
„Să muncim astfel incit știința și tehnologia 
românească să se afirme — așa cum i se cere de 
partid - drept factori esențiali in transpunerea in 
viață a hotărîrilor Congresului al XHI-lea al parti
dului, a mărețului Program de făurire a societății

asocialiste multilateral dezvoltate și de înaintare 
patriei spre comunism".

ELENA CEAUȘESCU
(din cuvîntarea rostita la Plenara Consiliului 

Național al Științei și învățăm!ntului)

&

I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPbRl

| ANUL XLIII - Nr. 11521 4 PAGINI - 50 BANI Miercuri 7 ianuarie 1987

La aniversarea tovarășei ELENA ICEAUȘESCU In turneul din R.D. Germană nl handbalistelor Junioara

ÎNALTĂ PREȚUIRE Șl VIBRANT OMAGIU
DIN PARTEA ÎNTREGULUI POPOR

ALEASA CINSTIRE

Geo C1OLCAN

Omagiu îți aduce azi poporul, 
Tovarâțâ de viață celui care, 
Sub Tricolor ne-aduce Viitorul 
De certă libertate și de soare.

Imaculată, neaua la hotară 
Covor curat și lucitor așterne 
Pe care toate mamele din țară 
pe iți scriu iubirile eterne;

Pentrfr-femeia ce-și apleacă 
gindul 

Asupra complicatelor formule. 
Femeia-mamă care ani de-a 

rindul 
Din dragoste și nopți a făcut 

zile.

Iubirile aprtnse-n nestemate
De stimă și de dragoste fierbinte 
Pentru femeia ce in demnitate 
Muncește !îngă-al țării

Președinte ;

Imaculată zi de sărbătoare 
Pe fruntea țării purrfe iar 

cunună, 
Și noi cu Tara înălțăm urare ; 
Mulți ani, mulți ani,

CU ȚARA ÎMPREUNA I

Tapiserie de Ileana Balotă __

inimilor noastre, o

FRUMOASĂ COMPORTARE 
A ECHIPEI ROMÂNIEI

Din adîncul

„LA MULȚI
Gânduri frumoase, de aleasă 

prețuire, simțăminte de profun
dă admirație și respect pentru 
o viață și o activitate dedicate 
cu generozitate idealurilor de 
mai bine ale poporului și pa
triei. se constituie astăzi. în a 
șaptea zi a lui Ianuar, îritr-un 
imens buchet omagial. la 
aniversarea tovarășei acade- 

' mi cian doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU. Din milioane de 
inimi românești izvorăște as
tăzi aceeași sensibilă și caldă 
urare : „La mulți ani, cu 
sănătate !“ pentru oea mai de 
seamă fiică a țării, eminent 
om politic, a cărei activitate a 
stat și stă sub semnul mereu 
aprinsei făclii revoluționare, 
purtată cu siguranță și înțelep
ciune de partid, de secretarul 
săiu general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Pentru savantul 
de renume mondial care, prin 
propriul exemplu de muncă, 
gândire și profunzime creatoa
re, a dat ' ...................
siuni noi 
românești. . .
nobilei cauze de ridicare a țării 
pe culmi noi, nicicând atinse, 
de oivi'lizație și progres, desfă
șurând alături de conducătorul 
partidului și statului o vastă 
activitate menită să slujească 
poporul din care s-a ridicat, 
patria socialistă, continua lor 
propășire...

Omagiul pe câre il aduce as
tăzi întreaga națiune celei mai 
bune dintre fiicele sale este 
puternic pătruns de înalta a- 

■ preciere dată îndelungatei acti
vități revoluționare în rîndurlle 
Partidului Comunist Român, 
cutezanței și pasiunii cu care 
tovarășa Elena Ceaușescu a 
luptat î<n asprii ani ai ilegali
tății pentru triumful idealurilor 
comuniste, precum și contribu
ției valoroase pe care a adus-o 
în anii de istorie nouă a pa
triei !a înfăptuirea revoluției 
și construcției socialiste, la pu
ternica afirmare a României

impulsuri și da men - 
cercetării științifice 
Pentru omul devotat

ANI, CU SĂNĂTATE!»
pe plan internațional. O oo>n- 
trilbuțle rodnică în înaltele 
funcții de membru al _ Comite- 
tul«i Politic Executiv' al C.C. 
al P.CJL și de prim viceprim- 
ministru al guvernului, funcții 
ae onorează nu numai o stră
lucită carieră politică, oi deo
potrivă profundul patriotism și 
fermitatea revoluționară ce o de
finește, devotamentul nețărmu
rit față de partid, patrie și po
por, vocația dreptății și liber
tății omului, ale popoarelor, 
vocația păcii.

înaltul omagiu adus astăzi 
de țara întreagă tovarășei 
Elena Ceaușescu cuprinde In 
ei, în egală măsură, recunoștin
ța. pentru remarcabilele merite 
ale omului de știință care a ri
dicat ștaciieta contribuției ro
mânești la tezaurul culturii 
universale, prin opere de o ac
tualitate științifică stringentă, 
larg recunoscute ca atare pe 
plan mondial. Totodată. 
In acest omagiu găsim gi 
gratitudinea pentru direcțio
narea și stimularea întregii ac
tivități de cercetare științifică 
șl învățămînt — ca președinte 
al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie; apoi aa 
președinte al Consiliului Na
țional al Științei și învățămân
tului — astfel incit aceste do
menii au cunoscut o permanen
tă și viguroasă afirmare, partl- 
cipînd substanțial si nemijlocit 
la un ritm din ce în ce mal 
dinamic de dezvoltare și mo
dernizare a întregii noastre 
economii, la o nouă calitate a 
muncii șl vieții, la grandioa
sele realizări obținute în anii 
din urmă de poporul nostru. 
In zi de sărbătoare, la începu
tul anului doi al celui de al 
8-lea cincinal, putem spune că 
știința românească prezintă toa
te garanțiile de a aduce noi 
și importante contribuții la 
propășirea economico -socială a 
țării, să împlinească chemarea

5

caldă urare

secretarului general al parti
dului, tovarășul “1__1_
Ceaușescu, în prag de an nou, Jâ 
aoeea de „promovare în pro- ă 
ductie a celor mai noi cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifi- g 
ee“, importantă condiție a în-
făptuirii obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului, cerință subliniată 
convingător șl cuprinzător in 
cuvîntarea tovarășei Elena 
Ceaușescu la plenara din oc
tombrie 1988 a Consiliului Na
țional al Științei și învăță
mântului.

De bună seamă, tineretul pa
triei găsește im aceas-tă zi ani
versară prilejul de a-și ex
prima înalta sa stimă și pre
țuire față de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, pentru grija pă
rintească pe care o manifestă 
constant pentru noile generații, 
veghind și îndrumând formarea 
unor oameni de nădejde ai 
societății, multilateral pregătiți, 
educați în spiritul normelor e- 
ticii și echității socialiste. Intre 
aoești tineri se află toți spor
tivii patriei, care nu uită nu- 

•meroasele dovezi de afecțiune 
și apreciere, căldura cu care au 
fost, în dese rînduri, întâmpi
nați cei mai vrednici dintre ei. 
oei care au adus țării victorii 
de prestigiu și falsă în lumea 
sportivă mondială. Cu toții, 
alături de tehnicienii și acti
viștii mișcării sportive, de cei
lalți tineri, de întregul popor, 
îi adresează tovarășei Elena 
Ceaușescu, din adincid inimilor 
lor, urarea de viață lungă și 
noi succese în îndeplinirea 
înaltelor funcții Încredințate de 
partidul șl statul nostru, în 
prodigioasa sa activitate știin
țifică. Și se angajează cu en
tuziasm șl fermitate să-și adu
că la rindul lor o contribuție 
superioară în muncă șl in 
sport, pentru continua înflo
rire * patriei.

i

Reprezentativa de handbal 
junioare a tării noastre (antre
nori: Bogdan Macovel. Gheor- 
ghe Sbora si Ovidiu Toc). a 
participat la tradiționala com
petiție „Cupa Fritz Sehwartze", 
organizată în orașul Halle (R.D. 
Germană), unde a repurtat un 
frumos succes, obținând 5 vic
torii si un rezultat de egalitate 
(cu formația tării gazdă). „La 
întrecerea de la Haîie, aflată 
la a 15-a ediție — ne spunea 
Bogdan Macovei — au partici
pat toate echipele care, in luna 
august a acestui an, se vor 
reuni in Bulgaria, Ia startul 
Concursului Prietenia. Din a- 
cest punct de vedere, apreciez 
că tinerele noastre handbaliste 
«u absolvit un serios examen. 
Victoriilor în sine trebuie să le 
adăugăm si faptul că întreaga 
echipă a evoluat aproape de 
nivelul dorit de conducerea 
tehnică, linia de 9 metri, in 
mod deosebit, remareîndu-se 
printr-o prestație corespunză
toare: Adina Ion — Sorina 
Lefter — Emilia Luca — Da
niela Paștiu — Daniela Turca- 
nu — Monica Partiu. Pot afir
ma că de multi ani echipa de 
junioare a tării noastre nu a 
beneficiat de aportul atîtor ju
cătoare de certă perspectivă".

Antrenorul echipei naționale 
a tinut să evidențieze pe cele 
mai bune jucătoare subliniind 
— ne bună dreptate — si clu
burile lor de proveniență : Ra
mona Mțhalache — cel mal bun 
portar al turneului (Voința O- 
dorheiu Secuiesc). Sorina Lef

De azi, la Timișoara

I
Nicolae $

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE SALĂ 
ALE ROMÂNIEI LA TENIS

$

începând de astăzi, timp de 
5 zile sala Olimpia din Timi
șoara va găzdui Campionatele 
internaționale de sală ale 
României la tenis. întrecere ca
re intră în circuitul de sală al 
tarilor socialiste și la care 
si-au anuntat participarea si 
jucători din Cehoslovacia. Un
garia, Polonia.

