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AUREL MACARENCU: „MEDALIE

DE AUR Șl LA 500 m !"
— După cit te cunosc, Aurel 

Macarencu, ai prefera „să tragi" 
o pistă de 10.000 m, decit să ai 
in față un reporter pregătit să 
te întrebe tot felul de lucruri.

— Chiar v-ați pregătit ?
— M-am pregătit, Aurel ! Nu 

vară, la C.M. de la' Duisburg, 
voi avea 24 de ani. Ori, 4 me* 
dalii în trei probe de canoe 
simplu, că atitea sînt, nu e po-, 
slbil !

— Dar ce e posibil ?
— Deci, asta era întrebarea ;
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ECHIPELE NOASTRE DEBUTEAZĂ ' ÎN NOUA ÎDITIE 
A CUPEIOR IOIIOP.M IO HANDBAL FEMININ

Echipele feminine de handbal 
Știința Bacău, Chimistul # Km. 
Vilcea și Rulmentul Brașov se 
aliniază azi și miine, la star
tul unei noi ediții a cupelor 
europene. Adversarele forma
țiilor nostre dețin bogate pal
maresuri în aceste competiții 
continentale, dar reprezentante
le noastre sint hotărite să aibă 
o ' .comportare cît mal bună in 
meciurile tur. pentru a-si asi
gura premisele calificării în e
tapa următoare.
• In „CUPA CAMPIONILOR 

■EUROPENI", conform tragerii 
la sorți, campioana României. 
Știința Bacău (calificată direct 
în turul doi. ca de altfel si 
Rulmentul si Chimistul), susți
ne primul meci pe teren pro
priu cu MKS Pogon Szczecin 
(Polonia), partida urmînd să 
aibă loc duminică, de la orali. 
In Sala sporturilor din Bacău, 
în formația poloneză se re
marcă prezenta sportivelor Mi
rella Micrjewska (63 de selec
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ționări In echipa tării sale). 
Stefania Tobjasz (52). Bezena 
Walasck (48) și Violetta Malc- 
zak (10) — toate componente 
ale reprezentativei Poloniei la

AZI
• Cuoa I.H.F. : BUDUCNOST 
TITOGRAD - RULMENTUL 
BRAȘOV

MIINE
• C.C.E. : ȘTIINTA BACĂU -
POGON SZCZECIN
• Cupa Cupelor : UNION AD
MIRA LANDHAUS VIENA - 
CHIMISTUL RM. VILCEA

recentul Campionat - Mondial 
din Olanda. Sperăm însă eă 
Știința — așa cum a știut a
nul trecut să depășească, rînd 
pe rînd. formații prestigioase 
și să ajungă in finală — va^ 
găsi replica cea mai adecvată?' 

astfel ca lg sfirșitul. manșei ur
mătoare să aibă asigurată ca
lificarea în sferturile de fina
lă. Arbitri : Miodrag Hrstici și 
Milan Tvetițanin (Iugoslavia).

• In „CUPA CUPELOR’. 
Chimistul Bm. Vilcea va intilni 
in deplasare, pe Union Admira 
Landhaus Vicna. Vîlcencele au 
forța necesară ca bilanțul ce
lor două manșe să le fie fa
vorabil, astfel ca ele (cîștigă- 
toare, în 1984, a „Cupei I.H.F. “) 
să-și confirme buna carte de 
vizită. Arbitri : A. Kliment si 
R. Papp (Ungaria). Meciul are 
loc duminică, de la ora 10,30.

• In „CUPA FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE HAND
BAL", Rulmentul Brașov evolu
ează Ia Titograd (Iugoslavia), 
unde susține foarte dificila 
partidă cu Buducqost din lo
calitate. Faptul că partida re
tur este programată la Brașov, 
poate deveni un avantaj pen- 
trul Rulmentul. Meciul se dis
pută simbătă seara. Arbitri : 
D. Albarclla si F. Mancini 
(Italia).

Aurel Macarencu — două medalii de aur și una da argint la 
ultimele campionate mondiale

poți veni-in fața unui as al ca- 
noei mondiale, așa, fără să ai 
măcar... 10—20 de întrebări Ine
dite.

