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„lii(crii<i|ioii(ilclc“ <ic tenis in sala ale lloniânici în Divizia A la hochei

Performeri al anului 1986 la ora confesiunilor

Markka falei: „NUMAI ÎNVINGÎNDU-MĂ Pf Mlllf, 
ÎMI POT ÎNVINGE APOI ADVERSARELE!“

FRUMUSEȚEA „SPORTUIUI ALB"

ATRAGE NUMEROȘI SPECTATOR!
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). 

Campionatele internaționale de 
tenis ce teren acoperit ale 
României au continuat cu dis
putarea probelor de simplu, la 
masculin și feminin. Campio
nul tării, Florin Segărceanu, în 
disputa sa cu Emil IInat — pe 
care l-a întrecut cu 6—4, 6—4 
— si-a folosit energiile doar a- 
tit cit să cîștige.

Deosebit de frumos si dispu
tat meciul dintre Michal Toma 
(Cehoslovacia) si Dârei Pop, 
încheiat la capătul a două ore 
Si iumătate de joc. Tenismanul 
cehoslovac a cîștigat cu 6—7. 
7—5. 7—5, dar, așa cum arată 
si scorul. Pop a opus o foarte 
dirză rezistentă. Aceasta se 
poate" deduce și din faptul că 
in setul secund tenismanul ro
mân a condus cu 4—2 la ghe
muri. avînd .și o minge de
5—2. dar a ratat-o pierzind a- 
poi la limită. S-a jucat, în con
tinuare. în forță, din spatele 
terenului, ambii jucători punîn- 
du-si în valoare serviciile pu
ternice. bine plasate. A cîștigat 
Michal Toma pentru că a fost 
ceva mai „proaspăt" în finalul 
partidei.

Andrei Dirzu, într-o partidă 
In care a condus tot timpul, 
victoria nefiindu-i nici o clipă 
periclitată, l-a învins cu 6—1. 
7—5 pe Levente Nandori (Un
garia). iar Răzvan lin, supe

IARNA, ÎNTR-O „ARENĂ PENTRU TOATE ANOTIMPURILE**
AftyMpfa/x?fwsf/w

Deunăzi, la Suceava, zăpada 
încă nu sosise. Prin alte locuri, 
mai puțin nordice și Ia mai 
joasă altitudine, pîrtiile (...neo
ficiale, desigur) de săniuș și de 
minischi fuseseră deja inaugu
rate. Cu atît mai justificată 
deci prezenta numeroasă a su
cevenilor intr-un alt decor hi
bernal'. „decupat" în noua geo
grafie a urbei : patinoarul in 
aer liber... E ora „schimbului". 
Grupuri-grupuri (o imagine fa
miliară : copii, adolescenți, ma
turi cu patinele atîrnate ne u- 
măr) se desprind cu greu de 
acest „dreptunghi magic" în 
care alți amatori de patinaj a- 
bia așteaptă sâ intre. Chiar si 
reporterul'(...în interes de ser
viciu) trebuie să stea la rind. 
Si o face cu plăcere, ascultînd 
replicile «glumețe. invitațiile 
pentru a doua zi între „par
teneri". aprecierile asupra „stă
rii gheții". O primă impresie 
din acest amestec de voioșie, 
umor și nerăbdare : beneficiarii 
par mulțumiți. „Și sînt, în ge
nerai, mulțumiți — opinează 
loan Bunescu, șef de complex 
în cadrul A.B.S. Suceava — 
deoarece patinoarul nostru are 
program zilnic pentru public. 

Patinoarul din Suceava, la „ora de sportu pentru cei de toate 
virstele. Foto: Ion MlNDRESCU — Suceava

rior la toate capitolele, cu un 
joc ofensiv serviciu-vole, cu e- 
ficiente lovituri de rever, a 
dispus cu 6—1. 6—3 de Krzystof 
Ganszczyk (Polonia).

O partidă în care echilibrul 
a durat doar pe parcursul pri
mului set a fost aceea dintre 
Adrian Marcu și Adrian Po- 
povici. Pină la 5—5 în primul 
set fiecare și-a ciștigat servi
ciul, apoi Marcu realizează un 
break si încheie pe serviciul 
său. Setul al doilea l-a cîștigat 
cu o extremă ușurință. Rezul
tat : Marcu — Popovici 7—5.
6—1. In sfîrsit. un meci care 
putea fi atractiv, s-a încheiat 
doar după două ghemuri iu- 
cate : George Cosac — Marius 
Comănescu 1—1, Din cauza u- 
nei lovituri (nepericuioase) la 
ochi cu mingea Comănescu a 
fost nevoit să abandoneze.

A continuat si primul tur în 
întrecerea fetelor. învingătoa
rele au obținut victorii cate- 
eorice. fiecare în cite două se
turi : Diane Samungi — Mîrela 
Buciu 6—1. 6—1. Katalin Dar- 
vaș (Ungaria) — Mădălina Spi- 
rache 6—3. 6—2. Florentina
Curpene — Beata Nedzialek 
(Ungaria) 6—3. 6—2.

întrecerile continuă, vineri ur- 
mînd să se dispute atît probe 
de simplu, cit si de dublu.

Doina STĂNESCU

@ „Să patineze toată lumea** — o deviză în beneficiul 

sănătății fiecăruia $ E (și) vremea pucului... @ Cele 

două sezoane ale patinoarului sau polivalența nece

sară • O idee la... anotimp : un „festival al gheții"

Sâmbăta și • duminica orarul 
«programului pentru toți» este 
prelungit, in trei «reprize», 
practic pe toată durata după- 
amiezii."

Cine sînt beneficiarii? Cei mai 
mulți, copii și tineri pină la 
20 de ani, dar si „oamenii mari" 
vin să se destindă patinînd. De 
altfel, seriile au o anumită 
„compoziție" pe categorii de 
virstă, cu limite desigur tole
rabile. Luna aceasta va fi or
ganizat. ca și în alti ani. un 
curs de inițiere pentru cei mici. 
Exigentele autofinanțării sint 
corelate, aici, cu un principiu 
voit a fi aplicat cit mai în 
spiritul lui : „să patineze toa
tă lumea". Și intr-adevăr, cum 
vedem la fata locului, „lumea" 
(cu mic. cu mare...), dînd curs 
acestei invitații, patinează. Pa
tinează cu mijloace proprii (de 
cele mai multe ori), dar si cu... 
ajutorul centrului de închiriere 
și al atelierului de ascutit pa
tine. două „anexe" binevenite si 
necesare ale patinoarului. Me
dia lunară a intrărilor pe pri

PARTIDE ECHILIBRATE
GALAȚI, 8 (prin telefon). Pe 

patinoarul din localitate au con
tinuat întrecerile turului dublu 
al Campionatului Diviziei A — 
grupa I la hochei pe gheață. 
Iată rezultatele si scurte consi
derații :

DINAMO BUCUREȘTI — S.C. 
MIERCUREA CIUC 4—5 (1—3,
2—0, 1—2). Intr-o partidă echi
librată, cu atacuri și contra
atacuri în cascadă și cu ocazii 
sensibil egale de a înscrie, a în
vins la limită Sport Club, gra
tie- unui mic plus de luciditate 
în șuturi. Deci, de la 0—6 (0—1, 
0—2, 0—3) cu Steaua, la o vic
torie cu Dinamo printr-o mobi
lizare efectiv mai bună. Au 
marcat : Gereb (min. 4 — în 
superioritate), Gyorgyicze (min. 
17), Bartalis (min. 20). B. Nasy 
(min. 43). Kereszeș (min. 43) 
pentru învingători și Kedves 
(min. 17), Pisăru (min. 54) pen
tru Dinamo.

Foarte bun arbitrajul brigăzii 
conduse de N. Enache.

DUNĂREA GALATI — 
STEAUA BUCUREȘTI 0—1 
(0—1, 0—0, 0—0). Meciul care 
a încheiat programul zilei a 
doua s-a terminat cu un scor 
de... fotbal, unicul punct fiind 
realizat de Dala (mint. 4).

DINAMO BUCUREȘTI — DU
NĂREA GALAȚI 7—2 (1—1,
2—0. 4—1).Desfășurat in prima 
zi. meciul a avut un început

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)

mele două luni de funcționare 
din acest sezon se cifra la 
13 000. O primă certitudine: sir- 
tuat la „confluenta" a trei mari 
cartiere ale municipiului, pa
tinoarul din Suceava are un 
„vad bun", fapt de care gos
podarii lui caută să profite in 
cel mai bun sens al cuvântului. 
Oricum, beneficiul este reciproc 
avantajos, „cota-parte" numită 
sănătate revenind cu certitudi
ne și în întregime iubitorilor 
patinajului.

O privire în programul săp- 
tămînii : „orar lung" (intre 8 
si 20) pe toată durata. „Dimi
neața și prima parte a după- 
amiezii — ni se spune — sînt’ 
ale hocheiștilor. Antrenamente, 
meciuri. iar antrenamente..." 
Patinoarul înregistrează. în se
zon, „chiriași permanenti" — 
echipele locale C.S.M. și C.S.Ș., 
plus Metalul Rădăuți, un... ,.a-

George ROTARU

(Continuare in pag. 2-3)

Ieri, In campionatul feminin de handbal

ItROM IAȘI ÎNVINGĂTOARE ÎN
In Sala Sporturilor din Iași 

s-a disputat ieri după-amiază 
un atractiv meci din Divizia 
feminină A de handbal (din e- 
tapa a X-a a campionatului) 
intre formațiile TEROM din 
localitate și campioana tării. 
Știința Bacău. înaintea parti
dei de duminică dimineață, de 
la Bacău, cu Pogon Sczeczln 
(Polonia) din „Cupa Campioni
lor Europeni". întîlnirea de la 
Iași a fost o foarte utilă veri
ficare — într-o competiție ofi
cială — pentru campioana tă
rii. La capătul unei dispute de

Ce mult pare c-a trecut de- 
atunci, din vara Iui ’84. tind 
entuziasmat de finișul victorios 
al Maricicăi pe Stadionul O- 
limpio din Los Angeles, arun- 

An aer. la tribuna presei. 
Pălăriuța de soare, in timp ce 
undeva, pe la mijlocul pluto
nului de alergătoare din fina- 
i? 3 O®® metri, britanica Zola 
Budd linăia neputincioasă, iar 
marea favorită si răsfățata 
publicului american. Mary 
Decker, plîngea în afara pis
tei. acolo unde o adusese im
pactul cu Budd. silind-o să a- 
band-oneze cu mult înainte de 
final.