In ceea ce ne privește, sînț 
prezenti la start toți compo
nent» lotului reprezentativ 
masculin, nume cunoscute iu
bitorilor de tenis din tară, ca 
Florin Segărceanu, campion

Mîine, în Sala Sporturilor din Ciuj-Napoca

&
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Sala Sporturilor din Cluj- 
Napoca găzduiește mllne, înce
pând de la ora 18. un meci de 
baschet feminin de mare im
portantă și atracție. în care se 
întâlnesc echipa locală Univer
sitatea si campioana U.R.S.S., 
formația Dinamo Novosibirsk. 
Partida se dispută în cadrul 
turului I al grupei A a sfer
turilor de finală ale C.C.E. si 
are. pentru ambele echipe, un 
caracter hotârîtor în disputa 
pentru calificarea în semifina
lele competiției (la care au 
dreptul primele două clasate 
din fiecare grupă). In ipoteza 
unui succes. baschetbalistele 
clujene își mențin șansele de 
promovare, dar in aceeași si
tuație se află șl sportivele din 
Novosibirsk. Desigur, misiunea 

ter (CSȘ 2 București), Adina 
Ion (Rulmentul Brașov), Lă- 
crămioara Lazăr (CSȘ Con
structorul Baia Mare), Daniela 
Paștin (CSȘ Sibiu). Emilia Lo
ca (CSȘ-Știinta Bacău). MI- 
reia Gheorghe (CSȘ 1 Con
stanta). Gabriela Muntcanu 
(CSȘ Zalău). Gabriela Turea 
(CSȘ-Universitatea Craiova), 
Monica Nedelca (CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca).

Iată rezultatele echipei 
României : 15—12 ' cu U.R.S.S„ 
18—12 cu Polonia. II—10 cu 
Ungaria, 17—16 cu Bulgaria, 
20—11 cu Cehoslovacia și 13—13 
cu R.D. Germană. Handbaliste
le noastre au obtinut locul se
cund in clasamentul final, la 
egalitate de puncte (11) cu 
R.D.G.. datorită unei clauze a 
regulamentului competiției,
conform căreia în caz de egali
tate între primele două forma
ții. locul I îl ocupă echipa ca
re. în fata celei de a treia cla
sate înscrie mal multe goluri. 
Formația R.D.G. a obtinut vic
toria Ia 3 goluri diferență, fa
tă de unul singur al echipei 
României — în meciurile cu 
Bulgaria. Clasament final : 1. 
R.D. Germană, 2. România 1 
Bulgaria, 4. U.R.S.S.. 5. Polonia. 
8, Ungaria. 7. Cehoslovacia.

La sflrșitul anului trecut e- 
chipa noastră de junioare a 
obtinut și alte rezultate nota
bile in meciuri bilaterale r 
18—19 si 19—13 cu Ungaria, 
27—19 si 24—23 eu Polonia, 
«4—24, «5—19 cu R.D.G. (I. Gv.).

national en-titre. Andrei Dirzn, 
Mibai Vanță, Adrian Marea, 
Răzvan Itu. George Cosac. 
noua speranță a tenisului ro
mânesc, dar și alti jucători 
aflatl pe poziții fruntașe in 
clasamentul intern. La femtntn, 
tara noastră va fi reprezenta
tă de campioana tării. Teodora 
Tache. aflată la primul el an 
de seniorat, Diane Samungi. la 
ultimul an de juniorat. Floren
tina Curpene, Mădălina Voi- 
nea, revelația sezonului ’88, 
Monica Pecbeanu și altele.

CU VIU INTERES
BASCHET FEMININ
formației Universitatea este di
ficilă (să nu se uite că Dina
mo este actuala deținătoare a 
Cupei Liliana Ronchetti), dar 
buna comportare pe teren pro
priu în edițiile precedente ale 
C.C.E.. precum si sprijinul en
tuziastului public ne Îndreptă
țesc să credem că „U“ este ca
pabilă de un rezultat favora
bil.

Jocul va fi arbitrat de N, 
Kapanli (Turcia) si J» Berks 
(Ungaria).

In aceeași grupă, si tot toi. 
are loc întîlnirea Partizan Bel
grad — Prlmigî Vicenza. In 
grupa B se desfășoară meciu
rile : Sparta Praga. — Stade 
Franțals Versailles și Agon 
DQsseldorf — Levski-Spartak 
Sofia.



în Dlină vacantă, cei mai 
mici judoka, fruntașii secțiilor 
de resort ale Cluburilor Sporti
ve Școlare Pionierul din întrea
ga țară, și-au dat întîlnire la 
Galati, la finala care avea să 
desemneze ne cei mai voinici 
dintre ei. Competiția la care 
erau "invitați — -Cupa Pionie
rul". Întrecere înscrisă sub ge
nericul Daciadei — a ajuns la 
o oarecare tradiție de vreme ce 
In 1986 a fost consemnată cea 
de a 7-a ediție.

Inițiatorii. Consiliul National 
al Organizației Pionierilor si 
Consiliul Național nentru Edu
cație Fizică si Sport (prin fe
derația de specialitate), subli
niază cu satisfacție că întrece
rea a răspuns scopului propus, 
acela de a fi o permanentă 
modalitate de selecție a celor 
mai dotați copii pentru judo, 
■port olimpic in care reprezen
tanții României încep să se a- 
flrme. In acest sens, asigurarea 
unei puternice pepiniere, ince
pted de la nivelul purtătorilor 
cravatei roșii cu tricolor, poale 
însemna o garanție a reușitei 
in viitor, în perspectiva des- 
eoneririi si modelării unor 
mari campioni. Este deosebit 
de încurajator că in multe 
centre ale tării acest sport al 
volnicilor este tratat cu mult 
Interes, nu numai în București 
fin soetă. Sectorul 3 si nucleul 
de performanță de la „Voinice- 
hil". condus cu multă pasiu
ne si competență de prof. Dan 
Deliu) ci și in județele Bistri- 
ta-Năsăud (cu valorosul centru 
de la C.S.S. Pionierul Nâsăud. 
condus de prof. Antonel Pop). 
Bacău (C.S.S. Pionierul, prof. 
Aurel Chelariu) și Galați, aco
lo unde a fost înființată prima 
■eeție de Judo pentru pionieri

Pe firul apei Cerna. in 
zona Poienei Ruscăi, nu de
parte de Hunedoara, este 
situată comuna Toplița. cu 
o populație de peste 2000 de 
locuitori. La venirea sa în 
această localitate, acum a- 
nroape un deceniu, profeso
ral de educație fizică Gheor
ghe Enache părea pus în 
fata unei neașteptate sur
prize : cum să facă el sport 
cu oamenii locului, să-i mo
bilizeze la competiții (așa 
cum își propusese), dacă 
aid nu putuse fi amenaja
tă nici un fel de bază spor
tivă. din cauza reliefului 
deosebit de accidentat. Dar, 
valorificîndu-si calitățile de 
bun gospodar. perseverînd 
în intențiile sale de a oferi 
tineretului, tuturor oame
nilor comunei posibilitatea 
de a face gport. profesorul 
de educație fizică s-a pus 
serios pe treabă, si-a atras 
de partea sa si alti oameni 
de inițiativă și pe singurul 
loe plat de pe aceste me
leaguri a amenajat o fru
moasă si bine dotată bază 
sportivi : teren de fotbal, 
două terenuri de tenis de 
cîmp, terenuri suprapuse de 
baschet si volei, iar la că
minul cultural iubitorilor 
tenisului de masă și șahu
lui Ii s-au pus la dispoziție 
dotările necesare pentru

surpriza sezonului de Iarnă I

LOZUL ANULUI NOU
•EMISIUNI SPECIAIĂ UMITATâ•
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CEI MAI MICI JUDOKA VOR 

SĂ AJUNGĂ MARI VOINICI...
HANDBALISTUL Dl IA ȘTIINJA BACĂU

AU CÎȘTIGAI „CUPA Dl IARNĂ-
si afiliată federației, prin grija 
conducerii Consiliului județean 
al organizației pionierilor, a 
C.J.E.F.S.. a Inspectoratului 
școlar județean și de bună sea
mă a inimosului antrenor, care 
este prof. Dimitrie Dumitrașcu. 
De altfel. între premialii ac
tualei ediții a .Cupei Pionie
rul" la judo s-au aflat gi cei 
care au pus bazele activității 
in rindul copiilor gălățenL ca 
o recunoaștere a meritelor si 
strădaniilor lor. pentru cei 15 
ani de activitate pe care au 
desfăsurat-o. Și. desigur, pen
tru condițiile optime care le-au 
asigurat participanților la ac
tuala ediție a competiției.

„A fost o întrecere reușită — 
remarca prof. Ovidiu Oană, din 
colectivul de organizare a com
petiției. membru al secției de 
resort a C.N.O.P. — care se 
înscrie între succesele mișcă
rii sportive pionierești pe 1986. 
Nădăjduim că gi ediția urmă
toare. din 1987, de la Oradea, 
va fi ia înălțime, orașul de pe 
Cris fiind unul din centrele 
care s-a impus atenției In 
sportul judoului și care și aici, 
la Galați, s-a făcut remarcat 
nrin rezultate promițătoare".