— Din. care să reiasă ce ?
— Bunăoară, citi ani ai ?
— Asta e întrebarea inedită ?
— E. In 1984, la Campionatele 

Naționale aveai 21 de ani. Și ai 
luat un titlu. In 1985, la C.M. de 
la Hazewinkel, din Belgia, a
veai 22 de ani. Și ai luat 2 me
dalii. Iar in 1986, cînd ai împli
nit 23 de ani, ai luat — la C.M. 
de la Montreal — 3 medalii : 2 
de aur și una de argint. Ce zici?

— Zic să ne oprim aici. în 

ce îmi propun în 1987 ? „Aur", 
se înțelege, la canoe simplu 1000 
m. E o probă frumoasă. îmi 
place, vreau să spun. Ai timp, 

■cit dc cit. să îți studiezi adver
sarii. Să recuperezi, dacă e ca
zul, ori să-ți menții poziția 
fruntașă. Apoi, tot o medalie de 
aur, ca anul trecut, și în cursa 
de 10.000 m. Fondul c o întrecere 
de orgoliu. Mal ales pentru un 
sprinter. Aici, la 10.099 m, com-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)

A_ nins din belșug. Zăpada a îmbrăcat cu o mantie groasă 
pîrtiile de schi spre deliciul copiilor, care se bucură din plin 
de ultimele zile ale vacanței de iarnă, al amatorilor de sport 
și mișcare. Altfel zis, dincolo de virstă și de „dotarea" tehnică, 
iubitorii schiului iau cu asalt pistele, așa cum se vede in imagi
nea surprinsă, joi, de fotoreporterul nostru Iorgu BĂNICA, pe 

panta de la Clăbucet-sosire

Un drum ascendent,

care trebuie continuat

„VALURILE•'‘ SPORTULUI OĂLĂȚEAN POT PURTA 
SPRE PODIUM CIT MAI MULTE TALENTE

Privită prin prisma rezulta
telor înregistrate în 1986, ac
tivitatea sportivă gălățeană se 
situează, în ansamblu, la co
tele propuse, contribuția spor
tului din această zonă materia- 
lizîndu-se prin prezenta a nu
meroși sportivi în loturile na
ționale — la toate nivelele — 
multi dintre ei fiind laureați ai 
campionatelor europene, balca
nice sau ai Cupe! Prietenia. în 
această direcție, cele mai pro
ductive discipline au fost lup
tele (cu deosebire cele greco- 
romane), voleiuL atletismul și 
halterele, printre cei mai buni 
numărîndu-se Petre Cărare. 
Marian Peru, Constantin Niea. 
Coriua Roșioru, Petrică On- 
clu, Marin Otînceanu, Cornel 
Gbeorghe, Liliana Năstasc etc.

Fără îndoială, Galațiul spor
tiv dispune de un puternic po

tențial, «instruit pe o bază 
materială corespunzătoare, pe 
un număr de specialiști pri- 
cepuți .și capabili să descopere 
și să aducă în arena perfor
manței sportivi de valoare, po-

Cum va îndepliniți - ,
OBIECTIVELE PIN PLAN? ]

tențial care se dorește si in 
continuare pus in evidentă la 
nivelul exigențelor. „Galațiul 
se numără printre județele care 
pot avea o contribuție substan
țială Iu obținerea de către spor
tul românesc a unor rezultate 
din ce în ce mai bune în com
petițiile interne și internațio
nale, la furnizarea acelor ele-

GIMNASTICA RITMICĂ INTRE AFIRMĂRI ȘI NĂZUINȚE
Gimnastica ritmică din țara noastră și-a în

cheiat anuL competițional 1986 cu rezultate no
tabile. Calendarul competițional internațional 
bogat a făcut posibilă afirmarea gimnastelor 
noastre într-o aleasă companie, cit și contactul 
nemijlocit cu valorile consacrate ale acestui 
sport al grației și frumuseții. Obiectivul prin
cipal pentru anul competițional '86 a fost men
ținerea în plutonul fruntaș la Campionatele Eu
ropene din vara trecută, de ia Florența, precum 
și la Concursul Prietenia, Jocurile Sportive In
ternaționale de Ia Moscova, la Balcaniadă și 
Cupa . Mondială. întreceri importante la care 
sportivele noastre au și avut evoluții apreciate.