De atunci clepsidra timpului 
a tors si-a tors pe caierui vre
mii firul tot mai bogat al ma
rilor întreceri atletice interna
ționale : multe din celebritățile 
anului olimpic ’84 au cedat pa
sul sau au traversat un con 
de umbră. Și-mi amintesc a- 
cum. tind stau de vorbă cu 
soții Puică lâ gura sobei (se 
poate discuta despre atletism 
cu Maricica, chiar in scurta 
vacantă a sărbătorilor de iar
nă. fără soțul și antrenorul ei. 
Ion ?), despre un număr al 
revistei americane „Sports Il
lustrated". Se relata acolo des
pre reintrarea victorioasă a lui 
Mary Decker-Slaney. la Lon
dra. chiar in fata Zoi ei Budd. 
dar una dintre fotografii o în
fățișa ne campioana noastră 
olimpică așezată pe pajiștea de 
la Poiana Brașov si... crosetînd. 
cu explicația : „în timp ce ri
valele ei aleargă la Londra, 
Puică croșetează in România".

— Mal ai timp si pentru 
așa ceva. Maridca ?

— După cum se vede, da! Nu 
chiar ca în revista de acum 
mai bine de un an, ci, după

RETROSPECTIVE 1986—
— - PERSPECTIVE 1987
Bilanț contradictoriu ai handbaliștilor

PROMISIUNILE TRECUTE (nerespectate)
TREBUIE SÂ DEVINĂ ÎMPLINIRI ÎN ACEST AN
0 Creșterea potențialului de joc al primei reprezenta
tive • Apărarea este superioară atacului # Ascensiu

nea promițătoare a tinerilor

Handbalul, această atît de în
drăgită disciplină sportivă, a 
avut în anul pe care l-am În
cheiat un sezon competițional 
internațional plin de sinuozi
tăți, cu performanțe, dar mai 
ales ou contraperformanțe care 
au stirnit și întrețin multe dis
cuții. In cele ce urmează ne 
vom îndrepta atenția asupra 
activității băieților.

Obiectivul major l-a oonști- 
tuit Campionatul Mondial 
grupa A, ediția a Xl-a, desfă
șurat în Elveția. Se dorea, așa 
cum declaira înainte de plecare 
antrenorul’ principal al selec
ționatei României, Lascăr Pană, 
„să reluăm șirul marilor suc
cese românești", cu atît mai 
mult, cu cit culoarul jocurilor 
preliminare era deosebit de fa
vorabil. Așadar, un obiectiv 
mobilizator și, după opinia 
noastră, perfect realizabil în 
condițiile prezentării la un ni
vel corespunzător al tuturor 
factorilor implicați. Rezultatul? 
O poziție cu totul necores
punzătoare (a IX-a), care este...

MECIUL CU ȘTIINȚA: 32 24
bun nivel tehnic (repriza se
cundă a aparținut în totalitate 
ieșenceior. care au condus cu
7—8 goluri) s-a înregistrat re
zultatul : TEROM Iași — Ști
ința Bacău 32—24 (14—9). Au 
înscris : Gavriliuc 10. Cozma 9. 
Nisipeanu 4. Alexescu 4, An
ton 3, Honga 2, respectiv Cer- 
venciuc 10, Butnărașu 5. Daîîi- 
lof 5, Lunca 2. Nițoîu 1. Dar- 
boj 1. Au arbitrat : Gh. San
dor (Oradea) și N. Iancu (Bu
zău).

Al. NOUR — coresp.

cum mă vedeți dv. acum, aca
să, între două starturi sore bu
cătăria unde duc trena unui, 
pluton de... sarmale. Desigur, 
asemenea „starturi" sînt mai 
puține decit cele din cursele 
de antrenament sau de con
curs, dar ele tind să se sta
bilizeze Ia un număr foarte 
aproape de adevăr. Adevăr ca
re se cheamă virsta ! Am t#- 
tusi 36 de ani...

— ...și 20 de ani de pasiu-
Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

întrecută doar de locurile 13—16 
pe care s-a situat echipa 
României la prima participare 
la C.M., in ediția a III-a. din 
R.D. Germană, in anul 1958. 
Dar, să nu uităm că, după a- 
cest început puțin promițător, 
a urmat șirul marilor succese 
(titlurile supreme cucerite în 
1961, 1964, 1970 și 1974. intre
ele „bronzul" din 1967 fiind 
soootit — la vremea aceea — 
drept o contraperformanță). 
Dar, pentru C.M. din 1986, in
tre declarații și fapte a fost, 
din nefericire, o distanță prea 
mare : reprezentanții actuali ai 
unei școli mondiale de handbal 
nu au reușit măcar să se cla
seze între primele șase echipe, 
ceea cp le-ar fi dat dreptul 
direct de participare la Jocu
rile Olimpice din 1988. Acesta 
este, de fapt, obiectivul princi
pal al handbaliștilor noștri la 
sfirșitul lunii februarie, în Ita
lia, Ia întrecerile grupei B 
(România în această grupă — 
dureros, dar adevărat !). Neim- 
pliniri.lor li s-au alăturat și „o- 
prirea" in faza semifinalelor 
„Cupei Campionilor Europeni" 
și „Cupei Cupelor" a formații
lor Steaua și. respectiv H.C. 
Minaur Baia Mare, după cum 
prezența Politehnicii Timișoara 
in „Cupa Federației Intcrnațio» 
nale de Handbal" a fost episo
dică, ea fiind eliminată după 
primul tur. mai ales în urma 
prestației sub orice critică în 
primul meci disputat pe teren 
propriu.

Au urmat analize s-au întoc
mit noi planuri de pregătire. 
Și, iată că lotul reprezentativ, 
cu mici restructurări, sub con
ducerea unei noi „echipe teh
nice" — Etigcn Trofin și Ghiță 
Lieu — a luat un nou start. 
Aflată in linie dreaptă după o 
perioadă bună de pregătire, se-

Mihaii VESA

(Continuare in pag. 2-3)



RUGBYUL ClȘTIGĂ MEREU TEREN 
ÎN PREFERINȚELE ARĂDENILOR
Arădenii, recunoscut! pen

tru pasiUnea lor statornică 
față de fotbal, sporturi nau
tice. tenis de masă și tir, 
își înscriu în ultimul timp 
între preferințe. tot mai 
mult, și rugbyul. Benefici
ind de condiții mereu mai 
bune de propășire, sportul 
cu batonul oval din acest 
oraș a ajuns, prin XV-le 
Gloriei P.T.T., în prima di
vizie a tării. Momentul de 
vîrf al echipei arădene l-a 
constituit anul compStițio- 
nal 1983/84, în care aceasta a 
ocupat locul 3 în „Cupa F. R. 
Rugby", cea de a doua în
trecere de nivel republican. 
• Drumul 
rugbyului 
lipsit de obstaco
le. matca 
fanion s-a 
Uzat greu.
Iul i 
Felrîrii 
mintește : „Primul nu
cleu rugbystic l-au Creat, cu 
trei decenii în urmă, dr. 
Ioan Bornaz și economistul 
Ion Sasu. Echipa s-a numit 
Agronomia, 
ție timidă, 
cumspecție. 
rezultatele 
taculoase".

Primul pas spre ieșirea 
din anonimat a avut loc a- 
bia în 1976. Evocă, din nou, 
antrenorul : „Pe structura 
Agronomiei, am pus bazele 
altei formații, s-a chemat 
Sănătatea, avind între sus
ținători, într-o primă etapă, 
pc regretatul dr. Paraschiv 
Chiriță. într-o a doua eta
pă, echipa își va schimba 
iarăși denumirea. în Moto
rul. Lingă vechii susțină
tori vor apare ing. Grațian 
Tămaș, actualul președinte a! 
secției de rugby, și dr. loan 
Covaciu, ambii foști jucători 
la Timișoara, în perioada 
studiilor. A fost etapa în 
care am promovat 
zia B“.

Drumul spre noi 
era astfel deschis, 
gur an în „B" și

spre 
arădean

echipei- 
crteta- 
A/ua- 

antrenor
Bonțea,

Raid ancheta prin magazinele cu profil
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V-AȚI GlNDIT LA AMATORII SPORTURILOR DE IARNA ? (III)
Sarcină dificilă, adversare 
puternice, Constructorul Su
ceava (actuala C.S.M.), T. C. 
Ind. Constanța, Vulcan 
București. Rezultatul n-a 
fost cel dorit. Antrenorul 
face sublinierea : „Eșec, dar 
nu și aripi frînte !...“ Avea 
să urmeze o nouă tentati
vă. in 1980, de data aceasta 
cu reușită.

„Este un colectiv de spor
tivi capabili de exprimări 
mult mai aproape de ceea 
ce dorim cu toții, adică c 
poziție onorantă în Divizia 
A“. afirmă președintele 
C.J.E.F.S. Arad, Simion 
Palcu. O opinie la care sub
scriem, cunoscînd îndeaproa
pe lotul

afirmarea x 
n-a fost

principal.
își a-

A fost o apari- 
privită cu cir- 
pentru că nici 

n-au fost spec-

în Divi-

împliniri 
Un sin- 
apoi în 

baraj pentru prima divizie.

© Săniuțe și schiuri in sortimente variate

echipei, din care se 
desprind, prin ta
lent si dăruire. 
Cordunean și As- 
marandei, Săn- 
și Aștefănoaie, 

si Albiștean, Ghi- 
și Aștefanei, pre- 
Leca, de multi ani 
al echipei. La reu-

dulescu 
Juhasz 
miș 
cum și 
căpitan 
șitele colectivului aderă alte 
cîteva argumente : o echipă 
foarte tînără în „B“, Petro
lul, ca pepinieră permanen
tă. si un centru" de copii și 
juniori condus de un teh
nician cu o recunoscută ex
periență. prof. Corneliu Mi- 
tan, de altfel și antrenor se
cund la echipa de seniori.