Așa cran, s-a anticipat. în
trecerea a fost dominată de 
pionierii judoka din București, 
Iaureati în 5 probe, urmați de 
cei din Prahova (4). Bîstrița- 
Năsăud (2). Bacău, Cluj gi 
Dîmbovița (cite un titlu).-

Un panou de onoare a .Cu
pei Pionierul" ediția 1986 are 
următoarea înfățișare :

COPII II. 26,5 kg. : 1. Adrian 
Călin (Bistrita-Năsăud), 2. I. 
Alexandrescu (Bacău), S. N. 
Bucur (Alba) gi L. Dascăl 
(Cluj): 29 kg.: 1. Cosmin Iacob 
(Prahova), 2. D. Adam (Bucu
rești). 3. C. Miron (Bacău) si 
M. Marinescu (Giurgiu); 32,5
kg.: 1. Robert Zaharescu (Bucu
rești). 2. D. AngheJ (Dolj). 2.

motiv în plus 
in permanentă, 
destinate epor- 
luat» eu asalt

Asociația 
(presedln- 
are trei 
echipă de

practicarea sporturilor pre
ferate. Faptul că toate a- 
cestea sînt situate în ime
diata apropiere a scolii re
prezintă un 
ea. aproape 
amenajările 
tuhii să fie 
de tineri.

Astăzi, sportivii eomund 
Toplița sînt binecunoscut! 
pe plan județean pentru re
zultatele ne care le obțin în 
competițiile din cadrul Da
ciadei si nu de puține ori 
el sînt prezenti și în fina
le ne ‘tară ale acestei mari 
Întreceri polisportive cu ca
racter national, 
sportivă „Cerna" 
te. Ionel Toma) 
echipe de oină, 
fotbal care a promovat in 
acest sezon în campionatul 
județean, secții de șah gi 
tenis de masă cu rezultate 
meritorii la nivelul județu
lui. entuziastul profesor de 
educație fizică vorbindu-ne 
cu vădită mîndrie despre 
faptul că toți copiii scolii 
generale știu să joace gah, 
Iar în prezent dorința sa 
eea mai marc este ca. Intr-un 
timp cit mai scurt, toți șco
larii din Toplița 
să înoate.

Printre cei de 
rora sînt legate 
rezultate ale sportivilor din

să învețe

numele că- 
frumoasele

UN CADOU 
DEOSEBIT 

DE APRECIAT, 
in orice 

împrejurare I 
® Pe cit de 
avantajos, pe a- 
tit de lesne de 
procurat ;
& Cîștiguri su
plimentare din 
fond special al 
A. S. Loto-Pro- 
nosport ;
@ La unitățile 
și vînzătorii vo- 
lanți din întrea
ga țară ;

Nu uitați 
că emisiunea 

este 
LIMITATA I

C. Niculea (Cluj) gi C. Comșa 
(Sibiu); 35 kg.: 1. George 
Zamfirescu (București). 1. A. 
Fodoreanu (Cluj). 3. AI. Pirlo- 
gea (Bacău) si C. Feber (Bi
hor): 40 kg.: 1. Ionut Farcaș 
(Bacău), 2. G. Stoian (Buzău), 3. 
C. Nedescu (Timiș) si S. Cio- 
banu (Cluj); 45 kg. : 1. Mihai 
Moraru (Prahova). 2. L. Saghi 
(Bihor). 3. G. Pop (Bistrița- 
Năsăud) si C. Munteanu (Olt): 
+45 kg. : 1. Florin Puiu (Pra
hova), 2. E. Drăguț (Vîlcea). 3. 
C. Zoltncr (București) si N. 
Aioanei (Timiș).

COPII I. 30 kg. j 1. Radu 
Pop (Bistrita-Năsăud). 2. V. 
Adam (București), 3. W. Novo- 
ta (Timiș) si C. Popa (Bacău); 
33 kg.: 1. Nelu Mitcu (Dîmbo
vița), 2. C. Judeli (Bacău), 3. 
C. Eftimie (Buzău) si E. Du
dă (Dolj);36 kg.: 1. Radu Ro- 
zenberg (Cluj). 2. V. Vedeș 
(Galați), 3. B. Sîrbu (Alba) și
1. Crișan (Bistrita-Năsăud) ; 40 
kg.: 1. Romeo Matușca (Bucu
rești), 2. I. Gergely (Cluj). 3.
L. Preda (Satu Mare) si C. 
Vere? (Bihor); 45 kg.: 1. Edu
ard Paul eseu (București). 2.
M. Teacă (Timiș). 3. C. Petre 
(Prahova) si F. Boboc (Vîlcea); 
52 kg.: 1. Adrian Lambescu 
(București), 2. A. Iasilkovschi 
(Bacău). 3. I. Vlad (Dolj) si 
C. Veres (Bihor); +52 kg.: 1. 
Gabriel Munteanu (Prahova),
2. A. Suciu (Cluj). 3. S. Ticu 
(Buzău) gi M. Neaga (Bucu
rești).-

Si o ultimă mențiune: cei 
mai buni dintre cei buni — 
speranțele olimpice — sînt a- 
cum prezent!, prin grija Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor. Ia tabăra de la 
Voineasa — Vîlcea, pînă la 11 
ianuarie. Prilej de a se bucu
ra din plin de această vacan
tă „albă", după frumoasele lor 
succese în sport!

Tiberiu STAMA

CIND PROFESORUL ESTE SI BUN GOSPODAR
Toplița se numără Sorina
gi Speranța Toma, fiicele
președintelui asociației spor
tive comunale, participante 
la finalele pe tară ale Da
ciadei la tenis de masă, Va
leria Barb (tenis de masă). 
Nicusor Bobora. Daniel Că- 
descu, Nicușor Murar (oină), 
Nicolae Bocșitan. Adam 
Crașovean (șah). Si încă o 
noutate pe care ne-o oferă 
gazdele noastre : nentru a 
veni în sprijinul tinerilor 
practicanti ai sportului, in 
comună au fost confecționa
te 25 de perechi de schiuri 
de către părinții sportivilor, 
astfel că- — nu e nici o în
doială - pe aceste locuri se 
va practica în curind. eu 

si schiul.
merituoasă răsplată 

spiritul său de lni- 
pentru pasiunea si

succes. 
Ca o 

pentru 
tiativă. _____  .
competenta de care dă do
vadă în activitatea 
sională si 
sorul de 
Gheorghe 
directorul _ 
na Toplița. E o premisă ca 
activitățile sportive să cu
noască si de aici înainte o 
viguroasă dezyoltare In a- 
ceastă comună.

profe-
obștească. profe- 
educatie fizică 

Enache este acum 
școlii din comu-

Constantin MACOVEI

De azi, la Galați 
Primul tur Dinu 

IN DIVIZIA A (gr. D 
la nocnn

De astăzi încep la Galați în
trecerile primului tur dublu al 
Campionatului Diviziei A, grupa 
I valorică la hochei pe gheață, 
cu — amintim — participarea e- 
chipelor Steaua, Dinamo, S.c. 
Miercurea Ciuc ș! Dunărea Ga
lați. Programul jocurilor: miercuri 
7, Steaua — Sport Club șl Dina
mo — Dunărea ; joi 8 : Dinamo 
— Sport Club și Dunărea. — 
Steaua ; vineri .9 : Dunărea — 
Sport Club și Steaua — Dinamo; 
sîmbătă 10 — zi de odihnă. Me
ciurile se reiau duminică 11, după 
același program. Partidele se des
fășoară de 19 orele 16, respectiv 
18,30. zilnic, excepție făcînd du
minică — orele 9 și 11,30.
• La Suceava s-a consumat pri

mul tur al Campionatului Repu
blican de juniori II. grupa a H-a, 
încheiat cu următorul clasament :

(CSȘ Brașov nu s-a prezentat).

1. CSȘ Sf. Gh. 5 5 0 0 30- 5 10
2. CSȘ Suceava 5 4 0 1 38- 6 8
3. CSȘ Rădăuți 5 3 0 2 17-19 6
4. CSȘ Tg. Mureș 5 2 0 3 13-19 4
5. CSȘ 2 Buc. 5 0 0 5 0-25 0

In organizarea clubului Ști
ința Bacău, în Sala Sporturilor 
din localitate a avut loc cea 
de a 5-a ediție a „Cupei de 
iarnă", competiție organizată 
de unitatea studențească de 
performanță din localitate. Au 
fost prezente Știința Bacău — 
campioana României și dețină
toarea locului secund, în ediția 
de anul trecut, a C.C.E.,' Rul
mentul Brașov, Rapid Bucu
rești, precum iși divizionara B 
Textila Buhuși, aceasta din ur
mă avînd în componentă cîteva 
junioare de certă perspectivă.

Partidele au fost urmărite eu 
un deosebit interes, cu aitîit 
mai mult, cu cit două dintre 
fownațiile prezente Îs turneu. 
Știința Bacău și Rulmentul 
Brașov, -iau parte, la sCrșitu’ 
acestei săptămînl. la două gre
le meciuri din cupeîe europene

jjiiairr i h ia" vih as?

în Divizia A la handbal [f J
La B

CHIMISTUL RM. VlLCEA
In meci oontind pentru eta

pa a X-a a Campionatului Di
viziei feminine A de handbal, 
ieri după-amiază s-a disputai 
în Sala Sporturilor din Hm. 
Vîlcea partida dintre formația 
locală Chimistul și Dorobanțul 
Ploiești. Pentru Chimistul — 
care la sfârșitul săptăminii va 
juca, în „Cupa Cupelor", la 
Viena, cu Union Admira Land- 
haus, meciul de ieri a fost e

CONCURSURI DE SCHI
Competițiile prevăzute in ca

lendarul federației de specia
litate au început să se desfă
șoare în ritm susținut.

Astfel, schiorii alpini. care 
au aouzat, pînă acum, cel mal 
mult absenta zăpezii de pe pir- 
iii. au luat primul start In 
.Cupa Cristianul Mare", care 
a avut loc în Postăvar, pe Pîr- 
tia Lupului, eu o probă de sla
lom special. La Întrecere au 
fost prezenti peste 60 de con
curent!. care si-au disputat cu 
ardoare primele locuri, Intr-o 
cursă in două manse de cite 41 
de porti. montate de antrenorii 
N. Barbu si C. Văidean. Proba 
a fost cîstigată de Dorin Dinu 
(CSU Brasov), secundat de co
legul său de club Cătălin Fu- 
sulan. Pe poziția a treia — 
Ortvin Friihn (Dinamo Brașov).