Acum, la ora bilanțului, putem considera că 
obiectivul de performanță din 1986 a fost atins 
•— parțial — de un lot foarte tînăr de sportive, 
unele d ntre ele încă la vîrsta cravatei' de pio
nieri. dar de mare perspectivă cum sînt : Flo
rentina Butaru, Adriana Stoenescu, Francisca 
Dumitrescu, Petruța Dumitrescu, Cornelia Popa, 
Irina Dodea, Veronica Munfeanu, Mariana 
Apostu, Raluca Popescu, Elena Vasile ș.a. Pri
mele patru sportive amintite au participat la 
mai toate marile competiții ale anului, lor adău
gi ndu-li-se și Alina Drăgan, gimnastă cu înde
lungată activitate competițională.

Din toate participările sportivelor noastre la 
întreceri internaționale se detașează prezența 
constant bună a Florentinei Butaru, Adrianei 
Stoenescu și Francisoăi Dumitrescu. Ele au reu-

Mereu în eșalonul fruntaș O Ma
ximă seriozitate în pregătirea primei 
ediții a C.E. de junioare • Sarcini 
sporite în fața antrenorilor

șit. in compania sportivelor din Bulgaria și 
U.R.S.S., să ocupe locuri fruntașe la Jocurile 
Sportive Internaționale din iulie trecut de la 
Moscova — Florentina Butaru locul cinci la in
dividual compus, locul patru la minge, locul 6 
la coardă, iar Adriana Stoenescu locul 6 la pan
glică. Dacă ne gîndim la importanța concursului 
de la Moscova, unde au fost prezente sportive 
din toată lumea și de o valoare ridicată, ne 
putem da seama de valoarea în creștere a repre
zentantelor gimnasticii ritmice românești.

In septembrie, la Campionatele Europene dc 
la Florența, am aliniat la startul competiției pe 
cele mai experimentate gimnaste : Alina Drăgan, 
Petruța Dumitrescu, Florentina Butaru. Dintre 
cele trei, Florentina a confirmat așteptările : lo
cul cinci la coardă, minge, măciuci, șase la pan
glică și opt la individual compus, Alina Drăgan

Elena DOBINCA

(Continuare in pag. 2-3)

mente capabile să ne re
prezinte cu cinste la Jocu
rile Olimpice" — ne spunea

prof. Florin Balaiș, președin
tele C.J.E.F.S. Pornind de Ia 
această afirmație, am urmărit 
In ancheta noastră să vedem 
nu atit ceea ce s-a realizat pînă 
acum — lucrurile sînt. sperăm, 
cunoscute do iubitorii sportu
lui — cit. mai ales, care sînt 
preocupările privind viitorul, 
lansînd o întrebare devenită, 
am spune, inevitabilă : Dacă 
Jocurile Olimpice ar începe 
miine, cu ce s-ar prezenta la 
start județul Galați ?

înainte de toate, trebuie să 
vedem ce și-au propus gălățe- 
nii pentru viitorul apropiat, a
dică pentru anul care a 
început. „Examinind cu aten
ție resursele de care dispunem, 
ținînd, totodată, seama sl de 
calendarul competițional, în 
planurile secțiilor si antrenori-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag 2-3)

Turneul Diviziei A la hochei

'două partide de mare angajare
GALAȚI, 9 (prin telefon). în 

cea de a treia zi a Turneului 
Diviziei A de hochei pe ghea
ță — prima grupă valorică — 
am asistat la două partide de 
calitate care au plăcut publi
cului, dovedind că se poate 
juca și mai aproape de ce
rințe.

DUNĂREA GALAȚI — S. C 
MIERCUREA ClUC 1—3 (0-2, 
0—1, 1—0). Echilibrată sub as
pectul jocului, ai perioadelor 
de dominare și ocaziilor de gol. 
mtHnirea s-a încheiat cu vic
toria echipei S. C. Aceasta pen
tru că la disciplina tactică, la 
jocul combinativ, formația gă- 
lățeană nu adaugă și efica
citatea în fata porții adverse, 
in timp ce harghitenii mani
festă cea mai evidentă poftă 
de gol dintre colegele de gru
pă. Iată de ce punctele lor 
din min. 6 (B. Nagy) și 19 
(Csiki), marcate din Învălmă
șeală, nu au fost, norocoase, 
cum ar putea părea la prima ve
dere. ci au reprezentat rodul 
insistentei în atac al echipei 
din Miercurea Ciuc. Dc cealal
tă parte, gălățenii au căutat