Și ar mai fi și un al trei
lea argument, și anume pre
zența susținătorilor lingă e- 
chipă. Tot mai numeroși, 
muncitori și tehnicieni din 
aproape toate unitățile eco
nomice ale Aradului si, a- 
lături de ei. dr. loan Nico- 
lescu, ing. C. Alexa si e- 
conomiștii V. Muller și II. 
Cenan. Cu toții nu fac ra
bat de la nici un efort, cînd 
e cazul să ajute XV-le rug- 
bystic care din acest’an se 
va numi Olimpia P.T.T.. să 
contribuie la consolidarea-i 
organizatorică, la reușitele 
lui între fruntașele sportu
lui din județ și chiar din 
țară.

Tiberiu STAMA

PERFORMERI Al ANULUI 1986
(Urmare din pag. 1)

ne și faimă atletică, o longe
vitate sportivă exemplară care 
te situează, fără echivoc. în 
galeria marilor atlete, alături 
de Fanny Blankers-Koen, Lia 
Manoliu, Irena Szewinska, Ma
ria Stepanova. în anul 
duelul Slaney-Budd se 
semna la Londra (1985), dum
neata. Maricica Puică, te situai 
De locul secund în clasamentul 
final al probei de 3000 m 
„Grand Prix", ^și în 1986 
fruntea alergătoarelor de 1500 
m din cadrul aceluiași presti
gios circuit internațional si pe 
Jocul II în clasamentul gene
ral. iar la Stuttgart, la „euro
pene". aceeași medalie — ar
gint — ca la precedenta ediție, 
din 1982. de la Atena, atunci 
însă în compania cu totul altor 
adversare 1 Performante care 
te-au plasat si în acest an pe 
un onorant loc 3 în clasamen
tul 1986 al celor mai bune 
sportive românce, pentru a pa
tra oară în ultimii ani — fapt 
grăitor — în acest top al ma
rilor valori. Iartă-mi întreba
rea. Maricica. cît vei mai n- 
lerga ?

— Permite-mi să răspund eu, 
indirect — intervine antreno
rul emerit Ion Puică —. adău
gind Ia palmaresul anului ca
re abia a trecut două recor
duri care vorbesc despre po
tențialul actual al Maricicăi : 
cel național la 1000 m (2:31,5), 
a treia performantă mondială 
din toate timpurile, și cel al 
lumii pe distanta de 2000 m 
(5:28,69), stabilit la Londra si 
care-i revenea după șapte ani!

— Este adevărat, probele nu 
Sînt clasice, dar și longevitatea 
Maricicăi tinde să spargă ti
parele clasice ale marii per
formante în alergările de se- 
mifond si fond. Deci, ce in
tenții ai pentru noul an?,

— Cînd sînt pe podium ală
turi .de o foarte tînără și va
loroasă sportivă — Tamara 
Costache, iar tabloul de onoa
re al primelor 10 este încheiat 
tot de 'o atletji — Ana Pădu- 
rean, de asemenea junioară si. 
mai ales, din familia noastră, 
a alergătoarelor de cursă lun
gă, nu pot să am decît gîn- 
duri îndrăznețe. Și chiar dacă 
la începutul lui februarie voi

cînd 
con-

la 
în

lua startul în circuitul de sală 
nord-american, deci cam la fel 
de timpuriu ca în 1986, numă
rul de concursuri va fi cu 
mult mai mic: 12—13 față de 
30, cu un singur obiectiv: Cam
pionatele Mondiale din august, 
de Ia Roma.

— în 1986 ați cam fugit du
pă doi iepuri, 1500 și 3000 me
tri. și cît p-aci să nu prin
deți nici unul la „europene"...

— Să vă destăinui unul din 
secretele marii performanțe ale 
Maricicăi Puică — reintră în 
discuție antrenorul acesteia —: 
alternarea anuală a accentelor. 
După 1500, urmează acum 3000 
si vom face o singură excep
ție. în anul 
1988...

— ... ceea 
in 1987 nu 
dul național 
parține (acum) Doinei Melintc! 
Asta așa, ca o recompensă pen
tru cei aproape 600 km lunar 
pe care-i alerg, ca acumulări, 
în primul trimestru. Iar 
„Grand Prix"-ul îl voi aborda din 
mers. Numai învingîndu-mă 
pe mine însămi pot învinge 
apoi pe altele, chiar la vîrsta 
la care diverși „prieteni" mă 
consideră în prag de abandon.

am devenit performeră du- 
10 ani de atletism, și 
mă retrag după 10 ani 
titlul olimpic. Glumesc.

Jocurilor Olimpice.

ce nu înseamnă că 
voi bate și recor- 
la 1500, care-i a-

Eu 
pă 
să 
la ___  .... __ __
sigur, dar încă alerg...

...Pînă la titlul olimpic - _ 
la Los Ăngeles ’84. Maricica 
Puică înconjurase în... alergare 
de două ori globul pămîntesc. 
O performantă demnă de ce
lebra „Guiness Book", carte a 
recordurilor. Citi kilometri se 
vor mai adăuga pînă la J.O. 
’88 ?

am 
de 

de-
de

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

Iarna a intrat definitiv in. drepturile ei legitime. Și cum, in
tr-un fel sau altul, toți răminem tineri, sîntem tentați să ne 
îmbrăcăm sportiv în anotimpul rece. Pentru nenumărații ama
tori ai sporturilor de iarnă, aoești oameni de diverse vlrste și 
profesii a căror prezență se face tot mai puternic simțită pe 
piftiile de schi și săiniuțe, pe patinoare sau terenuri de hochei, 
am pornit ancheta de față. Și, așa cum am constatat-o în pri
mele două episoade ale serialului nostru, există un numitor co
mun: numeroase Și variate sortimente de articole de sezon se 
află în magazinele de profil sportiv. Totuși, mulți dintre cum
părători s-au plins că, adesea, trebuie sa piardă destul timo pen
tru a găsi unele din obiectele necesare. După ce am ascultat 
vinzători, responsabili de unități comerciale, reprezentanți ai 
I.C.R.T.I., I.D.M.S. și ai altor organizații care, aprovizionează ma
gazinele, să dăm cuvlntul producătorilor.

PRINCIPALELE OBIECTIVE - RITM Șl CALITATE
Cum stăm cu producerea să

niuțelor. mult solicitate de pă
rinți, pentru bucuria copiilor 
lor ? Răspunsul este afirmativ.. 
De exemplu, după ce a căzut 
prima zăpadă, în București s-au 
vîndut peste 6 000 de astfel de 
mici vehicule, purtînd simbolic 
numele de „Davos", „Tro-tuș" 
sau „Oituz". Toată lumea a 
fost mulțumită de oeea ce a 
dat I.J.I.M. Iași, cooperativa 
Tehnometalica București și, in 
special, de produsele I.P.P.S. 
Baia Sprle. Săniuțele „Davos", 
de patru lungimi, fiind de bună 
calitate și îngrijit lucrate, s-au 
vîndut ca... plinea caldă. în 
schimb, o parte din marfa li
vrată de S.S.M.R. Tjrgu Ocna 
a lăsat de dorit, pentru că nu 
avea un aspect comercial, iar 
unele săniuțe au venit chiar ou 
defecte, ele trebuind să facă 
aoum cale întoarsă pentru a 
fi recondiționate.'
UN IUBITOR AL SCHIULUI NEGLIJAT: ADOLESCENTUL 

întreprinderea de Confecții 
„Mureșul" din Tg. Mureș este 
una dintre cele mai mari fur
nizoare ale vestimentației schio
rilor, avînd contracte cu peste 
20 de beneficiari din Constanța, 
Brașov, ’ București, CHuj-Napo- 
ca, Timișoara, Arad, Iași, Cra
iova, Baia Mare. Pitești si alte 
orașe. Costumele de schi pen
tru femei, bărbați și copil, blu
zele' și scurtele din relon, cu 
o linie modernă și concepute 
cu mult gust de mureșeni, nu-și 
fac un stagiu prea îndelungat 
în rafturi. în drumul nostru 
prin diversele magazine de spe
cialitate am 
paradoxală : 
de confecții

nu sjntem 
deoarece 
4000 de costume de schi pen
tru bărbați. Vă putem insă a- 
nunța că aceste confecții vor fi 
primite 
încă din primele zile ale lunii 
ianuarie.
1987, care se cifrează la zeci de 
mii de confecții sportive, mobi
lizează colectivul nostru la un 
spor dc producție și vom face 
tot ceea ce depinde de noi 
pentru a livra marfa la terme
nele stabilite".

pe deplin mulțumiți, 
avem o restanță de

de către beneficiari
Contractările pentru

PRODUSELE, CÎT MAI 
REPEDE LA BENEFICIARI
Trebuie să ^recunoaștem că in 

ultima vreme bocancii de schi, 
ghetele de patinaj și hochei sau 
pantofii de turism sînt mai va- 
riați ca modele și au un ca
lapod mai confortabil. Dar de 
ce se găisesc adesea doar nume
re mari sau prea mici ? „Da, 
față de noi au cumpărătorii 
cele mai mari pretenții, ne-a 
spus <" 
I.P.M.
Balasz, 
250.000 
minte 
marfa să ajungă cît mai curind 
la beneficiari".

Știam din investigațiile an
terioare că, în județul Suceava, 
unde condițiile naturale favori
zează practicarea hocheiului, în 
actualul sezon n-au existat 
crose în depozitul I.C.S.M. 
„Organizația comeroială din Su
ceava a solicitat foarte tirziu 
o comandă de crose, ne-a ex
plicat Alexandru Cociș, șeful 

f biroului comercial al I.P.L. Re
ghin, pe care am livrat-o pe 
data de 12 decembrie. Pînă în 
prezent ne-am onorat toate con
tractele. Profit de această o- 
cazie, rugîndu-vă să anunțați 
că întreprinderea noastră poate 
oferi, în orice cantități, crose și 
schiuri, atit pentru performanță, 
cît și pentru începători, toate 
mărimile".

Iată o_ veste bună.
★

Să încercăm cîteva concluzii. Sînt evidente, acum, la început de 
an, preocupările producătorilor de bunuri sportive pentru înde
plinirea integrală a sarcinilor asumate. Unele dim deficientele 
care au existat s-au datorat insuficientei colaborări între organi
zațiile comerciale și furnizori, o serie din produsele căutate pe 
piață aflindu-se în stocurile întreprinderilor. De asemenea, ar fi 
cazul să se acorde mai multă atenție țesăturilor, coloritului și 
calității unor produse. în șfîrșiț, este necesar s’ă se respecte da
tele contractuale pentru a nu se mai crea acele goluri în fluxul 
pieței.