Cursa fetelor a fost amînată 
din cauza unui vînt puternic.

Pîrtia din apropierea Hotelu
lui „Sport" din Poiana Brașov 
a găzduit o cursă de slalom, la 
care au fost prezenti 45 de 
concurent! (fete și băieți). îm- 
părțiți De două categorii de 
vîrstă. La cat. 19—25 de ani, 
învingători au fost Daniela 
Tampa (Brașov) si Dorinei 
Ionetecu (Zărnești). iar la pes
te 25 ani — Doina Popa (Bra
sov) gi Constantin Clinciu 
(Zărnești).

Biatlonistii si-au dat întîlnire 
ne Valea Rîșnoavei. din apro
pierea Predealului, unde și-nu 
disputat „Cupa A.S.A.". Condi
țiile bune de întrecere au ofe
rit posibilitatea sportivilor să 
demonstreze că antrenamentele 
efectuate pe uscat au avut un 
rol determinant in creșterea 
performantelor, in vederea unei 
bune reprezentări la S paria- 
chiada Armatelor Prietene, 
competiție ce se va desfășura, 
nu peste multă vreme, in tara 
noastră. A avut loc o probă - Si

M. ȘTLLANLSCU - PRIMUL LIDER IR 1987
PriimT reuniune din 1987 a fost 

marcată de cele trei victorii ob
ținute de ' formația antrenată de
M. Ștefănescu, care se "pare că 
în acest an este pus pe fapte 
olari. Astfel, Coran, ciștigătorul 
Derbyului din 1986, a învins in 
cursa principală a zilei, arătînd 
că și-a regăsit valoarea sa din 
vară, Tufaron și-a... Înșirat ad
versarii pe drum intr-un nou re
cord, care îl aduce în rîndurile 
vedetelor generației tinere, iar 
Herson, la. cea de a doua victo
rie consecutivă, a dovedit că po
sedă mari rezerve de secunde.
N. Nicolae, ocupantul looulul se
cund in clasamentul anului 198C, 
a ținut șl el, să se mențină prin
tre fruntași, obțlnînd două vic
torii, cu Melinte, care a făcut 
deat-heat cu Sugiuc și cu Dili
genta, care a confirmat forma 
sa bună. Proaspătul antrenor V. 
Pătrașcu, care In ultimele reu
niuni a produs surprizele curse

de handbal. Pe primul loc in 
„Cupa de iarnă" de la Bacău 
s-a situai! Știința (fără nici o 
înfrângere : 33—20 cu Rapid, 
50—19 cu Textila și 26-21 eu 
Rulmentul). Pe locurile urmă
toare : 2. RuImcntuJ Brașov 
(27—16 cu Rapid București și 
37—9 cu Textila), 3. Rapid 
(25—22 cu Textila), 4. Textila. 
Cele mai eficace jucătoare : 
Mariana Tîrcâ — 39 de goluri, 
I’ilofteia Danilof — 21 de go
luri (ambele Știința), Cristina 
Tache — 21 de goluri (Rulmen
tul). (Sile NENITA — coresp.).

• In meci din Divizia A de 
handbal feminin, oontind pen
tru turul campionatului, în 
Sala sporturilor din Iași va a- 
vea ioc joi întîlnirea dintre 
TEROM și Știința Bacău 
(ora 17).
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mlfinal 
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urma u 
leu și 
cu mul 
cu o m 
în a do 
învins 
6—2. L 
tenace 
Impus I

- DOROBANȚUL PLOIEȘTI
toarte utilă verificare. Jucțnd 
bine, aitit în atac, cât și în a- 
părare. Chimistul a cîștigat cu 
26—33 (15—9). Au marcat :
Blojn 8. Ionescu 7. Torok 5, 
Tr. Petre 3. Călin 2. Pestrea 1, 
respectiv Mocanu 9, Stoenescu 
6. Barzu 5. Curea 2. Anton 1. 
Arbitri: Al. Vîrtopeanu, Șt.
Georgescu (ambii București).

P. GEORNOIU, cores®.

pe 10 km. pentru seniori si lu- 
niori. și o cursă de ștafetă de 
4X7.5 km. REZULTATE: 10
km. seniori : 1. M. Râdulescu 
(ASA) 37:53 (o tură de penali
zare). 2. I. Leștyen (ASA) 38:14 
(4), 3. M. Vomicu (Dinamo) 38:26 
(1) ț. juniori : 1. D. Mazilu 
(ASA) 39:21 (3). 2. A
Macovei (ASA) 40:26 (2),
3. P. Verman (Dinamo — 
CSȘ Rișnov) 40:27 (1) ; ștafe
tă seniori: echipa alcătuită din 
S. Popa, L Lestyen, C. Csedo, 
M. Rădulescu lh53:46: juniori: 
1. A.S.A. n 2h04:00. 2. CSȘ — 
Dinamo Rișnov I 21106:56, 3.
CSS — Dinamo Rîsnov II 2 h. 
16:30.

Carol GRUIA-coresp.

PEȘTI
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Apuseni 
ditie ca 
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Popas Intr-o comuni

„SPORTUL A PĂTRUNSsÎN
DATORITĂ DAC li

O comună crescută lingă cel 
mai de sud braț al Dunării, în 
calea ei spre mare. O așezare 
cu nume vechi. Mahmudia, înăl
țată pe vatra Salsoviei, cetatea 
din vremea împăratului roman 
Valens. Prin anul 1500 se nu
mea Moldoveanca, așa cum era 
trecută pe o hartă austriacă. 
Azi, în compunerea ei intră și 
satul Beștepe (Cinci-coline), ves
tit pentru cariera lui de calcar 
necesar furnalelor. în ultima 
vreme, la Mahmudia s-a creat 
un port, s-au înălțat blocuri, 
s-au pavat străzi. Mahmudia 
trăiește anii socialismului.

— Iar dezvoltarea tportului 
reflectă, șt ea, înnoirile, ne spu
ne Ion Dragu, primarul comu
nei. alături de care ÎI recunoaș

tem pe 
fotbal, 
care, di 
Divizia

O ec 
unei c< 
nu î M 
zi ce ti 
in medi 
principi 
lui și c 
zicem a 
naționa 
pe Nat 
rara șl 
lui nau 
ria Har 
pare, d 
comună 
tru de ;

lor, a învins cu Vandalic, pe care 
C. Costeanu I-a condus așa pum 
trebuie pe un astfel de timp. 
După o serie de' slabe perfor
manțe, Sipică s-a înscris dumi
nică printre învingători, demon- 
strînd că se acomodează cu vre
mea rece, iar Cosmetic a reușit 
să cîștige prima lui cursă din 
carieră, G. Solcan dovedind o 
mare răbdare cu acest armăsar 
capricios. In finalul acestor rin; 
duri nu putem omite greșeală 
făcută de arbitrii din turn, care 
au comunicat eronat rezultatul- 
din cursa venită deat-heat, a- 
nunțlndu-1 și pe cel de al 4-le» 
cal sosit in ordinea triplă, ceea 
ce a dus la confuzii in rîndu
rile spectatorilor.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
l : 1, Diligența (N. Nicolae) 1:37,7. 
Cota : eîșt. —. Cursa a Il-a t 
t. Sipică (Florea) ț:33,7. Cota I 
eișt. —, ev. 68. Cursa a IH-a s

1. Van
2. Reuși 
ev. înot 
Cursa a 
fănescu)
3. Voin 
213, on 
n-ni-iv 
Tufaron 
cîșt 1,6 
1—2. St 
te (N. 
Felcer.
7, ord. 
vn-a : 
1:31,7 ; : 
cîșt. 1,8 
triplă 9 
și 203. 
son (M 
Fante ;
ev. 5, < 
chisă.



F. R. Tenîs | Divizionarele A la jumătatea cursei

NGĂTOR MERITUOS 'DE LA+ 22 LA NUMAI+ 2! DE CE?

mu pierde la Marcu. iar Dirzu ia Vanță I
BÎ

n 
i- 
B, 
fi 
e.
•»<
4.
i, 
a
i-

nic, mai experimentat, dar care 
a lăsat impresia că nu dorește 
să cîștige.

Final- dintre Adrian Marcu 
și Mihai Vanță i-a entuziasmat 
pur și simplu pe spectatori, ea 
derutîndu-se de-a lungul a 3 
ore și jumătate. în acest meci, 
Marcu a dat dovadă de o vo
ință de fier și de un moral 
foarte ridicat. După ce a pier
dut primul set cu 6—4, iar în 
al doilea era condus cu 3—0, el 
a cîștigat două ghemuri, de la 
3—5 egalează și ia conducerea 
(6—5), pentru ca să-și adjudece 
apoi și setul : 7—6. în actul de
cisiv, Marcu este mereu în pos
tura celui care vine din urmă, 
el remontînd un handicap ce 
nu mai părea posibil (1—4) și 
cîștigînd setul cu 9—7. O dată 
cu acesta și meciul. (Eugen 
TEIRAU, ooresp.).

I
I

I

sa

W „MARȘUL SĂNĂIĂJII"
re si un... pahar de ceai cald. 

Merită să fie nominalizați 
cei care au ajuns primii la 
punctul de sosire. Iată-i. pe 
categorii de vîrstă : N. Gcoan- 
că și Mariana Hrișcu (9—14 
ani). C. Socolinschi si Stanca 
Cuțitaș (15—19 ani). R. Dafina 
și Maria Bălan (20—30 ani). M. 
Verde» și Margareta Laza 
(31—40 ani). N. Felea și Măn- 
dița Rusoiu (41—50 ani). M. 
Neamțu și Ana 
(peste 50 ani). La 
supraponderalilor 
kg) primul a fost
Concursul, a cărui organizare a 
cerut un efort deosebit. s-a 
bucurat de sprijinul asociațiilor 
sportive, școlilor si unor insti
tuții din orașul Brad.

