SE CEARTĂ...
Epilog neașteptat in C.M. de 

hochei (tineret) : cum partida 
Canada — U.R.S.S. a fost în
treruptă din cauza unei certe 
generale, comisia tehnică a 
competiției a decis descalifi
carea ambelor formații si ra
dierea rezultatelor lor. Tn con
secință. titlul a revenit Fin
landei (11 d). urmată de Ceho
slovacia (10 p) si Suedia (9 p). 
Ultimele rezultate : Suedia — 
S.U.A. 8—0 ; Finlanda — Ce
hoslovacia 5—3 (!) : Polonia — 
Elveția &—3.

I

5

ULTIMA

5.

„EUROPA TOP 12"
La Basel s-au încheiat între

cerile din cadrul celei de a 
XVH-a ediții a competiției „Eu
ropa Top 12“ la tenis de masă 
pentru seniori și senioare, la 
oare au luat parte cei mai buni 
sportivi ai continentului. Repre
zentanta noastră, Maria Alboiu, 
n-a reușit să repete performan
ța de anul trecut dnd s-a cla
sat in primele locuri ale acestei 
importante competiții. Ea a ob
ținut de această dată o singură 
victorie (2—• cu Bellinger), ratînd 
însă de puțin succesul în meciu
rile eu Gherghelceva, Vriesekoop 
și Popova, dar prezența ei în a- 
cest turneu este, totuși, merito
rie.

La feminin, competiția a fost 
dominată de campioana europea
nă Csilla Batorfl (Ungaria) 10 v, 
în urma el situîndu-se reputate 
„palete- : Edith Urban (Ungaria) 
9 v, Fliura Bulatova (U.R.S.S.) 
8 v, Bettine Vriesekoop (Olanda) 
8 v, Maria Alboiu ocupînd locul 
12. La masculin, întrecerea a

LA TENIS DE MASĂ
fost mult mai echilibrată : 1. Des
mond Douglas (Anglia) 8 v, Jab 
Owe Waldner (Suedia) 7 v, J6r- 
gen Persson (Suedia) 7 v,
Andrzej Grubba (Polonia) 7 ▼.

Următoarea ediție va avea loc 
ta Iugoslavia.

namo Kiev. Oleg Blohin. cu 
M D.

NORVEGIA -
INGRID KRISTIANSEN

Ziariștii sportivi din Norve
gia au ales-o pe atleta Ingrid 
Kristiansen drept cea mai bună 
sportivă pe 1986 a „Tării Fior
durilor*. în decursul anului 
trecut ea a corectat recorduri
le mondiale th cursele de 
5 009 m, 10 000 m si a fost 
campioană continentală. pe 
10 000 m. la C.E. de la Stut
tgart. Ea este a zecea sporti
vă care, din 1948, a obținut a- 
ceastă distincție tn Norvegia. 
Pe locul secund ®1 clasamentu
lui figurează formația femini
nă de handbal, deținătoare a 
medaliei de bronz la ultima e- 
ditie a C.M.. In Olanda.

CB MAI VALOROȘI SPORTIVI 
MEDITERANEENI

Agenția de presă iugoslavă 
Tanjug a stabilit lista celor 
mal buni sportivi din țările 
riverane Mării Mediterane: 
1. Said Aouita (Maroc) atle
tism. 1 Alain Prost (Franța) 
automobilism. 3. Drazen Petro- 
vici (Iugoslavia) baschet. 4. 
Ștefana Mei (Italia) atletism. 
5. Jeannie Longo (Franța) ci
clism. 8. Nieo» Galiș (Grecia)

baschet. 7. Rok Petrovici (Iu
goslavia) schi și Maria Crui 
Diaz (Spania) atletism. 9. Meh
met Terzi (Turcia) atletism, 
10. Rainold Messner (Italia) 
alpinism. Azis Bouderbala (Ma
roc) fotbal si Emilio Butra- 
gueno (Spania) fotbal .

ROMA, 5 (Agerpres).’ — Co
tidianul sportiv italian „La 
Gazzetta dello sport" a alcă
tuit. pe baza voturilor a șapte 
reputat! antrenori, echipa de 
fotbal ideală a anului 1936. 
Potrivit opiniilor tehnicienilor 
Enzo Bearzot, Carlos Bilardo, 
Jupo Derwall, Michel Hidalgo, 
Luis-Cesar Menotti, Rinus Mi
chels si Giovanni TrapattonJ 
unsnrezecele anului ar fi ur
mătorul : Rinat Dasaev
(U.R.S.S.). — Josimar (Brazi
lia). Karl-Heinz Forster 
(R.F.G.), Morten “Olsen (Dane
marca). Manuel Amoros (Fran
ța) — Hans-Peter Briegel 
(R.F.G.), Jean Țigana (Franța). 
Lothar Matthaeus (R.F.G.), 
Diego Maradona (Argentina) — 
Preben Elkjaer-Larsen (Dane
marca). Igor Belanov (U.R.S.S.).