De domeniul doleanțelor au 
rămas, in multe magazine, 
produsele întreprinderilor Ema
ilul Roiju Mediaș (sănii pliante 
— model 1122) și Energiia Con
stanta (miniboburi. săniuțe 
din masă plastică). Dacă de la 
Mediaș ni s-a comunicat că 
modelul respectiv a fost scos 
din fluxul tehnologic, în schimb 
șeful biroului de desfacere al 
întreprinderii constănțene, Ni- 
colae Teodorescu, ne-a informat 
că la sfirșitul lui decembrie 
s-au expediat 1 000 de minibo
buri pe adresa I.D.M.S. Bucu
rești și alte 600 către I.C.S. Co
cor, fiind epuizate astfel toate 
cererile pentru anul trecut.

Asemenea unității din Con
stanța, și alte întreprinderi con
tinuă să producă săniuțe în 
sortimente variate, avînd în a- 
nul 1987 ca obiective principale: 
ritm și calitate.

directorul comercial al 
Sport Reghin, Ludovic 

. Avem în stoc peste 
de perechi de înoălță- 
sportivă, și sperăm ca

copii, dar nu și pentru adoles
cenți. „Ce păirere aveți dumnea
voastră, 
Chele ? 
nevoile 
ne-am adresat șefului biroului 
desfacere al întreprinderii din 
Tg. Mureș. • „Sincer să fiu,

* *

tovarășe Constantin 
Reușiți să satisfaceți 

amatorilor de schi ?"

întilniit o situație 
se vindeau astfel 
pentru femei și Traîan IOANIȚESCU

PROMISIUNILE TRECUTE TREBUIE SĂ DEVINĂ ÎMPLINIRI
.(Urmare din pag. I)

lecționata României pare să-și 
fi regăsit cadența. Un prim in
diciu l-a constituit stagiul de 
vară în care, opinăm noi, s-a 
reușit mult in ceea oe privește 
sudura atit de necesară pentru 
obținerea marii performanțe. 
Apoi, eliminîind tracul inerent 
„debutului" în noua formulă, 
echipa reprezentativă a avut o 
bună comportare ]a „Trofeul 
Carpați" în compania valoroa
selor selecționate ale R.F. Ger
mania și Uniunii Sovietice, 
printre cele mai puternice ad
versare și la viitoarele între
ceri dim Italia. Cum. notam la 
vremea respectivă, echipa a că
pătat un plus de vigoare în 
apărare, breșele favorabile ad
versarilor s-au redus simțitor, 
se joacă avșnsat, agresiv, adi
că așa cum fac marile formații 
ale Înmiii în acest moment ; 
portarii au demonstrat, în ge
neral, siguranță, ceea ce nu 
poate decît să bucure. Mai pu
țin convingător s-a manifestat 
atacul, în care accidentările — 
să sperăm încheiate — au con
dus la diferite soluții, evident 
de moment. A urmat, cu puțin 
timn în urmă, turneul în R.F. 
Germania, Luxemburg și Elve
ția, turneu încheiat cu.un bilanț 
favorabil, 
al doilea 
germană, 
suocesului și în prima partidă

Victoria din meciul 
cu selecționata vest- 
ratarea de puțin a

cu același valoros adversar, a- 
poi succesele detașate cu cei
lalți parteneri din turneu ne 
conduc la afirmația că handba- 
liștii sînt pe drumul cel bun, 
jocurile de verificare 
sfirșitul acestei luni 
defini „7“-le de bază 
jucători de schimb.

Nu putem încheia 
despre activitatea handbaliștilof 
români fără să amintim de 
frumoasa ascensiune a selecțio
natei de tineret, la a cărei 
conducere se află un cuplu for
mat din reputatul tehnician 
Oprea Vlase, fericit „redesco
perit", secondat de o „promi
siune" — Ștefan Birlalan. Oiș
ti ga rea titlului balcanic, cu vic
torie în fața campioanei mon
diale en-titre, Iugoslavia, apoi 
evoluția fără complexe la 
„Trofeul Carpați" și în turneul 
de la Tbilisi creează premise 
favorabile pentru b creștere, în 
continuare, a potențialului echi
pei, cu atît mai mult cu cit 
ea va constitui nucleul de bază 
pentru structura formației care 
va lua startul Ia Campionatul 
Mondial Universitar organi
zat îr» tara noastră și, apoi, 
la sfîrsitul anului, la Campio
natul Mondial de tineret, ce 
va. avea loc în Iugoslavia.

In fața handbaliștilor noștri, 
în 1987 stau obiective majore, 
pentru a căror îndeplinire sînt 
necesare eforturi conjugate —

de la 
urmînd a 
si primii

notațiile

antrenori, jucători, tehnicieni, 
muncă responsabilă, fără mena
jamente, cu angajare totală —, 
singurele capabile să readucă 
handbalul românesc pe oele 
mai înalte culmi. Forțe există; 
să le valorificăm din.plin. Ac
tuala generație de jucători, 
grupul de antrenori — mai 
virstnici sau mai tineri —, for
ța organizatorică (întărită, am 
sublinia noi) sînt capabile să 
realizeze mult dorita redresare 
a handbalului masculin româ
nesc, să-l readucă acolo unde 
îi este locul. Este nevoie, a- 
cum mai mult ca oricînd, de 
FAPTE, etapa declarațiilor 
fiind mult depășită.

bonat 
„chiria 
venite 
compel 
va. îr 
cepus. 
numai 
cheiase 
Patino: 
capacit 
prezint 
băm a 
derație 
de... v 
O sup 
pentru 
se răsi 
priviri] 
chlpe 
încercîi 
binație 
e bun; 
frig" î' 
din pli 
tr-o as 
și pent 
stă, s-i 
zon de 
patinoa 
sezonul 
dacă vi 
Din pri 
„nevăzt 
patinoa 
cerința 
în... do 
alte d> 
•funcțior 
testă și 
necesari 
tinue.

ATENȚIA MEMBRILOR CASEL

Informafii I. T. H. R.

RECIPROC ALE PENSIONARILOR
NOU Șl AVAN-TAJI

LA HOCHEI

Cu numai 1 100 de lei, membrii caselor c 
pensionarilor din Capitală pot petrece în ț 
31 mal 1987 6 zile în frumoasa stațiune Mon

plin- de obstrucții (și penalizări) 
datorită îndeosebi antijocului 
practicat de gazde. Scor la pau
ză : 1—1. prin golurile marcate 
de Șt. Zaharia — Dunărea (min. 
3) ; respectiv Lukacs — Dinamo 
(min. 17). în celelalte două re
prize, s-a jucat frumos, au exis
tat chiar perioade lăudabile, dar 
dinamoviștii, cu o formație mai. 
valoroasă, s-au impus firesc,

cîștigînd detașat, Au mai mar
cat : Bejan (min. 29), Solyom 
(min. 30, 46, 58), D. Popovici
(min. 52, 53) pentru învingători, 
respectiv I. Zaharia (min. 53). 
Minute de penalizare : Dinamo 
— 32 (Solyom — 10 min. pentru 
rea conduită) și Dunărea — 32. 
Foarte bun arbitrajul (la cen
tru) E. Both.

Azi. S.C. Miercurea Ciuc — 
Dunărea Galați (ora 16) și 
Steaua — Dinamo (ora 18,30).

C.J.E.F.S. Brașov anun
ță organizarea Cupei Su- 
linarul la schi alpin pen
tru seniori după -următo
rul program : 15 ianua
rie : slalom uriaș femi
nin ; 16 ianuarie : slalom 
uriaș masculin ; 17 ia
nuarie : slalom masculin.

Cazarea — la hotelul „Moneasa". Masa — 
lulul. Tratament balnear în hotel (recomar 
matismale, cardiovasculare, nevroze).

Plecarea în fiecare duminică seara, la or: 
de dormit, apoi transfer cu autocarul de 
înapoierea — duminica următoare, cu trei 
București la ora 18,30. Se pot folosi permis

Informații suplimentare ’ și înscrieri la 
I.T.H.R. București din str. Luterană nr. 4, 
rior 2958 șl la sediul C.A.R.P. nr. 8, din str 
sectorul T. telefon 17.68.05.
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bul evită „prinderea" turnu- 
,lui ii obține remiza. în 
schimb, se pare că o altă 
încercare poate aduce deci
zia : l...Ca3! Acum, lipsesc 
mutări de apărare (2.Re3 
Cel 3.Td6+ Re5 4.Tb6 
Cc4+!) și negrul din nou 
trebuie să cîștige. Analize 
interesante, care
strează atenția ce trebuie a- 
cordată tuturor

Unul din 
marcante ale sfîrșitului
sezon competițional a 
Turneul de la Tilburg 
landa), cu participarea 
mari maeștri, printre care și 
fostul campion mondial A. 
Karpov. Nu acestuia i-au re
venit laurii, ci altui șahist 
sovietic de elită, A. Beliav-

demon-

e. 
I- 
d 
n
x 
sa 
:e 
a 
ri

detaliilor, 
evenimentele 

de 
fost 
(O- 
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Divizionarele A la jumătatea cursei
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Albul joacă și cîștigă !

grama de mai 
sînd un asalt 
piesele albe, combinație a- 
oarent, simplă, dar foarte 
caracteristică pentru acest 
gen de poziții.