Alexandru JURCA-coresp.

Ungureanu 
categoria ... 

(peste 100
Tr. Tîrău.
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Ia- care, alături de formația lo
cală. CSU-IMN, iau parte 
Flacăra Roșie București, Penici
lina Iași, GIGCL Brașov șl echi
pa poloneză AWF — AZS var
șovia.
• Viza anuală a carnetelor de 

legitimare se efectuează intre ÎS 
Ianuarie și 1 februarie. Plnă la 
ultima dată este valabilă viza 
pe 1986.
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se tine Festivalul cultural spor
tiv al Deltei, ne informează di
rectorul școlii generale, prof. 
Ion Ciocan. La un astfel de fes
tival s-a remarcat echipa comu
nei la gimnastică ritmică și 
dansuri moderne, pregătită de 
învățătoarea Anișoara Ganea, 
echipă premiată la „Serile Da- 
eiadei", cucerind locul 3 pe țară.

Tot la aceste festivaluri, a- 
flăm de la antrenorul Tomiță 
Bîzgău, la Mahmudia au apărut 
și s-au dezvoltat voleiul, atle
tismul și numeroase alte activi
tăți sportive, ca minibaschetul, 
Mahmudia participind la toate 
concursurile de masă tulcene 
ale Daciadei.

Vizităm stadionul. De la in
trarea în Divizia C a echipei de 
fotbal, acesta și-a schimbat în
fățișarea : are vestiare, grup 
sanitar, tribune. Va avea tabelă 
electronică și va fi acoperit cu 
brazde cu iarbă aduse din Deltă. 
Comuna va avea și o popicărie.

Părăsim Mahmudia nu fără a 
poposi și la stadionul din Beș- 
tepe, unde copiii făceau o 
„miuță". Și ne gîndim la dez
voltarea impetuoasă a sportului 
pe aceste meleaguri, unde el a 
apărut numai datorită Dacia
dei, care, așa cum spunea pri
marul Comunei, ,,a pătruns In 
casa noastră cîștigînd inimile 
tuturor".

1,
1,

r. 
u 
l.

Sever NORAK

• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 IANUARIE 
1987. Cat. 1 (12 rezultate) : 4 va
riante 100% a 12.937 lei și 71 va
riante 25% a 3.234 lei ; cat. 2 
(11 rezultate) r: 41 variante 100% 
a 819 lei și 1.556 variante 25% a 
205 lei ; cat. 3 (10 rezultate) t
343 variante 100% a 160 lei și 
13.292 variante 25% a 40 lei

• Tragerea obișnuită Prono- 
expres de astăzi, miercuri, 7 ia
nuarie, va avea Ioc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 15,50. Desfășurarea tragerii 
va fi radiodifuzată pe progra
mul I, la ora 23, precum și mîi-

• După ce multă vreme s-a 
aflat în plasa „cvartetului", ia
tă că acum, la încheierea pri
mei jumătăți a întrecerii primu
lui nostru eșalon fotbalistic, 
Corvinul Hunedoara se clasea
ză abia pe locul 11. Și asta toc
mai în sezonul în care tradițio
nalul nostru „cvartet" fruntaș 
s-a destrămat. Clasarea „un- 
sprezecelui" hunedorean în a 
doua jumătate a clasamentului 
constituie, în bună parte, o sur-

precedent, in schimb Petcu, 
care, acum un an, se anunța, 
cu cele 13 goluri, unul dintre 
principalii candidați la titlul de 
goîgeter, a scuturat acum doar 
de 7 ori plasele adversarilor. Și 
de trei ori în urma unor lovi
turi de la 11 m... • In dorința 
de a avea, probabil, mai multă 
acoperire pentru noua sa sar
cină din cadrul echipei, aceea 
de antrenor secund, Klein a a- 
vut o prestație constant bună,

COPII, GATA DE START !
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77. CORVINUL 17 6 3 8 30 28 75
pe teren propriu : 12. din 8 meciuri (a
F.C. Argeș șl Dinamo).
in deplasare : 3, din t partide (cite unul

• Puncte realizate 
pierdut dte două cu
• Puncte obținute . , _ __ ___ ____

cu Universitatea Craiova, Otelul șl F.C. Olt).
• Cel mal bun loc ocupat : 4—1 (prima etapă) ; ee] mal slab 

loc : 13 (etapele a T-a și a *-a).
• Golgeteril echipei : Petcu T goluri, Mateut 1, Gabor 4, Văe-tuș și Cojocaru — cite 3. Klein șl Dublncluc — cite 2, Nlcșa, 

Tîrnoveanu și Badea — cît* 1, Serbănică (F.C.M. Brașov) — au
togol. - ...
• Jucători folosiți : 21, Mateut și Dublncluc — cite 17 meciuri. 

Tîrnoveanu, Kleln, Cojocaru și Văetuș — cite 16, lonlță, Petcu șl 
Gabor — dte 13. Badea 13, Bozga 12, Nlcșa 11. Mărginean », Bar- 
dac 2, Strola 7, Prigorie 4, Alexol, Meszaroș și Burlan — dte 3, 
Hanganu și Postolache — dte 1.
• Podiumul evidențiațllor : 1. Kleln 13 remarcărl, 3—3. Gabor 

șl Tîrnoveanu — dte 3.

dea

• ______________ -_____________ ...a fost sancționată cu 2 penaltyurt, transformate.
• A expediat 207 șuturi (141 acasă — 66 In deplasare), dintre 

care 108 pe spațiul porții (78 acasă — 30 În deplasare).

Cartonase galbene : 13 — 10 jucători ; cele mal multe : Ba
gi Cojocaru — cite 2.
Cartonașe roșii : nici unul.
A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, transformate de Petcu;

%
priză, pentru că s-a apus, eu 
destui temei, că echipa lui 
Klein deține toate atuurile pen
tru a fi una dintre formațiile 
noastre de frunte. în sprijinul 
afirmației vine, în primul rind, 
forța ei de atac cu totul remar
cabilă (exprimată cu predilec
ție pe propriul teren). Și asta 
intr-un moment cînd mai toată 
lumea știe — sau are iluzia că 
știe — mai mult, să se apere și 
mai puțin să deschidă lacătele 
în drumul spre buturile ad
verse • Față de toamna prece
dentă formația înregistrează un 
regres de șase locuri. Ceea ee, 

' să recunoaștem, este destul de 
mult și ar putea lăsa impresia 
că ea se împacă cu condiția u- 
nei formații de pluton. în toam
na lui ’85 toate echipele vizita
toare pe stadionul din Hune
doara aveau nu numai să guste, 
dîn cupa amară a înfrlngerlt, 
dar să și scoată cel puțin de 
trei ori balonul din propria 
plasă. (De.altfel, pînă la Înche
ierea campionatului, Corvinul 
și-a îngenunchiat toți adversa
rii întîlniți în propriul fief). 
Iată că în acest sezon, în etapa 
a treia, în fața propriilor su
porteri, „unsprezecele" hunedo- 
rean a părăsit terenul învins, 
în întîlnirea cu F.C. Argeș. O 
apărare atît de îndrăgostită de 
faza de atac a fost o pradă u- 
șoară pentru contraatacul lui 
ilâlagian. A fost un accident 7 
Victoria smulsă in extremis, 
chiar în partida de debut a ac
tualului campionat, cu Petrolul, 
cînd Klein a înscris unicul gol 
al meciului In ultimele secunde 
de joc, nu pledează pentru un 
simplu accident. Pînă la sfîrși- 
tul turului Corvinul avea să 
mai piardă un joc pe teren pro
priu, cu Dinamo, Sar, să recu
noaștem, o partidă cu Dinamo 
nu poate exclude varianta ?,2“-u- 
lui • Să comparăm șl cele două 
linii de clasament ale ultimelor 
două tururi : 
’85 : loc 5 
’86 : loc 11

Deci, de la 
ra] la numai 
consecință a 
a fost mai puțin productiv în 
fața unor apărări avertizate de 
forța ofensivă a hunedorenilor 
(și care, astfel, și-au luat mă
suri suplimentare de securitate), 
iar apărarea a cedat mai des • 
Ca și în toamna lui ’85, golge- 
terii echipei sint doi compo
nent! ai liniei mediane : Petcu 
și Mateut. Numai că dacă Ma- 
teuț a înscris doar cu două go
luri mai puțin decît în turul

17 8 3*7 44-22 18
17 6 3 8 30-28 15 

un +22 la golave- 
+2 ! Și asta ca o 

faptului că atacul

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ne, joi, Ia ora 8,55, tot pe pro
gramul I.

0 Desigur că acțiunea deose
bit de atractivă din această pe
rioadă se anunță a fi TRAGE
REA EXTRAORDINARA PRO- 
NOEXPRES a NOULUI AN, eu 
șanse dintre cele mai bune pen
tru toți participanțil. Reamin
tim, în acest sens, cele 18 cate
gorii de cîștigurl, eonstînd în 
autoturisme „Dacia 1300“, ex
cursii în R.S. Cehoslovacă și 
importante sume de bani, de 
valori fixe și variabile. Nu mal

I
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în 13 din cele 16 partide In care 
a evoluat el fiind remarcat de 
cronicarii ziarului 0 Intr-un 
sezon in care nu toate au mers 
după cum și-ar fi dorit — și 
care, uneori, din păcate, mai 
lasă loc liber nervozității — e- 
ehipa hunedoreană a înregistrat 
un plus important In planul 
sportivității : numărul cartona
șelor galbene a scăzut de la 20 
la 12, rubrica „roșiilor" rămî- 
nînd de această dată Imaculată, 
în comparație cu cele trei eli
minări de acum un an.

Mihoi CIUCA

In opt orașe ale tării în
cepe mîine o altă serie de tur

nee de minifotbaî. Participă 
copii de 13 și 14 ani.