Surprinzătoare prezența unui 
singur jucător de la formația 
campioană mondială. Argenti
na. în timp ce echipa învinsă 
In finala „Cupei Mondiale* 
este reprezentată prin cel mai 
mare număr de selecționați : 1

A fost stabilit

PROGRAMUL ECHIPEI

CURSA
cum pe cel mai dificil tronson, 
Capetown — Sydney. Ceea ce 
s-a întîmplat, lingă AntHe, cu 
Lots Caradec s-a întîmplat 
aici, nu departe de coasta de 
sud-est a Australiei, cu • Jac
ques de Rout, dispărut 0 el 
fără urme, Volierul său „Sko- 
iern IV" a fost, ca și „Ropote**, 
găsit (răsturnat și avariat) la 
240 de mile depărtare de Syd
ney, dar încercările de a-l des
coperi " ""

lntr-una din cele mai aspre 
și mai dramatice încercări ale 
omului modern, pe „Drumul 
Romului1* (traversarea solitară 
a Atlanticului, din Franța în 
Guadelupa), au cedat mai tn- 
tîi în tata furtunii Eric Loi- 
seau, Eric Tabarly (câștigăto
rul ediției 1976 a ..Tranșatului") 
și Dominique Marsaudon. A- 
vertismentul, o competiție mod 
dificilă ca oricînd, fusese lan
sat și, totuși, Loic Caradec (pe 
„R.oyale**) și Phi
lippe Poupon pe.
'„Fleury Michon 
VII**) se îndrep
tau, imperturbabili spre ținta 
finală. Considerat „Le joc
key de la course** (Patrick 
Chapuis în „VEquipe"), Cara
dec anunțase că va fi ultima 
sa traversare pe „Royale" ți 
că, după ce va învinge, va re
nunța la catamaranul său de 
26 m (deținător al recordului 
Atlanticului) șl, mai mult ca 
sigur, la acest gen de întreceri. 
Dorea însă, cine și-ar fi pro
pus altceva în locul său 7, să 
termine în glorie, el, care „cu
noștea oceanul la fel de pine 
ca și grădinița din fața casei".

Dar el a pierdut, cite va zile 
mai tîrziu, teribilul pariu cu ma
rea ! „Royale" a fost depistat, 
scufundat în urma unei coli
ziuni (cu ce ? I de ce 7 !), iar . 
Carqdec a fost dat dispărut ! 
Căutările au durat, înfrigurate, 
aproape o săptămână, după 
care totul s-a redus, vai, la 
expresia „din păcate, nu mai 
e nimic de făcut"... Și, pentru 
că așa e (din totdeauna) viața, 
nedreaptă și grăbită, lumea l-a 
dat uitării p'e Caradec și și-a 
mutat atenția asupra celuilalt 
„meci** al mării, „Cursa soli
tară în jurul lumii**, ajunsă a-

pe

de

de Roux au eșuat. 
Cu tristețea de ri
goare, un purtător 
de cuvînt al Cen
trului federal aus- 
salvare a declarat 

cerce-
tralian 
că „nu vor fi reluate 
țările de cit în cazul apariției 
unui element -nou. Dar aceas
tă posibilitate pare minimă".

Cele două dispariții, interve
nite la nici o lună distanță una 
de cealaltă, au pus sub xem- 
ntd întrebării, logic, modul tn 
oare sînt dotate din punct de 
vedere tehnic astfel de am
barcațiuni, menite să înfrunta 
întinderile de apă pe mii ți 
mii de leghe marine. „Va tre
bui să revedem dotarea, a spus 
scoțianul Robin Knox Jonston, 
organizatorul «Cursei solitare», 
pentru că ceva nu e in re
gulă". Dar asupra acestui su
biect, și-au amintit ziariștii, 
s-a mai discutat, promisiunile 
rămînînd însă pe hîrtie, fără 
ca siguranța navigatorilor să 
crească ! Lesne de dedus că, 
dintre toți cei implicați, sub o 
formă sau alta, în asemenea 
riscante întreceri, doar. Loic 
Caradec s-a ținut de cuvînt. 
Cursa tui a fost, cu adevărat, 
ultima.