poziția ideală și au ratat — 
cum au făcut din poziții clara 
Șt. Zaharîa (min. 46). Radu (48) 
și Andrei (66) — pierzînd ast
fel posibiiitatea obținerii unui 
rezultat egal. echitabil după 
aspectul jocului. Au mai mar
cat același B. Nagy (26) pen
tru învingători, respectiv Gher- 
ghișan (63). Meciul s-a desfă
șurat cursiv și in deplină spor
tivitate cu numai 6 minute 
de penalizare (Dunărea — 2, 
S. C. - 4).

STEAUA — DlNAMO 4—1 
(1—1, 2—0, 1—0). A fost o 
partidă de mare angajament, 
cea mai bună de nînă a^jim. 
in care echipele au dat totul, 
câștigată pe merit de Steaua. 
Marcatori : Dragomir (min. 18), 
Popescu (24). Chiriții (34) și 
Șofron (60) — pentru Steaua, 
respectiv Tureanu (9).

Corect, autoritar, —arbitrajul 
prestat de l. Belize N. Enache. 
E. Both, S. Dinu.

Simbătă este zi de pauză. 
Duminică : Steaua — S. C. 
Miercurea Ciuc (ora 9) Du
nărea — Dinamo . (11.30).

Mircea COSTEA



CICLISTUL A. BALASZ

I
I

Anul competițional 1986 a 
adus in prim-plan la catego
ria juniori mici un ciclist 
din Cluj-Napoca care a im
presionat deopotrivă pe spe
cialiști, cit și pe iubitorii 
sportului cu pedale. Attila 
Balasz (născut la 22 iulie 
1970, actualmente elev in cla
sa a X-a a Liceului „Gh. Șin- 
cai“), s-a remarcat prin ca
lități fizice deosebite încă 
din școala generală cînd, 
în cadrul „Crosului pionieri
lor", a ieșit de cîteva ori în
vingător. Recompensa ofe
rită de familie a constat în- 
tr-o bicicletă „Pegas" cu 
care, ulterior, s-a ...lansat în 
concursuri de ciclism. Pri
mul său antrenor — V. Vlă- 
duț. A fost apoi preluat de 
antrenorul Gh. Căpraru, la 
Voința? sub îndrumarea că
ruia a început să progreseze 
încet, dar' sigur. Iată-i per
formanțele : 1985 — locul 3 
în „Cupa F.R.C." și in Turul 
județului Mureș ; diplomă 
din partea F.R.C. pentru cel 
mai tinăr participant care 
termină „Turul României" ; 
învingător în „Cupa Voința" 
la ciclocros ; cîștigător al 
„Cupei U.T.C." și locul 3 la 
Campionatele Republicane de 
ciclocros ; învingător la faza 
municipală a. „Crosului tine
retului". 1936 : — locul 2 in 
„Cupa 8 Martie" ; campion 
republican la fond și învin
gător îrț proba de contratimp

individual în cadrul Campio
natelor Republicane ,și in 
„Cupa F.R.C." locul secund 
la contratimp echipe ; cîști- 
gător al „Cupei U.T.C." și al 
Turului județului Mureș la 
individual ; dublu cîștigător 
al Campionatelor Republli' 
cane de ciclocros, juniori 
mici și mari.

Desigur, pentru vîrsta sa 
palmaresul este de bun au
gur, dar ce se impune pe 
planul perspectivei este po
livalența cu care acest tinăr 
ciclist își domină adversarii: 
foarte bun la cățărări și la 
contratimp, rezistență fizică 
deosebită pentru fond, bun 
alergător — dovadă crosurile 
cîștlgate în compania atleți- 
lor. De ’altfel, ne. mărturi
sea că. în afara ciclismului, 
cel mai mult îi plac desenitl 
tehnic și mișcarea de orice 
fel. Pentru școală un ajutor 
deosebit primește de la sora 
sa, Emilia, și de la dirigin
tele clasei, prof. I. Tomescu. 
Seriozitatea în pregătire, cli
matul familial și ajutorul 
școlii ne îndreptățesc să a
firmăm că acest tinăr talen
tat, intr-un sport greu și în 
care valorile sînt puține, va 
confirma cît mai curind spe
ranțele puse în el, atit în 
probele de fond, cît, mai 
ales, în cele pe velodrom.