Radu VOIA

In vederea unui sezon mai bun in primăvara

CARAVANA DIVIZIEI A
S-A PUS ÎN MIȘCARE !■J
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Cum se face întreținerea în I 
toate aceste ipostaze, de bază | 
sportivă și de agrement 1 „Cu 
forte proprii, dar, vă rog săi 
rețineți, și' cu sprijinul prețios 
al unor unități economice din 
municipiu", tine să precizeze 
Gheorghe Hanganu, directorii 
A.B.S. •

Intrat — e momentul să men
ționăm — in cel de-al zecelea 
an de existență, patinoarul din 
Suceava poate da — si recrea
tiv, si economic — mai mult. 
Cii condiția să fie privit — nu 
numai de cei care îl au în 
grijă, ci și de cei care pot a- 
vea calitatea de organizatori, 
de toți localnicii — ca o „are
nă pentru toate anotimpurile". 
Si Iarna, firește, ca o „sală" 
polivalentă fără... acoperiș. în 
care sportul ar fi să se întîl- 
nească, nu pentru prima oară, 
cu arta și divertismentul. Un 
„festival al ghetii". spre exem
plu. ar fi o manifestare spor
tivă si deopotrivă artistică De 
care mulți suceveni (ne-au spu
s-o chiar unii dintre ei) ar 
voi să o aplaude nu doar ca... 
idee. Vor fi fiind și alte idei. 
Puse în discuție și în acțiune, 
ele pot susține o intenție ex
plicită. cu atît mai lăudabilă 
cu cit nu e strict administra
tivă. Gospodarii patinoarului 
sînt preocupați ca prin activi
tatea acestuia să se realizeze, 
deopotrivă, un „succes de casă" 
și un „succes de stimă". Să le 
urăm și noi... succes într-o ten
tativă de „dublă" ce merită să 
fie obiectivul lor „numărul 1“ 
în „anul zece" al acestei arene 
sportive.

• Oțelul se detașează de ce
lelalte promovate, dar ar fi 
putut avea o poziție mai bună 
— Si mai apropiată de valoa
rea jocului prestat — dacă nu 
ar fi „clacat" în ultima etapă 
a turului, printr-un joc inex
plicabil de slab fată de com
portarea de ansamblu. în care 
se remarcă în 
cele cinci puncte 
deplasare • în 
doxal, cele cinci 
rite — am spune 
sare, cu prețul unor lăudabile 
eforturi, sînt „anulate" de cele 
nu mai puțin de 7 (!) puncte 
pierdute pe teren propriu. Si 
dacă punctele pierdute în fata 
Sportului Studențesc (după un 
joc bun) si Steaua (după o re-

mod special 
obținute în 

mod * para- 
puncte cuce- 
— în depla-

13. OȚELUL GALAȚI

a făcut ca echipa gălă- 
să aibă 
plăcută. (Sîntem 

însă, că cei doi antrenori 
valorifice această 
nefastă printr-o

o iarnă mai 
con-

„U") 
țeană 
puțin 
vinși, 
vor ști să
întîmplare 
mai rapidă punere în presiune 
a echipei la startul returului) 
• Jucătorul cel mai bine cre
ditat în sezonul care a trecut 
a fost Anghelinei. Absența lui 
în meciul cu „U“ a* fost hotă- 
rîtoare. O absență care a fă
cut posibil — din păcate — și 
jocul mult sub așteptările tu
turor al lui Mihut Si Agiu, doi 
fo-tbaliști care au datoria să 
șteargă din memoria specta
torilor impresia unei lipse de 
atașament fată de culorile clu
bului ® Otelul are destule re-

17 4 67 15-17 14
• Puncte realizate pe teren propriu : 9, din 8 meciltrl (a pier

dut cite două cu Steaua, Sportul Studențesc și „U“ Cluj-Napoca, 
unul cu Corvinul).
• Puncte obținute în deplasare : 5, din 9 partide (cîte unul cu 

Petrolul, Universitatea Craiova, Flacăra, Jiul șl S.C, Bacău).
• Cel mai bun loc ocupat : 2 (etapa a 2-a) ; cel mai slab loc:

14 (etapa a 9-a). • . •
• Golgeterii echipei : Antohl 6 goluri, Rotaru, Ralea șl Vai

școvici — cîte 2, Hanghiuc, Agiu și Gh. Radu — cîte 1.
• Jucători folosiți : 17 ; Călugăru, Burcea șl Antohl — cîte 17 

meciuri, Anghelinel, C. Popescu și M. Stan — cite 16, Agiu și 
Hanghiuc — cite 15, Ralea 14, Mihut și Rotaru — cîte 13. Vaișco- 
vlcl 11, C. Stan șl Gh. Radu — cîte 9. Dumitru 0, Bejcnaru 6, 
Stamate 4.
• Podiumul evidențiaților : 1. Anghelinei 12 remarcări, 2. Agiu 

9, 3. Burcea 7.
• Cartonașe galbene : 23 — 11 jucători ; cele mai multe : Agiu, 

M. Stan, Anghelinel, C. Popescu și Vaișcovici — cîte 3.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de două lovituri de la 11 m. transformate de 

Vaișcovici ; a fost sancționată cu un «penalty, transformat.
© A expediat 168 șuturi (109 acasă — ”

I.

I care 78 pe spațiul porții (62 acasă — 16
59 în deplasare), dintre 
în deplasare).

B

B

I
I
I
I

în ultimele zile, iarna ,si-a reintrat în drepturile ei, cu zăpadă 
și ger. în acest decor divizionarele A au pornit la drum pentru 
pregătirea sezonului de primăvară, un sezon cu multe responsa
bilități atît pe plan intern, cit și internațional. în rîndurile ce 
urmează, scurte popasuri la patru dintre competitoare.

ANTRENAMENTELE Șl EXAMENELE PE ACELAȘI PLAN
Joi 8 ianuarie s-a~£ăcut pri

mul apel la „U“ Cluj-Napoca, 
după care întregul tot a înce
put să fie testat medical la Po
liclinica sportivilor din locali
tate (acțiunea continuă pînă 
sîmbătă). Nu sînt probleme spe
ciale de sănătate, toți jucătorii 
prezentîndu-se cu indici pon
derali buni. După perioada de 
readaptare, echipa va parcurge 
un stagiu pregătitor la Sovata 
(20—31 ianuarie). „Acolo, ne 
spunea Remus Cimpeanu —

președintele clubului, vom face 
și ...analiza turului, în sensul 
că vom diseca la concret, ou 
ajutorul casetelor video, jocu
rile din toamnă. Evident, acum 
nu ne mai interesează jocul 
adversarilor, ci al echipei noas
tre. Sînt multe de pus Ia 
punct". De notat că, în paralel, 
există și o susținută preocupare 
pentru apropiatele examene din 
sesiunea de iarnă ale studenți
lor fotbaliști.

REORGANIZĂRI LA CORVINUL Șl O ANALIZĂ 
FOARTE CRITICĂ

începutul acestei •s.ăptămîni a 
fost marcat pentru hunedoreni 
cu o plenară a clubului, care a 
hotărî t unde reorganizări (noul 
președinte numindu-se Vasile 
Tătar, fostul arbitru diviziohar 
A). în cadrul acesteia s-a fi
nalizat evoluția echipei Corvi- 
nul în sezonul de toamnă. Au 
fost criticate foarte aspru anu
mite aspecte care și-au pus 
serios amprenta asupra jocului 
formației lui Klein, cu mult 
sub randament față de condi-

țiilc asigurate. Un fapt insă 
îmbucurător : știindu-se datori 
față de propriii lor suporterii 
huncdorenii au parcurs o va
canță activă. Pînă la reunirea 
Întregului lot, in majoritatea 
lor au fost prezenți, aproape 
zilnic. în Sala Sporturilor, la 
jocuri de miinitotbal. Sovata 
este stațiunea pregătirilor mon
tane (12—26 ianuarie). In lotul 
lărgit au fost cooptați juniorii 
Postolache („vîrf") și Matachc 
(mijlocaș ofensiv).

ȘERBĂNICĂ A REVENIT LA FOSTA LUI ECHIPĂ
împrumutat fiind la F.C.M. 

Brașov, mijlocașul Șerbănică a 
revenit în rîndurile ,,-alb-negri- 
tor", intrind în „tocul" pregă
tirilor sezonului de primăvară, 
împreună cu ceilalți jucători de 
la Sportul Studențesc. Primul 
antrenament al studenților bucu- 
reșteniaavut loc la 7 ianuarie, 
ședințele de instruire oontinu- 
înd în Capitală pmă la 17 ia
nuarie. între timp. în zilele 
de 13 și 14 ianuarie, deci după 
o săptămiină de lucru intens, 
toți jucătorii vor trece prin

LA BACĂU, START BUN Șl CÎTEVA PROMOVĂRI

„filtrul" unui exigent control 
medical pentru testarea exactă 
a fiecăruia privind starea de 
sănătate și capacitatea de efort. 
De la 18 ianuarie pînă la sfîr- 
șitul lunii, studenții bucureștend 
se vor deplasa la Pîrîul Rece 
pentru un stagiu de pregătire. 
După spusele lui Eugen Bancîu, 
vicepreședintele clubului, un 
nucleu de jucători tineri, cum 
sînt Stanici, Bondoc, Prodan 
și Iorgulcscu II bat la porțile 
titularizării. îi așteptăm. |

pentru a încheia cam- 
în

surse . 
pionatul „după promovare' 
zona lui 0 în „clasamentul ade
vărului". Această posibilitate va 
depinde de dinamizarea liniei 
de mijloc, de consecventa în 
joc a lui Mihut si mai ales de 
punerea în valoare a unor 
„vîrfuri" pe care si le-ar dori 
destule echipe. Alungind aici, 
să spunem că Vaișcovici a 
făcut în general meciuri sub 
recomandările care i-au fost 
făcute. Poate că si clarificarea 
spre bine a fisei sale medicale 
va contribui 
eficacitate. (Este vorba 
jucător care a marcat 
două goluri, ca si Ralea 
altfel) • Otelul rămîne 
din putinele echipe „de 
ton"

priză excelentă) pot fi scuzate, 
nu același luaru se poate afir
ma despre cele ratate In me
ciurile cu Corvinul și. mai a- 
les. cu „U“ Clu j-Napoca. • 
Surprinde. în primul rind. nu
mărul mic de goluri realizat 
în principal de un trio ofen
siv talentat (Vaișcovici-Antohi- 
Ralea). Poate că la bază se 
află jocul mai lent al liniei de 
mijloc, în 
gată a lui 
nuată de 
asemenea, 
pre jocul

care experiența bo- 
Burcea este dimi- 
trecerea anilor. De 

se poate vorbi des- 
inegal al lui Mihut, 

care ar trebui să fie mai 
sibil la eforturile clubului, 
a „șters" palmaresul lui 
întotdeauna sportiv și i-a 
tins o mină într-iun 
care talentul lui era 
doihlă de... viata
• în general, chiar
aflăm în fata unei ___ ...
minus doi in „clasamentul ade
vărului", putem spune că Oțe
lul a jucat mai bine decît o 
arată poziția sa actuală ta Ie
rarhia echipelor de Divizia A.
• în jocul echipei 
amprenta fostului 
Costică Rădulesou. al 
oombinativ stăruie în 
celor care l-au văzut 
poate. înclinația spre fișă ți 
sinteză a secundului Sdrobiș • 
Sintetizînd 
am putea 
cate, nota bună a 
nată de evoluția

*“ meci. Un singur meci (cel cu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

sen- 
carc 

nu 
în- 

moment în 
pus la ta- 
invizibilă. 
dacă ne 
echipe cu

se simte 
mijlocaș 

cărui stil 
memoria 
lucind si.

evoluția Otelului, 
spune că. din pă- 

fost 
din

submi- 
ultimul

Q 18 categorii 
de cîștiguri

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

O NOUA 
OCAZIE 

AVANTAJOASĂ!