O vi di u IOAN1ȚOAIA

« TELEX ® TELEX • TELEX 9 TELEX &
BASCHET in semifinalele

turneului internațional masculin 
de la Londra s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Leverkusen 
(R. F. Germania) - MIM Edin
burgh (Scoția) 114—î 08 (60—49) ;
Montelibano (Brazilia) — Solna 
Stockholm (Suedia) 108—84
(60—43) @ Finala turneului mas
culin din cadrul Campionatelor 
Asiei pentru juniori se va dis
puta între formațiile R. P. Chi
neze și Filipinelor. în ultimul 
meci din preliminarii, R. P. Chi
neză a dispus cu 97—72 de Co
reea de Sua.

CICLISM $ Cursa clclistă de 
* zile de la Koln s-a încheiat cu 
•nccesul cuplului Dietrich Tliu-

rau (IL F. Germania) — Rene Pij- 
nen (Olanda). Pe locul secund, la 
un tur de Învingători, s-a cla
sat perechea Josef Kristen (R. F. 
Germania) — Roman Hermann 
(Liechtenstein).

HANDBAL • In prima zi a 
turneului masculin de la Ponte- 
vedra, echipa Spaniei a învins cu 
26—19 (14—8) formația Danemar
cei, in timp ce selecționata URSS 
a dispus cu 29—24 (12—12) de re
prezentativa Iugoslaviei.

TENIS © Finala turneului pen
tru juniori (categoria 16 ani) de 
la Port Washington (SUA) a fost 
cîștlgată de Vladimir Petrușenko 
(URSSJ„ care l-a întrecut cu <—6»

OLIMPICE A ROMÂNIEI
ZURICH, 5 (Agerpres). — 

In ultimul număr al revistei 
Federației Internationale de 
Fotbal. „FIFA News*, este pu
blicat programul meciurilor 
din -cadrul preliminariilor tur
neului olimpic de fotbal. la 
care se vor califica 5 formații 
europene, trei din Africa, două 
sud-americane. trei din Asia, 
inclusiv tara-gazdă a Olimpia
dei. Coreea de Sud, și cite una 
din zona Americii de Nord, 
Centrală si Marea Caraibilor 
și din Oceania

lată programul partidelor 
grupei A, europene, din care 
face parte st România, alături 
de echipele R.F. Germania. Po
loniei. Danemarcei si Greciei: 
tn 1987 : România — R.F. Ger
mani* (18 aprilie) ; România — 
Poloni* (20 mai) ; Danemarca 
— România (10 iunie) ; Ro
mâni* — Danemarca (3 sep
tembrie) : R.F.G. — Polonia 
(13 octombrie) ; Polonia — Da
nemarca (28 octombrie) ; Da
nemarca — R.F. Germania (18 
noiembrie) ; in 1988 : R.F. Ger

mania — Danemarca (-Z mar
tie) ; Polonia — România (30 
martie) : Polonia — R.F. Ger
mania (27 aprilie) ; Danemar
ca — Polonia (18 mai) ; R.F. 
Germani* — România (31 mai). 
Datele meciurilor pe care 1« 
va susține Grecia nu au fost 
Încă stabilite.

Celelalte serii europene au 
următoarea alcătuire: grupa B: 
Italia, R.D. Germană, Portuga
lia. Olanda, Islanda ; grupa C l 
Franța, Ungaria, Spania, Sue
dia Irlanda ; grupa D : Nor
vegia. U.R.S.S., Bulgaria. Elve
ția, Turcia : grupa E : Iugo
slavia. Cehoslovacia. Austria. 
Belgia. Finlanda

Tur fie orizont tn campionatele

naționale din Europa

DANEMARCA: 0 RENAȘTERE Â CLUBURILOR 
@ Aarhus - pe primul loc, dar Brondby 
rămîne o echipă valoroasă

Anul 1935 a fost considerat 
drept cel mal bun pentru cam
pionatul danez. „O renaștere a 
cluburilor noastre" — își intitula 
ziarul B.T^ din Copenhaga, un 
oomentartu privind disputa ce
lor 14 echipe din prima ligă, Iar 
antrenorul reprezentativei Dane
marcei, Sepp Piontek, declara î 
„In ultimul an s-a jucat mal 
modern, în viteză, cu toate că 
majoritatea internaționalilor evo
luează in străinătate, dar exem
plul lor a fost luat de Jucători! 
din numeroase echipe amatoare 
din prima divizie". Intr-adevăr, 
jocurile au fost mal pasionante, 
iar numărul de goluri Înscrise 
(media de 4-35) a fost mad mare 
față de 1985 șl a fost înregis
trat un procent mai mare de 
spectatori (în medie cu 23 ia 
sută, superior față de anul 
precedent).