Horațiu SIMA

I

LA TEROM IAȘI, UN BILANȚ STIMULATIV PENTRU
NOI Șl FRUMOASE ÎMPLINIRI SPORTIVE

0 HOUÂ ETAPĂ LA
Mîine este programată o no

uă etapă, a 1l1-a din retur. în 
campionatul primei divizii 
masculine de volei (campiona
tul feminin se reia pe 18 ia

' nuarie). 1n grupa 1 valorică, 
la băieți, se vor desfășura nu
mai două jocuri (întrucît parti
da Elcond Dinamo Zalău —
Steaua a fost amînată. campio
nii noștri urmînd să plece luni 
în Olandă pentru meciul din 
C.C.E.). Se joacă, deci meciu
rile Universitatea CFR Craio
va — Explorări Știința Baia
Mare si Dinamo — ASA. Elec
tromures Tg. Mureș (sala Di
namo. ora 10). în ambele fa- 

« vorite fiind gazdele, dar mai 
echilibrat — cel din Bănie. în 
grupa a 11-a valorică se dispu
tă toate cele 3 partide: CSMU 
Suceava — Politehnica Timi
soara. Rapid — Relonul Săvi- 
nești (sală Rapid, ora 10) și

VOLEI (MASCULIN)
CSM Delta Tulcea — Tractorul 
Brașov. Echipele amenințate 
cu retrogradarea sint. prin ur
mare. gazde si speră să-si mai 
îmbunătățească situația.

în peisajul industrial al mu
nicipiului 1ași, Combinatul de 
fibre sintetice - puternică ce
tate a 
dintre 
unități 
creată _ ..
CEAUSESCU". 1n cei douăzeci 
de ani de la înființare. Com
binatul ieșean s-a afirmat nu 
numai prin succesele obținute 
în producție, ci si prin rezul
tatele ne tărîm sportiv.

Asociația sportivă. purtînd 
numele de TEROM. înmănun
chează la această oră nu mai 
puțin de 14 secții cu activita
te de masă si de performanță. 
Pasiunea oamenilor dtn aceas
tă citadelă a muncii pentru 
exercițiul fizic, pentru, mișca
rea în aer liber, se înscrie pe 
coordonate diverse, incluzi nd
ramuri precum handbalul, ju- 
do-ul. radioamatorismul, delta- 
planismul, tenisul de masă si 
de cîmp, orientarea sportivă, 
fotbalul, atletismul, modelismul, 
voleiul, șahul, culturismul 
popicele. „Ne străduim — 
nea ing. V. Mihăescu,' 
ședințele A.S. TEROM — 
oferim tuturor iubitorilor 
sport cadrul de manifestare 
propice. Avem o bună expe
riență în antrenarea oamenilor 
muncii la acțiunile sportive, a
nual peste 4000 de 
tehnicieni, ingineri 
sistematic snortul, 
la competițiile pe
municipale, județene sau 
ționale". _ " ’
noastre în Combinat, se declan
șa o astfel de întrecere si se
cretarul asociației, prof. V. Li- 
teanu abia mai prididea cu 
pregătirile pentru ca totul să 
meargă „ceas".

Evident, ar fi foarte greu să 
trecem în revistă, fie si sumar.

chimiei — este una 
cele mal reprezentative 
economice din tară. 
in „EPOCA N1COLAE

izblnzile chimiștilor ieșeni in 
arene, în competițiile de masă 
sau de performanță, vitrinele 
cu trofee fiind foarte bogate. 
Trebuie totuși, șă amintim 
cîteva. De pildă, echipa femi
nină de handbal a reușit _ in 
1985 să ctștige „Cupa Români
ei" si să evolueze de două ori 
în cupele europene. Cu un 
președinte de secție inimos, 
fostul sabrer Dan 1rimiciuc, cu

C. 
si cu 
talent 
Cova- 
două 

națio- 
titlul

dei, sportivii de la TEROM 
sînt mereu prezenți.