Biletele d
25 lei participa 
la toate extrage-

H ianuarie 1987 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES 
A NOULUI AN

ULTIMA ZI 
de participare, 

SÎMBĂTÂ, 
10 ianuarie

ie atribuie cîștiguri u»

BANI. AUTOTURISME. EXCURSII
OESTF hotare

la un plus de 
de un 

doar 
— de 

una 
plu- 

care joacă fotbal. Returul 
ar trebui să confirme această 
impresie...

loan CHIRILÂ

Reluarea pregătirilor (5 ia
nuarie) a adus la start între
gul efectiv băcăuan, aflat într-o 
stare bună de sănătate și fără 
probleme speciale privind... 
greutatea- jucătorilor. Datele 
„circuitului medical" au și fost 
trecute îtn agenda de lucru a 
candu cerii tehnice. Etapa rea
daptării la efort se încheie luni 
12 ianuarie, cînd lotul va urca 
in liniștita stațiune Slănic-Mol- 
dova, unde zăpada căzută din 
abundență va... facilita o in
tensă pregătire fizică și de re-

zistență. Revenirea la Bacău 
este preconizată pentru 25 ale 
lunii curente, după care vor 
avea loc și necesarele jocuri 
de omogenizare și verificare a 
echipei antrenate de cuplul N. 
Vătafu — I. Muntcanu. Luni 
iși reia pregătirile și echipa de 
speranțe, de la care se cere 
mai mult pe planul calității jo
cului. în totul seniorilor vor fi 
cooptați 2—3 jucători tineri, de 
la echipe din eșaloanele infe
rioare.

După încheierea turului Diviziei C

Seria a IV-a: CIMENTUL MEDGIDIA, FRUNTAȘA UNEI GRUPE VALOROASE
• Dintre cele patru formații de 

forte sensibil egale, Cimentul 
Medgidia a reușit să încheie pri
ma jumătate a campionatului pe 
locul întîi, datorită, mai ales, vic
toriei în deplasare, în penultima 
etapă, asupra echipei Sportul „30 
Decembrie" — candidată șl ea la 
șefie. • Echipa este a Combina
tului de lianți și azbociment din 
cunoscutul oraș dobrogean — 
președinte Nicolae Uzună, conta
bil șef al combinatului, un Inimos 
activist sportiv, ,,11-le" din Med
gidia a luat ființă în 1951 și a acti
vat în Divizia B, ultima oară în 
1979—1980. De pregătirea echipei 
se ocupă de un ah de zile Vasile 
Enache, 'avîndu-1 ca secund pe 
Ion Otiocan, un fost jucător lo
calnic. • Lotul : Albu, Postlcă, 
Moraru — Langu, Leu, Micu, A- 
lecu, Lepădata, Duță, Șerban, Pi- 
cui — Alexandru, Covrig, Voicu, 
.Toader, Arau, Abdulgani — 
Smădu, Cocoș și Bucur. Printre 
jucătorii care în sezonul de toam
nă au evoluat constant bine se 
numără Covrig — un tînăr pro
movat din județ, Cocoș și Smădu 
— cei mai eficienți atacanți, avînd 
fiecare cîte 14 goluri la activ. Cu 
bune rezultate au jucat și cel doi 
juniori, Moraru șl Toader, pre
cum și veteranul Leu, care, la 36 
de ani își... dezminte vîrsta (e- 
voluează sub culorile echipei de 
peste 10 ani). © Cimentul a pier
dut un punct pe teren propriu, 
în urma egalului cu Dunărea 
Giurgiu șl a pierdut „afară", la 
Olimpia Slobozia, Metalul Manga
lia, fosta divizionară B Oțelul Că
lărași șl la noua promovată Pe
trolul Roata de Jos. In retur va 
susține șapte partide în deplasare, 
iar în meciurile cu principalele 
adversare (echipe aflate acum pe 
locurile 2—4) va beneficia de a- 
vantajul terenului propriu. • La 
„adevăr" Cimentul are o situație 
remarcabilă +10 p, fiind superi-

oară celorlalte fruntașe. • Echi
pa are la dispoziție o bază spor
tivă excelent utilată — stadionul 
Cimentul — Iar terenul de joc be
neficiază, după cum se spune, de 
cel mal bun gazon din tot județul 
Constanța, la care se adaugă o 
tribună cu 7 000 de locuri, saună, 
sală de recuperare, vestiare și o 
modernă popicărle. • La Înche
ierea turului ediției trecute a 
competiției, echipa din Medgidia 
se afla pe locul 11 cu 13 p, Iar 
în acest campionat, mult schim
bată în bine, a fost opt etape în 
fruntea clasamentului seriei, pos
tură în care s-au mal aflat Meta
lul Mangalia (4 etape), Sportul 
„30 Decembrie" (2) și Portul Con
stanta (1). • La capitolul disci
plină se impune pentrji retur o 
mal intensă muncă de educare a 
jucătorilor, deoarece în tur arbi
trii au sancționat echipa cu un 
cartonaș roșu și 18 galbene ! •
O notă bună în privința creșterii 
elementelor tinere ; echipa de ju
niori Cimentul se numără printre 
cele mal bune ale seriei în care

joacă. • Dintre componentele se
riei a IV-a care în acest cam
pionat, fată de acum un an, au o 
evoluție ștearsă, se numără Por
tul constanța, I.M.U. Medgidia,’ 
ISCIP Ulmeni și Viitorul Chlr- 
nogl. • Numărul mare de goluri 
marcate în tur, . 373 (media de 
meci 3,J), reflecta în bună măsură 
valoarea tehnică a acestei serii.* 
(T. R.).

Iată clasamentul după tur :
L Cim. Med. 15 10 1 4 34-19 31
2. Met. Mang. 15 9 2 4 25-16 29
3. Oțelul Căi. 15 8 3 4 32-14 27
4. Sp. „30 Dec.”
5. Olimpia Slob.

15 8 3 4 25-13 27
15 8 1 6 22-23 25

6. Portul’ Const. 15 7 1 7 29-21 22
7. ș.N. Oltenița 15 7 1 7 26-24 22
8. ISCIP Ulmeni 15 7 1 7 22-23 22
9. Vict. Țănd. 15 7 1 7 24-32 22

10. Un. Urziceni' 15 6 1 8 15-27 19
11. IMU Med. 15 5 3 7 21-19 18
12. Petr. Roata 15 5 2 8 16-24 17
13. Dun. Giurgiu 15 5 2 8 19-27 17
14. Vict. Lehliu 15 4 5 6 21-31 17
15. Viit. Chirnogl 15 5 2 8 18-29 17
16. Voința C-ța 15 4 1 10 24-31 13

ADMINISTRAȚIA OE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
© Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, vineri, 9 Ianuarie, va avea 
loc în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, începînd 
de la or^M.5,50. Transmisia des
fășurării tragerii se va 
radio, pe programul I, 
16,15. Numerele extrase 
transmise în reluare, la 
pe programul I, 
bătă dimineața, 
pe programul I. 
tragerii va rula 
Intrarea liberă.
• Mai sînt DOUA ZILE pînă 

la TRAGEREA EXTRAORDI
NARA PRONOEXPRES a NOU-

face la 
la 
vor
ora 23, 
și sîm-

ora 
fl

precum .
la ora 8,55, tot 
După efectuarea 
un film artistic.

LUI AN, care va avea loc 
duminică, 11 Ianuarie. Este o 
nouă șl favorabilă ocazie de a 
vă încerca șansele la cele 18 ca
tegorii de cîștiguri, în cadrul că
rora se acordă autoturisme „Da
cia 1300", excursii în R.S. Ceho
slovacă șl importante sume de 
bani. Desigur că, intrată deja în 
tradiție, șl tragerea de anul ad 
cesta se va bucura de o partici
pare masivă ; pentru a vă spori 
șansele, se recomandă participa
rea cu bilete de 25 lei, care au 
acces la toate trei fazele tragerii, 
și, implicit, la toate categoriile! 
de cîștiguri. J



Ieri, In C. C.E. la baschet feminin SPORTUL<SB> IN LUME
„(/" CLUJ-NAPOCA ÎNTRECUTĂ

DE O ECHIPĂ DE
CLUJ-NAPOCA, 8 (prin te

lefon). Frumoasa tradiție a 
pasiunii clujenilor, pentru bas
chet s-a manifestat din _ plin 
si cu prilejul meciului Univer
sitatea Cluj-Nappca — Dina
mo Novosibirsk din cadrul 
grupei A a sferturilor de fi
nală a C.C.E, Circa 3 000 de 
de spectatori au fost pr'ezenti 
la această întrecere în care 
campioanele României au în- 
tîlnit pe campioana U.R.S.S. si 
actuala deținătoare a „Cupei 
Lilliana Ronțhetti". deci o e- 
chipă cu' o carte de vizită ca
re ii ilustrează elocvent va
loarea. De altfel. Dinamo No
vosibirsk si-a onorat reputația 
ciștigind Cu 100—64 (43—35).
majorîndu-si astfel șansele de 
promovare în semifinalele 
competiției. Cu un lot din 
care fac parte 6 jucătoare a- 
vind peste 1,80 m (3 peste 1,90 
m) !, cu alte baschetbaliste cu 
o tehnică deosebită si atlete 
desăvârșite, dominînd net lupta 
sub ambele panouri, dar și 
marcind de șapte ori din a- 
runcărj de 3 puncte, oaspete-