Acest „circuit" — hai să-i 
spunem așa — ale cărui baze au 
fost puse anul trecut, ia acum 
o amploare firească.

Copiii deschid, deci, progra
mul fotbalului pe ’87. Ei sînt și 
cei care vor aduce primii spec
tatori. știut fiind că turneele de 
minifotbaî oferă deseori jocuri 
de mare spectacol ; în aceste 
mici derbyuri elanul se îm
bină cu execuțiile de finețe care 
atrag pînă și aplauzele jucăto
rilor consacrați care, în aceste 
zile, între bicicleta home-traîner 
și primul cros al iernii, intră in 
sala de sport, ca să mai vadă 
ce fentă a mai învățat Mugu
rel și cum mai plonjează Doru- 
leț la firul ...parchetului, pen
tru a înscrie la colț, ca Mara
dona sau ca Dumitrache.

Turneele de sală au fost un 
mare deziderat al fotbalului 
nostru. Cu ani în urmă, micul 
fotbalist ducea dorul jocului 
sau — în cel mai bun caz — 
mai prindea o zi cu soare, ca 
să joace mingea ps șiretul mi
cului său tenis. (Un tenis, doi 
teniși — formulă nouă, dar in
trată în abecedarul micului fot
balist). In aceste zile, copiii fot
balului au prilejul de a-și în
cheia vacanța cu cîteva meciuri 
jucate în condiții optime, cu ar
bitri cu delegați din partea 
F.R.F. și mai ales cu public. Un

public cald, în rindul căruia se 
află, în primul rînd, părinții, 
frații și chiar Bunicii, ultimii 
fiind — în mod paradoxal — 
suporterii cei mai... tineri ai 
celor din arenă.

Fotbalul a încetat de mult să 
fie un sport de sezon. (In Bra
zilia nu a fost niciodată, deoa
rece acolo fotbalul e un dar al 
soarelui). Mai mult decît atît, 
virsta la care se pornește în 
descoperirea secretelor jocului 
lui Ozon și Dobrin a scăzut 
mult, ca și la multe alte spor
turi — să amintim în primul 
rînd natația, gimnastica și pa- 
tinajul artistic. Iată de ce jocu
rile de sală sînt și un excelent 
punct de control pentru verifi
carea bagajului tehnic (oricît de 
elementar) și mai ales a focului 
care arde 
balist, un 
în primul 
rului.

Așadar, 
rașe, start

Să sperăm că ochii 
mentați ai tehnicienilor 
să descopere încă de pr 
talentul micilor conjpe't 
adevărat, bătrînii fotbalului 
spun că mulți copii se pierd pe 
drum, dar acest adevăr e vala
bil nu numai pentru fotbal. Im
portant e ca tehnicenii — și nu 
numai ei — să descopere în pri
viri, în fentă și mai ales în te
nacitate pe cei care vor rămîne.

loan CHIRILA

în inima micului fot- 
foc de care depinde 
rînd evoluția jucăto-

de mîine în 
I

opt o-
experi- 
vor ști 

jș acum 
autori. E
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Sîmbătă, 10 ianuarie

DEBUT ’87 LA DINAMO
Sîmbătă, 10 ianuarie, începînd de la ora 15, în sala de 

sport DINAMO din șoseaua Ștefan cel Mare, un festival 
fotbalistic cu prilejul reluării pregătirilor. Vor participa :

Lotul echipei A, împărțit în patru echipe..^ 
„Veteranii" clubului Dinamo, 

ga. Nunweiller III, Frățilă, G. 
din generația mai apropiată : 
Cheran, Custov etc.

De asemenea, în programul 
vor figura și alte cîteva puncte de atracție.

printre care, Pircălab, Var- 
Ene, C. Popa, precum si cei 

Lucescu, Dudu Georgescu,

acestei reuniuni fotbalistice

După turul Campionatului Diviziei C

Seria a ll-a INTER VASLUI - CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ A ÎNTREGII COMPETIȚII!
• INTER VASLUI a reușit c 

performanță de excepție în cam
pionatul celui de-al treilea eșa
lon ; este singura echipă neîn
vinsă după 15 etape I In plus, de
ține cel mal mare punctaj (39) 
dintre liderii celor 12 serii șl are 
un valoros + II p In clasamen
tul „adevărului*. 0 Echipa ține 
de ISCIP Muntenii de Jos (pre
ședintele asociației sportive fiind 
dr. Gabriel Pop) șl a fost înfiin
țată în 1975 ; din 1983 joacă în 
Divizia C. De pregătirea ei se 
ocupă Dinu Constantin (care în 
campionatul trecut a promovat 
ta eșalonul secund formația Uni
rea Slobozia) șl Marian stoichi- 
țolu. 0 Pină în etapa a Vil-a li
deră’a fost Textila Buhuși. 0 
Cele trei rezultate de egalitate 
(0—0) au fost Înregistrate ta me
ciurile din deplasare cu victoria 
Tecuci. CSM Borzeștl șl Metalul 
Roman. Cu Textila Buhuși, Inter 
a cîștigat cu 1—0 pe teren pro
priu, în etapa a 12-a. 0 La ter
minarea turului campionatului 
trecut Inter Vaslui se afla pe lo
cul 7, cu 16 p, deci, un progres 
remarcabil, 0 Lotul : Anton, 
Luca — Ciochină. Antohl, Geno- 
vel. Huiban, Vasilescu, Zcld — I. 
Vaslle, Dragu, Gherghe, Băb&scu, 
Tibulcă. Grigoraș. Bazarghldan, 
Vătui — Dorobanțu. Dinu, Stoica, 
Ignat. Codru șl Fl. Mlhai. Golge- 
ter — I. Vaslle, cu 10 goluri. Cel 
mal tineri jucători Huiban și Cio
chină — 19 ani, iar ce! mal -în 
virstă — Gherghe 32 și Dragu 30 
de ani. 0 Cel mal buni jucători 
ta tur au fost Anton, I. Vaslle, 
Ciochină, Antoni șl Tibulcă, care 
au jucat în toate cele 15 partide. 
0 In sezonul care s-a încheiat e- 
cbipa a fost sancționată cu un 
oartonaș roșu (Diriu) șl cu 4 car
tonașe galbene. 0 Punctul forte 
al echipei în prima Jumătate a 
campionatului a fost apărarea. în

frunte cu portarul Anton, care » 
primit 3 goluri în 15 meciuri (2 
ta deplasare) de ta. echipele Par
tizanul Bacău, Laminorul Roman 
și Petrolul Moîneștl. 0 Avînd în 
vedere avantajul de 8 puncte pe 
care îl are Inter față de Textila 
Buhuși și CSM Borzeștl, ta retur 
pornește ca mare favorită pentru 
promovarea în „B*. 0 Dintre 
fruntașele seriei merită a fi a- 
mlntită ocupanta locului secund, 
Textila Buhuși, formație care, ta 
ediția precedentă a competiției, a 
fost o echipă modestă. 0 In se
ria a n-a s-au marcat 316 goluri. 
(T. R.)

Iată clasamentul serici :
1. Inter Vaslui 15 12 3 0 27- 3 39
2. Text. Buhuși 15 10 1 4 32-11 31
3. CSM Eorzești 15 10 1 4 34-14 31
4. Mec. Huși 15 9 0 6 24-21 27
5. DVA Galați 15 8 1 6 18-19 25
6. Petrol. M. 15 7 1 7 13-17 22
7. Vict. Tecuci 15 6 2 7 18-15 20
8. Un. Negrești 15 6 2 7 21-27 20
9. Mec. Vaslui 15 6 1 8 17-20 19

10. Met. Roman 15 6 1 8 19-30 19
11 Proletarul Bc. 15 5 2 8 14-19 17
12. Letea Bacău 15 5 2 8 17-24 17
13. Minerul Com. 15 5 2 8 15-23 17
14. Lam. Roman 15 5 1 9 14-24 16
15. Gloria Galați 15 5 0 10 15-24 15
16. Partizanul Bc. 15 4 2 9 18-25 14

Cinci minute cu antrenorul Marcel Piguiea

puțin atractivă și interesantă 
este și formula tragerii, cu cele 
10 extrageri, total 60 de numere.

ia,nuarie, .are 
Pronosport, 
următoarele

0 Duminică, 11 
loc și concursul 
care programează 
întilniri : 1,. Atalanta — Fioren
tina ; 2. Efrescia — Juventus ;
1 Empoli — Como; 4. Milan — 
Udinese ; 5. Napoli — Ascoli;
6. Roma — Aveîlino ; 7. Torino 
— Sampdoria ; 8. Verona — In- 
ternazionale ; 9. Campobasso — 
Bari ț 10. Catania — Triestina ț 
11. Lanerossi Vicenza — Mes
sina ; 12. Lecce — Lazio ; 13.
Parma — Cremonese.

„WIIUITIVL VI llfc. n

— Ce mai face U.T.A., Mar
cel Pigulea ?

— U.T.A. mizează pe tinerețe. 
Așa, de pildă, in ultima etapă, 
4—1 cu C.I.L. Sighet, acasă, am 
trimis in teren o formație a că
rei virstă medie, depășea cu 
puțin 21 de ani. Tinerețea este 
singura soluție pentru ca aceas
tă formație de tradiție in fotba
lul românesc să revină in pri
ma divizie. Fiindcă ei, tinerii, 
sint dornici de afirmare și, pe 
deasupra, talentați. Notați cite- 
va nume : Bunaciu (18 ani), care 
a cîștigat duelul cu rutinatul 
fundaș stingă Bogdan (30). 
Cheregi (19) este mai demult 
titular ca și Țîrlea (22), Lucaci 
(23) — golgeterul formației
(șase goluri marcate), Virșăn- 
dean (19), Teodorescu (21). II 
uitasem pe portarul de rezervă 
Crișan (17, component al lotu
lui național de juniori), o foarte 
bună copie a portarului Duca- 
dam. L-am folosit mai puțin, 
dar intenționez să încep returul 
cu eț. Asta nu înseamnă că re
nunț la Lovaș. La urma-urmei, 
mergem și pe... concurență.