La obținerea acestor succe
se, un rol determinant îl are 
puternica bază materială pro
prie (cuprinzînd terenuri pen
tru jocurile sportive, arenă de 
popice, sală de culturism, ate
liere pentru modelism si del- 
taplanisn. spatii de cazare și 
refacere, o frumoasă bază de 
agrement), creind cadrul pro
pice pentru desfășurarea, în 
condiții optime, a întregii ac
tivități sportive.

Sprijinul constant al Comi
tetului de partid, al ~ 
lui sindicatului și 
întreprinderii (director

— orzs

SPORTUL
(Urmare din pag. 1)

si 
SP'li“ 
pre

să 
de

muncitori, 
practicing 

participînd 
asociație, 

. na-
Chiar în ziua vizitei

doi antrenori pricepuți - 
Bădulescu si M. Pop — 
cîteva handbaliste de 
(Anton, Haidău, Moga, 
Huc, Cozma — ultimele 
componente ale lotului 
nal), TEROM aspiră la
de campioană națională, pe ca
re toți suporterii săi și-1 do
resc foarte mult. Locuri frun
tașe în întrecerile naționale 
au fost ocupate de sportivii _ a
sociației la orientare sportivă 
și drumeție, la judo, (unde 
Maria Bîrzu a cucerit medalia 
de bronz la Balcaniadă, iar sec
ția de copii se află pe un drum 
ascendent), precum si la radio
amatorism. ' ......
TEROM-ul posedă 
țional pe 1986. 
este si faptul că 
cu deltaplanul în 
a fost efectuat de 
de la Combinatul ,

Sînt succese care răsplătesc 
efortul, ambiția '
munca asiduă în orele 
trenamente ale unor 
demni de toată lauda, 
realizări de seamă s-au 
și în sportul de masă, _ 
rul oamenilor muncii din în
treprindere — tineri si adulți 
— atrași în practicare» exer- 
citiilor fizice, sportului s' tu
rismului fiind remarcabil. în 
diferitele întreceri ale Dacia-

disciplină în care 
un titlu na- 
Semnificativ 
primul zbor 
tara noastră 
ing. N. Vlad 
ieșean.

cutezanța, 
de an- 
oameni 
La fel. 
obținut 
numă-

Comitetu- 
conducerii 

. .. • gene
ral : ingî C. Staicu) a permis 
dezvoltarea continuă a activi
tății sportive în această ma
re unitate economică a județu
lui 1ași, aici unde deviza „me
reu mai sus" reprezintă un 
veritabil crez al făuritorilor de 
bunuri materiale, dar si al 
sportivilor, un crez bine aco
perit prin fapte.

Visile ARH1RE

REÎNCEPE DIVIZIA A
DE HANDBAL (f)

în etapa a X-a a Campiona-, 
țiului Diviziei .feminine A de 
handbal, mîine se vor disputa 
trei partide (Rulmentul 
drotehnica urmînd a fi 
gramată). BUCUREȘT1 : 
— CSM Sf. Gheorghe 
Rapid, ora 10); BA1A MARE : 
Constructorul — Confecția 
București ; TG. MUREȘ : Mu
reșul 1MATEX - CSM Sibiu.

— Hi- 
repro
Rapid 
(Sala

• Timp de 4 zile Sala spor
turilor din Galați a găzduit un 
interesant turneu de volei (fe
minin). organizat de formația
locală CSU — 1MN. Turneul, 
dotat cu ..Cupa Universității", a 
fost cîștigat ’
gălătene care si-au
toate adversarele. Pe 
următoare : 2. Flacăra 
București. 3. Penicilina 
G1GCL Brașov. 5. CSU 
Galați 11. 6. AZS — AWF Var
șovia. Pentru divizionarele A 
românești competiția a consti- 
tut un bun prilei de pregătire 
în vederea startului în returul 
campionatului (T. S1R1OPOL,
coresp.).