Citeva rezultate înregistrate 
tn competițiile continentale de 
baschet, bărbați : Cupa Cam
pionilor Europeni : Orthez
(Franța) — Maccabi Tel Aviv 
78—77 ; Cupa Koraci : CAI Za
ragoza — Assubel Andenne 
(Belgia) 90—69. Partizan Bel
grad — Berloni Torino 101—90, 
Buducnost Titograd — Chal- 
lans (Fran(a) 87—84. Caia Pos
tai Madrid — Juventus Caserta 
(Italia) 102—106: Cupa Cupelor:

VALOARE
le s-au impus categoric in re- 
oriza a doua. In prima parte 
a partidei, disputa a fost des
tul de echilibrată, tabela de 
scor arătînd 13—13. in min. 7, 
și 28—31, in min. 16. în re
priza secundă însă, clujence- 
le, inhibate de valoarea adver
sarelor, au fost departe de 
prestațiile lor obișnuite. Ele au 
■ratat mult și au comis greșeli 
copilărești de tehnică. Magdalena 
Jerebie deși a insistat mult, din 
păcate nu a mai avut reușite
le de altă dată. In această si
tuație, atacul româncelor nu a 
putut depăși „zona" elastică a 
oaspetelor, care, pină la urmă, 
au obținut o victorie clară. Au 
marcat : Jerebie 19. Enyedi 15, 
Sandor 9, Misăilă 8. Kiss 5, 
Manasses 2, Vereș 3, Dragoș 2, 
Costanașiu 1 pentru „U“, res
pectiv Minh 17, Hudașkova 16, 
Leonova 14. Kapiskai 13. Ka- 
takova 13, Bakulina 12, Sinel- 
dikova 9, Levcenko 6.

Au condus bine : N. Kabanli 
(Turcia) și J. Berky (Ungaria).

Dumitru STANCULESCU

Scavolini Pesaro — Pils Mali
nes 127—87, A. S. Villeurbanne
— N.H.K.G. Ostrava 106—64, 
Ț.S.K.A. Moscova — Juventud 
Badalona 104—89. Efes Istanbul
— Cibona 70—86, femei : Cupa 
Ronchetti : Ferrara (Italia) — 
Daugava Riga 62—78. Tung
sram Budapesta — Minior Per
nițe (Bulgaria) 80—59. VS Pra- 
ga — Tortosa (Spania) 86—65, 
Ixjkomotiv Sofia — Ancona 
(Italia) 68—75.

BASCHETBALIST!! NOȘTRI, 0 NOUĂ VICTORIE

LA TURNEUL
VARȘOVIA, 8 (Agerpres), In 

cadrul turneului internațional 
masculin de baschet de la 
Varșovia, selecționata României 
a întîlnit echipa locală Legia, 
pe care a învins-o cu scorul 
de 122—86 (52—38). Principalul

OESTERSUND-AARE CANDIDEAZĂ
Oestersund-Aare va fi singu

ra candidată din Suedia la or
ganizarea Jocurilor Olimpioe de 
iarnă din anul 1994 a anunțat 
la Stockholm, președintele Co
mitetului olimpic suedez. Carl-

DE PRETUTINDENI

DINAMO KIEV a cîștigat tur
neul de sală de la Munchen. tn 
finală, a dispus de Bayern Mtln- 
chen, cu 5—3. Pentru locul trei, 
Galatasaray Istanbul a întrecut, 
cu 5—3, pe VfB Stuttgart. Acest 
turneu contează ca mijloc impor
tant de pregătire a fotbaliștilor 
sovietici care, după cum se știe, 
la 24 ‘februarie, pe stadionul Louis 
II din Monte Carlo, urmează să 
tntîlnească pe Steaua București 
în cadrul Supercupel Europei. 
Acest meci, care va începe la ora 
19,15 (GMT). va fi condus de ita
lianul Lulgl Agnolln.

tNTR-UN INTERVIU acordat 
ziarului argentinian „El Gratlco", 
președintele F.I.FA., Joao Have-

DIN POLONIA
realizator al formației române 
a fost Florentin Ermurache. - 
autorul a 27 de puncte.

într-un alt joc, reprezentativa 
Bulgariei a întrecut cu scorul 
de 97—94 (după prelungiri) 
echipa Poloniei.

PENTRU OLIMPIADA ALBĂ 1994
Gustav Anderberg. Candidatura 
oficială va fi prezentată C.I.O. 
in 1988. După cum se știe, lo
calitățile Falun — Aare au 
candidat, fără succes, la obți
nerea Olimpiadei albe din 1992.

lange, a declarat că speră ca edi
ția din anul 2002 a turneului final 
al C.M. să aibă loc tn R.P, Chine
ză. „După «Cupa Mondială» din 
1990. din Italia, a spus Havelange. 
turneul final va reveni în Ame
rica de Sud. Iar In 1993, conform 
principiului alternanței, gazda va 
fi o țară europeană". In legătură 
cu aceasta, președintele F.I.F.A. 
a arătat că preferințele sale În
clină spre Elveția.

ANTRENORUL brazilian Tele 
Santana va pregăti în 1987 forma
ția Al Ahli din Arabia Saudită, 
revenind astfel ca tehnician In a- 
ceastă țară după ce a pregătit în 
1988 reprezentativa Braziliei, eli
minată în sferturile de finală ale 
turneului final al C.M. din Me
xic de către ectiîpn Franței. După

ATLETISMUL CONTINUĂ.^
• CU prilejul unui con

curs desfășurat In sală la 
Bad Neuenahr (R.F. Germania), 
atletul vest-german Carlo 
Traenhardt a cfștigat proba da 
săritură în înălțime, cu per
formanța de 2,30 m.

• ATLETUL kenian Andrew
Massai a terminat învingător 
în concursul internațional- de 
cros de la San Sebastian (Spa
nia). fiind înregistrat pe dis
tanta de 10.300 km cu timpul 
de 30:23. L-au urmat englezul 
Kevin Capper — 30:29 și
portughezul Carlos Patricio — 
30:30 .

0—0, Salgueiros Porto — Po'rtimo- 
nense 0—0, Coimbra — Boavista 
2—0."Farense . — Maritimo 2—0. 
Toate echipele au susținut eîte 
16 meciuri.

IN ULTIMA etapă a campiona
tului Uruguayan s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : Huracan
— Nacional l—o ; Penarol — Da- 
nubio 1—0 ; Bella Vista — Pro
greso 1—0 : Central Espanol — 
River Plate 2—0 î Fenlx — Ram- 
pla Juniors 2—2 : Cerro — Defen
sor 2—2. Primul loc In clasament 
a fost ocuoat de Nacional Monte
video cu 35 p. urmată de Penarol
— 34 p. Intre aceste două echipe 
urmlnd a se disputa, finala cam
pionatului.

ETAP- de duminică a campio- 
natgltl ît< lfan a fost marcată de

ADIO RUG3YULUI COMPETIȚIONAL

CINCI MEDALII DE AUR

GRANDOARE Șl DECADENȚA

5

Unul dintre cel mal valoroși 
rugbyștl din lume, „jumătatea 
la deschidere" in reprezenta
tiva Irlandei, Olli Campbell a 
decis, oficial, să pună punct 
valoroasei sale cariere compe- 
tiționale. tn vîrstă de 33 ani, 
cînd încă ar mal fi putut juca, 
Campbell a fost constrîns să la 
o astfe’ de decizie din cauza 
unor dureri persistente la una

dintre pulpe, fapt pentru care, 
de altfel, a șl evoluat mai pu- 
țin în ultimele trei sezoane. 
De numele său este legat un 
record al rugbyului irlandez, 
în 22 de partide Internaționale, 
el a Înscris 217 puncte. Camp
bell a făcut parte, în 1982, din 
echipa cîștigătoare a Turneu
lui celor cinci națiuni.

Tînăra sportivă Kaie Parve, 
originară din R.S.S. Estonă, 
este îndrăgostită peste poate 
de un sport, considerat pînă 
mai deupăzi ca find exclusiv 
masculin. Este vorba de biat- 
lon, disciplină pe care o prac
tică astăzi tot mai multe fe
mei. ceea ce a și determinat 
organizarea nu doar de simple 
concursuri, ci chiar de cam
pionate mondiale. Kale Parve 
a cîștigat. pînă acum, cinci 
medalii de aur la ultimele trei 
ediții sie competiției. In 1984

a fost componentă a formației 
de ștafetă a U.R.S.S. la între
cerile din Franța, în 1985, tn 
Elveția, a cîștigat două meda
lii 'de campioană, iar în 1986, 
In Suedia, a fost de asemenea, 
dublă campioană la proba de 
5 km și la ștafetă.

Fostul atlet american John 
Carlos, medaliat cu bronz pe 
200 m (20,10 s) la J.O. de la 
Ciudad de Mexico, recordman 
al lumii tn 1968. este drept 
doar pentru o scurtă perioadă 
de timp, adică de la semifi
nalele cursei de 200 m în care 
a alergat 20,12 s pînă la finala 
în care Tommie Smith a ob
ținut 19.83 s. El a fost recent 
reținut de poliție, la Los An
geles, pentru a nu fi respec
tat un... stop. La interogato
riu și la percheziția mașinii 
sale nu mică Insă a fost 
surpriza cînd, într-un pachet, 
a fost descoperită... cocaină 1

John Carlos care, după at
letism, a devenit jucător pro
fesionist de fotbal la Eagles 
din Philadelphia, antrenor de 
atletism la colegiul din Santa 
Monica, și apoi membru al 
Comitetului de organizare a 
J.O. ’84, era tn ultimul timp, 
șomer !

CA-N PLINA

La Cosne sur Loire, o mică 
localitate situată în cen
trul Franței, la o oră de 
vîrf a aglomerației pietonale, 
s-a petrecut un fapt care, pur 
și simplu, a făcut senzație, 
într-un loc anume. în care vi
teza vehiculelor era limitată 
la maximum 60 km/h. într-o 
zi a apărut halucinant bolidul 
pe patru roți condus, este 
drept cu multă pricepere, de 
Rene Arnoux. reputat pilot 
francez pentru cursele auto
mobilistice de Formula I. El 
bine, radarul a arătat, cît se 
poate de clar, că în loc de 
60 km/h Mercedesul lui Ar

„ERMITAJUL" LA ZAGREB!