— Vuia, Csordaș — au și ei 
doar 23 de ani. Ei ce mai fac ?

— Trag cu dinții să prindă 
„unsprezecele" etapei. $i-l 
prind. Foarte pozitiv e că și cei 
mari — Manea, Bitea, Bubela 
țin pasul cu „noul val“.

— Deci, U.T.A. încearcă să 
renască prin forțele ei proprii—

— Chiar la acest aspect vro
iam să mă refer, fiindcă tinere-

TRECE PRIN ÂRAD“
țea echipei vine de la prvprtut 
centru de juniori și copii, acolo 
unde se vede treaba că antre
norii au muncit și muncesc cu 
folos Odată și odată trebuiau 
să se vadă și roadele activită
ții lor. Aici se află rampa re
lansării U.T.A.-ei. Chiar dacă 
mai am in vedere să readucem 
in lotul lărgit și alți tineri, cum 
ar fi Gaica, Vînătoru, Gheor- 
ghiaș sau pe Beserman să știți 
că ei au fost crescuți tot sub 
culorile „alb-roșu". Perioada de 
roda) le era necesară.

— Cum vezi returul în seria 
a IlI-a ?

— întrevăd o lupta spectacu
loasă, dramatică chiar, și cu o 
sosire foarte strînsă. Dar să 
știți... și noi mergem inainte, 
jucindu-ne șansele cu acel +3 
la adevăr. Sintem destul de a- 
proape și in clasamentul gene
ral. In plus mai avem și calita
tea de „arbitri-judecători", fi
indcă drumul spre promovare 
al timișorenilor sau orădenilor 
trece pe la noi. Dacă mai adu
cem ceva puncte de afară, dacă 
mai intervine și jocul rezultate
lor, atunci mai discutăm. A nu 
se uita 1 Pe „Poli" am condus-o 
cu 2—0, pe terenul ei, pînă in 
min. 28. iar la Oradea tabela de 
marcaj a arătat 1—1 pînă în 
min. 78 ! Dar s-a greșit la fa
zele fixe, la cornere, vechea 
maladie a fotbalului nostru... O 
si reflectăm serios la acest capi
tol.

Stelian TRANDAFIRESCU



Turneul internațional de baschet-juniori

de la Baia Mare

ECHIPA ȚĂRII NOASTRE,

PE LOCUL SECUND
Clștigătoarea întrecerii,

BAIA MARE, 6 (prin tele
fon). Turneul internațional de 
baschet — juniori desfășurat 
în Sala Sporturilor din locali
tate s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei Cehoslovaciei, 
care a totalizat 6 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 2. 
România 5 p, 3. Polonia 4 p, 
i. R.’D. Germană 3 p.

în partida decisivă pentru 
locul I s-au întilnit selecțio
natele Cehoslovaciei și Româ
niei. Oaspeții, avind permanent 
în teren 3—4 jucători remarca
bili prin gabarit si tehnică, au 
dominat lupta sub panouri și 
au manifestat o precizie deo-, 
sebită în aruncările la coș. Tot
odată, ei au avut în Petrușka 
un jucător cu o eficientă cu 
totul remarcabilă. Echipa țării 
noastre nu a izbutit să stopeze 
acțiunile ofensive ale baschet- 
baliștilor cehoslovaci, iar îin 
atac a ratat multe aruncări de 
la distanță și chiar de sub pa
nou. în aceste condiții, selecțio
nata oaspete a condus perma
nent, de cele mai multe ori la 
diferențe nete. Un. moment 
ceva mai echilibrat, s-a înre
gistrat în min. 24 (59—55 pen
tru Cehoslovacia), dar în con
tinuare oștigătorii turneului

selecționata Cehoslovaciei
s-au desprins decisiv, eîștigînd 
ou 106—85 (54—42). Au înscris : 
Cristesou 23, Popa 14, M. Iacob 
11, Pelger 10, Hălmăgeanu 8, 
lonescu 7, Sinevicl 6, Constan
tin 6 pentru România, respec
tiv Petrușka 31, Svoboda 26, 
Bunak 13, Becka 11, Hudecek 
17, Pavlus 8. Arbitri : K. Ko- 
loszewski (Polonia) și H. Stre- 
blow (R. D. Germană),

In celălalt meci al ultimei 
zile a turneului, reprezentativa 
Poloniei a întrecut-o pe cea a 
R. D, Germane cu 88—74 
(48—34). Cu precizia în arun
cările la coș mult mai bună și 
superiori din punct de vedere 
tehnic, sportivii polonezi au 
repurtat succesul in fiarta unei 
formații asupra oărela insufici
enta experiență și-a pus iin 
mod vădit amprenta. Coșgeteri: 
Zelinski 26, Kawula 21 de la 
învingători, respectiv Adomeit 
17, Hirschfeld 16. Arbitri : D. 
Hricisin (U.R.S.S.) și C. Du- 
mitrache (România).

Au primit premii speciale : 
coșgeterul turneului — R. Pe
trușka (88 p marcate) și cel 
mai înalt jucător — C. Popa 
(2,18 m).

Nicoleta ALDEA

ROMÂNIA, CALDĂ
COMPETIȚII

„Anul acesta, țara noastră va 
găzdui o' serie de competiții in
ternaționale, între care și Cam
pionatul Mondial Universitar de 
handbal, ce se va desfășura in 
șase orașe, în perioada 30 mai 
— 8 iunie. De asemenea, vor fi 
organizate Campionatele Euro
pene de modelism-micromodele 
(în lunile noiembrie — decem
brie), precum și Campionatele 
Europene de hochei pe gheață

A UNOR PRESTIGIOASE
X* 4

INTERNAȚIONALE
f
pentxu juniori (grupa B), ce vor 
avea loc la București, între 3 și 
9 aprilie.

Dintre tradiționalele campio
nate balcanice, in România sa 
vor disputa șapte astfel de în
treceri, la haltere, handbal fe
minin, șah, tenis de masă, a- 
fleHsm, ciclism si gimnastică, 
ultimele trei rezervate juniori
lor.

DE MASĂ

Medaliile de bronz obținute 
la ultimele trei ediții ale Cam
pionatelor Europene pentru ju
niori si cădeți, și cîștigarea 
„Topului" de juniori nu a- 
nunțau, totușj, „explozia" din 
1988 a unguroaicei Csila Batorfi 
în arena europeană si mondia
lă a tenisului de masă. Intr-a
devăr. cine ar fi prevăzut că, 
la Praga, în aprilie, în con
fruntarea celor mai bune se
nioare de pe ..bătrînul conti
nent", aoeastă fată de numai 
17 ani — împliniți (3 martie 
1969) doar cu o lună înaintea 
marii competiții — avea să 
realizeze surprinzătoarea per
formantă de a urca pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului ? 
Probabilitatea era cu atît mai 
scăzută, cu cit în concurs sa 
aflau „palete" de recunoscută 
valoare, printre care Maria 
Hrachova (Cehoslovacia). Bet- 
tine Vriesekoop (Olanda), Va
lentina Popova (U R.S.S.), Brar.- 
ka Batinici (Iugoslavia), Zuzsa 
Olah (Ungaria) ș.a.. care aspi
rau cu îndreptățire la „cununa 
de lauri". Blonda Csila Batorfi 
a răsturnat. însă, toate calcu
lele. impunîndu-se la capătul 
imui drum în care a depășit 
pe multe dintre favorite. Izbîn- 
da de la simplu — cronologic a 
urmat după medalia de aur de 
la echipe, unde Csila și-a a- 
dus o contribuție decisivă la 
succesul reprezentativei Unga- 
Tiei. cu 11 victorii din 12 parti
de, fapt care a situat-o pe pri
mul loc si în „Trofeul Joola" 
— a atras imediat atenția spe
cialiștilor. Desigur. însă. se 
cereau confirmări...

Intr-un sport în care. în ul
tima vreme, vîrsta campioni
lor de seniori a devenit, tot 
mai mult, egală cu oea a ju
niorilor victoria Csilei Batorfi 
ar fi putut trece cvasi-neobser- 
vată sau. cel mult, inclusă. la 
capitolul surprize, dacă ea n-ar 
fi fost urmată imediat și de alte 
succese: pe primele locuri în 
„balanța" super-ligii și în ..Grand 
Prix“-ul feminin, ca Si la alte 
concursuri internaționale. Dar, 
ea avea să -rămînă în prim- 
plan. mai ales prin cele _ două 
medalii de aur (simplu și du
blu) si una de bronz (dublu 
mixt) cucerite la cel de al doi
lea mare examen al sezonului, 
„europenele" mici de la Lou- 
văin-la-Neuve.. pentru că, 
este timpul să precizăm Csila 
Batorfi este încă junioara. Toa
te aceste realizări au plasat-o 
firesc ne locul întîi în ’ clasa
mentele europene si ne 7 în cel 
mondial, ierarhie dominată în
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TURNEUL DE BASCHET (m) 

DE LA VARȘOVIA
ROMANIA - BULGARIA 

94-80
VARȘOVIA, 6 (Agerpres). tn 

cadrul turneului internațional 
de baschet masculin care se 
desfășoară în localitate au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate — scria A : România — 
Bulgaria 94—80 (44-—40) — cos- 
geterii echipei române : Ermu- 
rache 24, Niculescu 19, Arde
lean 18 ; Polonia — Ungaria 
86—73 (41—35); seria B : Ceho
slovacia — Kotka (Finlanda) 
97—96 (48—47), S.K.A. Sverd
lovsk — Polonia- (tineret) 78— 
75 (43—37).