Portarul Rasmussen (Aarhus) și al repreze dati
ve! Danemarcei (in centrul imaginii) respinge 

balonul tntr-un meci internațional

TELEX 9 TELEX 9
6—0, 6—3 pe compatriotul său An
drei Cerkasov @ Primul turneu 
al actualei ediții a „Circuitului 
feminin", disputat la Brisbane, 
s-a Încheiat cu sitceesul Hanel 
Mandllkova, care a Întrecut-o In 
finală, cu 6—2, 2—6, 6—4 pe Pam 
Shriver.

VOLEI 0 In orașul vest-ger- 
man Bremen au continuat între
cerile turneului feminin, tn pen
ultima zi a competiției inregis- 
trîndu-se următoarele rezultate : 
Japonia — Selecționata secundă a 
R. F. Germania 3—0 ; Uralocika 
(URSS) — R. F. Germania 3—» ; 
Cuba — R. D. Germană 3—0 : 
Olanda — Franța 3—1.

Campionatiti pe 
1936 l-a Încheiat cu 
o surpriză. Titlul 
l-« clâtlgas G. r. 
Aarhus (41 p), tn 
timp ee multipla 
campioană Brăndby 
a obținut 17 p. Dar 
BrOndby a avut • 
comportare onorabi
lă ta C.C.E. din 1M6 
ellmtatad pe Bon- 
ved Budapesta st pe 
Dynamo Berlin, a- 
iungtad 1* actuala e- 
dlțle ta sferturile de 
finală. Este o per
formanță remarca
bilă, dacă avem ta 
vedere faptul că, 
dup> M de ani, ea
eate prima formație daneză care 
a ajuns ta această fază a com
petiției supreme a cluburilor 
europene. Și totuși, ta 1986 
Brăndby *-a obținut, Ump de 7 
etape, tact o victorie, fapt de 
care a profitat GJ. Aarhus, care 
a cucerit titlul și va lua startul 
ta viitoarea ediție a C.Ci 
(1987—1988). Nu se poete spune 
că noua campioană nu are me
rite deosebite : o apărare bine 
organizată joacă pe contraatac, 
surprinzlnd apărarea adversă. Ea 
are cfțlva jucători excelențl, ca 
portarid Internațional Rasmussen, 
pe fundașul central Stampe, pe 
mijlocașii Lundquist, Danedrup
șl marea revelație Înaintașul
Harnlsen £26 de ani 1), promovat 
din Hga * 4-a, care — cu 11 go
luri — a devenit omul din gol- 
getertl fruntași. Dar iată lista 
celor mal valoroși oameni de go(L 
16 — Claus Nielsen (Brdndby) ; 
14 — Lundquist (Aarltus) șl M. 
Nletaen fBrftnsnSj) ; H — Alan 
Simonsen (Vefle) : 11 — ntaml- 
sen (Aarbus).

Jucătorul anului 1986 a fost st
ies un nume nou : Kent N lei se* 
de 1* Br&nshăj (locul 11 ta cla
sament), ttaăr, constant, cu mart 
perspective, care a șl intrat h» 
vederile selecționerului Piontek. 
Să mal adăugăm faptul că lupt* 
pentru titlu a fost foarte pasio
nantă. După terminarea turului 
conducea B.K. 1903 Copenhaga, 
dar ea a avut o toamnă mai 
slabă, ocuplnd in final doar lo
cui 6 1 fa schimb, această for
mație s-a consolat cu cîștigare* 
Cupei (2—1 ta finală cu Ikast). 
O ascensiune neașteptată a avut-o 
formați* Năstved (de la locul M 
ta tur ea a urcat pe locul 3 ta 
clasamentul final, șl va partdcipa 
ta Cup* U.E.F.A. — 1987—38). I* 
fina, două echipe cunoscute n 
ocupa* ultimele locuri șl au re
trograde* ta Itga secundă : Esb- 
Jerg și Freja !

Ion OCHSENFELD 
Troian STĂNESCU
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