In luna Iulie a acestui an, 
cu prilejul Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară pe care

CURSĂ..
noux, în plină aglomerare, 
gonea nebunește cu... 242
km/h ! Mai ceva ca pe unul 
dintre circuitele cursei de For
mula I.

le va găzdui Zagrebul, ca la 
toate celelalte competiții de 
acest fel sînt prevăzute și o 
serie de manifestări cultural- 
artistice. Intre acestea figu
rează și organizarea unei ex
poziții cu tablouri ale unor 
mari maeștri al penelului, din 
colecțiile faimosului muzeu 
„Ermitaj* din Leningrad.

TIMP PIERDUT IN VAN !

La Husum, In R.F.G., doi 
tineri Sven Schulz (16 ani) și 
Frank Biittner (17 ani), recu
noscut! jucători de... fotbal pe 
masă au stabilit un nou „ra
cord mondial" de durată. Ei 
s-au așezat la masa de joc în- 
tr-o duminică dimineața, și 
s-au ridicat abia marți seara, 
adică după 76 de ore, timp în

care primul a înscris 2271 de 
goluri, iar al doilea, 2320. Pre
cedentul record, înregistrat 
chiar de „Guiness Book**, era 
de 66 de ore și 15 minute ! Re
cord mondial, indiscutabil, 
dar... timp pierdut în van !

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

BASCHET • Meciurile disputate 
în ultima zi a turneului interna
țional masculin de baschet de la 
Stockholm s-ai încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Israel — 
Suedia 79- 70 (43—33) : Grecia —. 
Islanda 84—63 (36—34).

Competiția t fost cîștigată de 
selecționata Israelului.

HANDBAL • In meci tur pen
tru optimile de finală ale ..Cupei 
Federației Internaționale de Hand
bal feminin", echipa H.C. Stock
holm a terminat la egalitate : 
21—21 (11—7) pe teren propriu cu 
formația Soartakus^ Budapesta.

MOTO © Cunoscutul motociclist 
belgian Andre Malherbe, triplu 
campion mondial la clasa 500 cmc. 
a declarat că se retrage din acti
vitatea competițională a întrece
rilor pe două roti, urmînd să se 
dedice automobilismului. Cîștigă- 
tor al titlului suprem în 1980, 1981 
și 1984 Malherbe va debuta anul 
viitor în cursele automobilistice 
dc formula 3.

PATINAJ VITEZA • în ultima 
zi a concursului internațional de 
la Inzelî, japonezul Akira Ku- 
roiwa a cîștigat -proba de 500 m:

• TELEX • TELEX • 

cu timpul de 38.26. iar Aleksandr 
Antipov (U.R.S.S.) s-a situat pe 
primul Ioc la 1 MO m in 1:19,18. 
Proba feminină de 3 000 m a 
revenit sovieticei Natalia Artama- 
nova — 4:34,28.

SĂRITURI o Reuniune în ba
zinul de la Las Falmas. Câștigă
tori : trambulină, 3 m, femei : 
Debbie Fuller (Canada) 459.05 p ; 
bărbați : Massimo Santilli (Ita
lia) 593.50 p ; platformă. 10 m. fe
mei : Debble Fj.ler 366.55 p. băr
bați : Patrick Jeffery (S-.U.A.) 
557.15 p : combinată : femei : Deb
bie Fuller 825,60 p. bărbați : Piero 
Italian! (Italia) 1099.65 p.

ȘAH 9 Turneul internațional 
de șab de la Malmoe a fost cîș
tigat de marele maestru bulgar 
Kirii Gheorghiev 7.5 p din II po
sibile. urmat de Schlusser (Sue
dia) — 7 puncte. Akdenstein (Nor
vegia) — 6,5 puncte. Pidevski 
(Bulgaria) — 6 puncte.

TENIS • In turul doi al tur
neului feminin de la Sydney : 
Wendy Turnbull — Nicole-Provis 
6—1, 7—6, Hana Mandlikova — E- 
linare Nach 6—1. 6—3. Anne Min
ter — Anne Hobbs 2—6, 6—3, 6—3, 
Anne Smith — Patricia Aihl 6—1,
6— 1, Zina. Garrison — Camille
Benjamin 6—4 6—2, Lori McNeil
— Elise Burgin 6—1. 4—6. 6—2 • 
Competiție masculină lă Auc
kland, în Noua Zeelandă. contînd 
pentru Marele Premiu : Bruce 
Derlin — Brett Steven 7—6. 6—3, 
Derrick Rostagno — Martin Davis
7— 6, 6—3, Carlil Mberger — Pat 
Serret 6—4. 6—4. Marcel Freeman
— Wally Masur 3—6, 6—3, 1—6.

TENIS DE MASA St In Campio
natul Super-Ligii Europene, la 
Gniezno. în Polonia, gazdele au 
obținut o victorie categorică (6—1) 
asupra formație! Olandei.

VOLEI a In prima zi a compe
tiției internaționale feminine de 
volei de la Londra, selecționata 
Cubei a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—11. 15—4. 15—9). echipa Japo
niei. iar reprezentativa R. D. Ger
mane a dispus cu 3—0 (15—3, 13—0, 
15—6' de formația Norvegiei.

Sovieticul Pavel Iakovenko — 
un nou gol în poarta apărată de 
Kiev — Bayern Munchen).
cum se știe, tn urma insuccesului 
formației braziliene la „El Mun
dial" Tele Santana, acum în vira
tă de 55 de ani, declarase că re
nunță definitiv la cariera de an
trenor de fotbal ! Acum s-a răz- 
gindit !

CUNOSCUTUL tehnician argen
tinian Cesar Luis Menotti, care 
a antrenat In 1978 reprezentativa 
țări! sale, campioană mondială, 
va pregăti anul acesta formația 
Boca Juniors, una dintre cele mal 
cunoscute ethipe din Buenos Ai
res.
ADUNAREA Generală a Confede

rației arabe de fotbal, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la Cairo, 
a hotărit crearea unui campionat 
al țărilor arabe de fotbal In sală, 
prima ediție a competiției urmînd 
să se dispute in Arabia Saudită. 
De asemenea, s-a decis ca al trei
lea campionat arab pentru Juniori 
să aibă loc în perioada 15—30 oc
tombrie 1987 la Bagdad.

CONFEDERAȚIA de fotbal a 
Asiei a stabilit ca cea de-a 9-a e- 
diție a Campionatului asiatic să 
se desfășoare în 1988. la competi
ție fiind înscrise 24 de echipe, 
împărțite în 4 grupe preliminare. 
Primele două formații din fiecare 
•grupă vor obține calificarea la 
turneul final, ce urmează să se 
dispute în luna decembrie a anu
lui 1988. în Qatar.

echipa iugoslavă Vardar Sko
plje va întreprinde. în cursul lu
nii ianuarie, un turneu de mai 
multe meciuri în Australia, ur
mînd să evolueze la Melbourne 
și Sydney, tn compania unor se
lecționate locale.

LUPTA PENTRU primul loc în 
campionatul Portugaliei continuă. 
Derbyul dintre Benfica șl F.C. 
Porto s-a încheiat cu victoria pri
mei : 3—1, în timp ce Guimaraes 
a dispus cu un scor categoric de 
Sporting Braga : 4—0. Acum, pe 
primele locuri sînt : Benfica 27 p, 
Guimaraes 26 p, F.C. Porto 25 p. 
Sporting ocupă doar locul 4 cu 
20 p ! Alte rezu'tate din prima e- 
tapă a returului : Chaves — Spor
ting Lisabona 2—1, Rio Ave — Be- 
lenenses 1—0. Elvis — varzim

in echipament alb — a înscris 
Pfaff. (Fază din meciul Dinamo

Telefoto : A.P.-AGERPRES
numeroase incidente, aceasta ta 
pofida campaniei contra violen
ței pe stadioane, lansată săptămî- 
na trecută de președintele clubu
rilor din peninsulă. La Roma, 
pentru a împrăștia grupe de hu
ligani ce se încăieraseră la finele 
meciului Lazio — Genoa, a fost 
necesară intervenția poliției cu 
care blindate. Peste 30 de per
soane av fost rănite grav tn urma 
incidentelor petrecute tn timpul 
partidelor Florentina — Napoli si 
Inter — Atalanta. In clasa
mentul golgeterilor din acest cam
pionat pe primele locuri se află : 
Sg — Alessandro Aitobelli (In
ter). 7 g — Pietro Paolo Virdis 
(Milan), 6 g — Ramon Diaz (Fio
rentina) si Diego Maradona (Na
poli).

IN cadrul „Turneului vetera
nilor* la fotbal, competiție ce se 
desfășoară în aceste zile în Bra
zilia selecționatele Braziliei șl 
Uruguayului.au terminat la ega
litate. 0—0.

localitatea portugheză Por- 
talegre a găzduit meciul inter
național amical1 de fotbal dintre 
selecționatele Portugaliei și Gre
ciei. Partida s-a încheiat la e- 
galltate : 1—1 (0—0). Gazdele au 
deschis scorul prin Coelho (min. 
72). golul egalizator fiind Înscris 
de Batslnllas (min. 89).

LA LENINGRAD au început în
trecerile tradiționalului turneu 
internațional de fotbal tn sală 
pentru echipe de juniori „Memo
rialul valentin Granatkin".

tn primele meciuri disputate 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Franța — cehoslovacia
2— 0 (1—0) ; U.R.S.S. (B) — Suedia
3— 1 (1—0) ț U.R.S.S. — R. D. 
Germană 2—0 (0—0).

FINALA turneului Internațional 
de fotbal de la Las Palmas, se va 
disputa între selecționata Ceho
slovaciei și echipa olandeză Roda 
Kerkrade. In semifinale. Cehoslo
vacia a Învins cu scorul de 3—1 
(3—0) formația suedeză I.F.K. Go- 
teborg. iar Roda Kerkrade a în
trecut cu 4—2 (după executarea 
loviturilor de la 11 m) echipa 
vest-germană Bayer Leverkusen.
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