„Podiumul tinereții" sau cele mai bune patru jucătoare ale C.E 
T?T,sîn^.oare 1SS6 ~ de la stingă la dreapta : Fliura Bulatova — 
U.R.S.S. (locul 2), Csila Batorfi — Ungaria (locul 1), Lisa Be- 

linguer — Anglia și Otilia Bădescu — România (locul 3)
partea superioară exclusiv de 
jucătoarele asiatice.

La o analiză de suprafață, 
prezenta Csilei Batorfi între 
marii performeri ai anului 1936 
ar putea fi privită cu scepti
cism cu toate rezultatele men
ționata Dar. dacă avem în ve
dere larga popularitate și deo
sebita răspîndire, nivelul atins 
în Drezent de acest sport in 
care se solicită precizie mili
metrică în acțiuni, ca urmare 
a unei pregătiri tehnice fără 
reproș, la care se adaugă un 
antrenament fizic si psihic in
tensiv. includerea Csilei Batorfi 
în galeria celor mai buni spor
tivi ai sezonului își găseste o 
perfectă justificare. Fiica dr. 
pediatru Istvan Batorfi —• al 
cărui al doilea copil, Zoltan, 
și-a înscris deja în palmares 
o medaliș la cădeți 1986 — re
prezintă o generație de jucă
toare tinere, de mare valoare. 
In această categorie trebuie să 
le înscriem si pe Fliura Bula
tova (U.R.S.S.), Otilia Bădescu 
(România). Lisa Belinguer (An
glia) — ca să le numim doar

ne medaliatele C.E. de senioa
re. toate între 15 si 19 ani !. 
Ele anunță si în sezonul viitor, 
care are ca punct de vîrf 
„mondialele" de la New Delhi
(19 februarie — 1 martie) si, 
mai ales, la Jocurile Olimpice 
din 1988, cu ocazia primului 
start al tenisului de masă sub 
semnul celor cinci cercuri 
olimpice, dispute care să de
monstreze că sportul cu min
gea de celuloid se află în con
tinuu progres.

Așadar, tînăra Csila Batorfi, 
o autentică speranță a tenisu
lui de masă internațional. a 
reușit, după cele trei titluri 
ale Evei Koczian si cele două 
ale Juditei Magos. să adauge 
încă unul în palmaresul tării 
sale si. mai ales, să domine 
autoritar trecutul sezon 'euro
pean al tenisului de masă.

Emanuel FÂNTĂNEANU

P.S. Confirmînd ascensiunea 
valorică, tinăra Csila Batorfi a 
debutat în 1987 cîștigind „Euro
pa Top 12". pentru senioare.

CUPA CALGARY, la hochei. proba de 500 m. In 37,49 și p«

CICLISM Q Desfășurat în loca
litatea Mcl, campionatul de ci- 
clocros al Belgiei a revenit lui 
Roland Libotonf înregistrat pe 
distanța de 26 km cu timpul de 
1 h 14:48. L-au urmat, Ja 1:15, Paul 
de Brauwer și Ivan Messeliș..

BASCHET © în finala turneului 
Internațional masculin de la Lon
dra, echipa vest-germană Bayer 
Leverkusen a învins cu scorul de 
104—97 (după prelungiri) formația 
braziliană Montelibano. în meciul 
pentru locul trei. Sol na Stockholm 
a întrecut cu 99—93 (48—40) echi
pa scoțiană Mim Edinburgh.

a revenit reprezentativei Ceho
slovaciei, care în finala com
petiției a întrecut formația 
Uniunii Sovietice cu 3—2 (2—0, 
1—0. 0—2). Agențiile de presă 
transmit că artizanul princi
pal al victoriei cehoslovace a 
fost tînărul portar Dominik 
Hasek (21 de ani), care a reu
șit să pareze 19 din cele 21 de 
suturi trimise spre poarta sa. 
Au marcat : Cerny, Ruzicka și 
Pasek pentru învingători, res
pectiv Svetlov si Komutov.

„LANȚUL" CUPEI MON
DIALE feminine Ia schi alpin 
continuă. La Saalbach. în 
Austria. elvețianca Vreni 
Schneider a cîștigat slalomul 
uriaș, gratie unei prime man
șe excepționale, ne care a do
minat-o la aproape o secundă, 
ceea ce în schiul alpin consti
tuie o diferență... uriașă ! Pe 
locul secund. Mateja Svet care, 
iată, confirmă ascensiunea sco
lii iugoslave sl în plan femi
nin... Timpii realizați : 1:53,69 
fată de 1:54,06. Pe locul 3 : 
Marla Waliser (Elveția) 1:54,76. 
De remarcat că Schneider se 
află la oea de a treia sa vic
torie în' actualul sezon și că 
conduce in clasamentul inter
mediar al Cupei Mondiale.

ÎN PRIMA ZI a Turneului 
celor 3 inele, care se desfășoa
ră la Inzell în R.F,G„ Akira 
Kuroiwa (Japonia) a câștigat

cea de 1000 m, în 1:15,75.
CONCURSUL DE BOB-4 dis

putat pe pirtia olimpică de la 
Innsbruck a revenit echipajului 
Austriei, cronometrat în trei

Cehoslovacul Vladimir Ruzicka 
jubilează după înscrierea celui 
de al doilea gol al echipei sale, 
în partida finală cu formația 
U.R.S.S., din cadrul . „Cupei 
Calgary"

Telefoto: A.P. AGERPRES 

manse cu-timpul de 2:38,46. Pe 
locurile următoare s-au situaâ 
echipajele Angliei — 2:39,09 șl 
Elvelțiel — 2:39,29.

C.M. DE TENIS DE MASĂ LA DELHI
DELHI, 6 (Agerpres). — Cea 

de-a 39-a ediție a Campionate
lor Mondiale de tenis de masă 
se va desfășura între 18 februa
rie și 1 martie la Delhi, care 
este al treilea oraș indian, după 
Bombay (1952) șl Calcutta

(1975), ce găzduiește aceste tra
diționale întreceri. După cum 
se anunță de la Comitetul de 
organizare, pînă in prezent au 
confirmat participarea 60 de 
țări.

TURNEUL VETERANILOR

tn mai multe orașe din Brazilia 
a înoeput un „turneu al vetera
nilor" (cu jucători care au trecut 
de 36 de ani), la oare participă 
reprezentativele Braziliei, Argen
tinei, K. F. Germania, Italiei, șl 
Uruguay-ului. In prima, zi s-au 
înregistrat rezultatele : Argentina 
— R. F. Germania 1—1 (1—0). Au 
marcat : Gonzales (min. 12 pen
tru sud-amerlcanl, respectiv Kră- 
mers, min.' 80). In formația ar- 
gentlnlană au evoluat, printre al
ții, cunoscuțll jucători Brindisi, 
Bablngton, Albrecht, Mas, tn 
timp ce de la vest-germanl n-au 
lipsit Weber. Koppel, Breitner, 
Fischer și Held. In alt joc : Bra
zilia — Italia 3—0 (1—0). Au în
scris Leii (autogol mln. 15), Ri- 
velino (mln. 71) șl Dario - (min. 
81). în formația învingătoare au 
evoluat Pele, Edu, Rivelino, To- 
nlnho, ș.a. în timp ce la Învinși

au jucat între alții Faochettl, Al- 
bertosl, Bonlnsegna șl Poletti.
CAMPIONATE IN DESFĂȘURARE

MECI restant din etapa a 24-a 
în Anglia : Arsenal — Tottenham 
2—1. tn clasament, Arsenal se 
află, în continuare, pe primul loc 
cu 51 p, urmată de Everton eu 
47 p.

DUPĂ 21 de etape în Spania, 
F.C. Barcelona și-a mărit avansul 
față de Real Madrid. Catalanii au 
dispus de Sabadell cu 3—1, In 
timp ce Real a terminat la egali
tate (2—2) la Zaragoza. Alte re
zultate : Gijon — Epafiol 0—1, 
Las Palmas — Murcia 1—1, Atle
tico Madrid — Mallorca 3—1, San
tander — Cadiz 2—1, Osasuna
— F.C. Sevilla 1—1, Real Sociedad
— Athletic Bilbao 2—1, Betis — 
Valladolid 2—1. Pe primele 
locuri : F.C. Barcelona 32 p, Real 
Madrid 29 p Espanol ?8 p, Atnle- 
tic Bilbao 24 p.

TELEX « TELEX ® TELEX ® TELEX
HANDBAL © Meciurile dispu

tate 'în ziua 'a doua a competi
ției masculine de la Pontevedra 
-(Spania) s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — 
Danemarca 29—26 (16—12) ;
U.R.S.S. — Spar.ia 24—21 (11—10). 
In clasament conduce echipa 
U.R.S.S. — 4 p. urmată de for
mațiile Spaniei și Iugoslaviei — 
cu cile 2 p.

ÎNOT a In ultima zi a con-

cursului de la Boca Raton (Flo
rida), campionul vest-german Mi
chael Gross a terminat învingă
tor în două probe : 50 yarzl liber 
— 20,98 șl 200 yarzl liber — 
1:37.80.

TENIS © In primul tur al tur
neului de la Auckland (Noua Ze- 
elandă), contînd pentru „Marele 
Premiu", suedezul Johan Carls- 
son l-a învins cu 4—6, 6—3, 6—4
pe neo-zeelandezui Kelly Evern-

den, canadianul Glenn Miohibata 
a dispus cu 5—7, 6—4, 6—4 de a- 
mericanul Richard Schmidt, iar 
australianul Mark Woodforde a 
cîștlgat cu 6—1, 3—6, 6—2 partida 
cu coechipierul său Dan Cahill.

VOLEI Competiția feminină 
desfășurată la Bremen a fost cîș- 
tigată de selecționata Cubei, care 
a întrecut în finală cu scorul da 
3—1 (8, —8. 6, 4) formația sovie
tică Uralocika Sverdlovsk. In 
partida pentru locurile 3—4. re
prezentativa R.D. Germane a dis
pus cu 3—0 (10, 5, 7) de echipa 
R.F. Germania.