de voleibalistele 
Întrecut 
locurile 

roșie 
1asi. 4. 
— 1MN

lor noștri figurează un total de 
17 medalii, care dorim din toa
tă inima să le obținem pentru 
a confirma rezultatele anteri
oare". Principalele discipline 
care și-au pus candidatura la 
podiumul Jocurilor Mondiale 
Universitare, la Campionatele 
Mondiale. Europene și Balcani
ce, la Cupa Prietenia sînt, cu 
deosebire, atletismul, luptele 
greco-romăhe, modelism (se
niori). haltere, lupte ‘ libere și 
lupte greco-romane. atletism, 
volei, caiac-canoe, judo (juniori 
și tineret). In toate aceste dis
cipline activează o serie de ele
mente talentate (Liliana Năs- 
tase, Petre Cărare, Corina Ro- 
șioru, 
ranța Găman, 
Marin Otinceanu, Dana 
giorzan etc.) care — chiar dacă 
multi se află la vîrsta spe
ranțelor — au capacitatea (au 
Si demonstrat-o unii dintre ei) 
de a obține performante de înalt nivel.

Evident, pornind de la „vD, rea la maximum a bazelor de ca- 
itorul 1“. gîndurile se îndreaptă 
mai departe, spre marea con
fruntare olimpică, acolo unde 
gălățenii vor (și pot) să se afle 
printre competitori. Si tiu ori
cum, ci cu rezultate superioa
re. Structurarea secțiilor, în 
funcție de potențialul uman si 
baza materială, oferă deocam
dată, dacă nu integral certitu
dinea. cel puțin speranța că 
planurile se pot transforma în 
realitate. Certitudinea trebuie 
să o aducă munca 1a ni
velul asociațiilor și clubu
rilor (C.S.M. Dunărea. Ancora. 
C.S.U.. C.S.Ș. 1. Oțelul. Voin
ța. Box Club ș.a.). unde acti
vează tehnicieni care, nu o 
dată, au făcut dovada posibi
lităților lor de pedagogi : Va- 
sîie Mănăîîă. Tsac Tatolici, 
Constantin Gălățeanu (caiac-

Florin Mălinescu. Spc-
Nela Nicolae, 

Sîn-

cu vederea faptul 
la C.S.Ș. Tecuci, 
de trei antrenori, 
nimic de foarte 

ce la

GALATEAN>
canoe). Dumitru Tomescu, Ne- 
cuiai Grigoraș, Dumitru Ber
beci (lupte), constituind un e
xemplu pentru colegi. Si pen
tru că am amintit de lupte, nu 
putem trece 
că secția de 
care dispune 
nu produce
multă vreme, în timp 
Centrul de la Tg. Bujor apar 
periodic elemente de valoare, 
ultimul fiind, spre exemplu. 
Florin Mălinescu, pe Care gă- 
lățenii îl... văd o autentică spe
ranță. Legat, de asemenea, de 
problemele juniorilor se impu
ne a reliefa și faptul că cen
trele de hochei de la_ C.S.Ș. 2 
(antrenor : Steîian 
Dunărea (antrenor : 
Drăgan) promovează 
an cîte 4—5 jucători 
de diverse categorii.

Cum spuneam, certitudinea 
obținerii unor performanțe com
petitive pe plan internațional 
trebuie să rezulte în urma acti
vității intense a antrenorilor și 
sportivilor, zi de zi, prin utiliza-

Rusu) si 
Aurelian 

în fiecare 
Ia echipe

re dispune Galațiul sportiv. Cu

(Urmare :din pag. 1)

locul 11 la individual compus, 
iar Petruța Dumitrescu locul ~ 
la individual compus.

Dacă in 1985. la C.M. de 
Valladolid (Spania), Butaru a 
fost o surpriză pentru brigăzile 
de arbitre și tehniciene, care 
au avut frumoase aprecieri la 
adresa evoluțiilor exacte ale
gimnastei noastre, acum, la Flo
rența, ea n-a făcut decît să 
confirme. 1n aceeași manieră a

21

la

toate acestea, așa cum ni s-a 
spus, nunjai o mică parte din 
efectivul de cadre asigură la 
nivelul exigentelor potențialul 
de care este nevoie. Este, deci, 
timpul să se treacă serios la 
treabă, pentru ca cei peste 1500 
de profesori, antrenori si in
structori, să contribuie eficient 
la dezvoltarea potențialului 
sportiv al județului.

Așadar, care ar fi răspunsul 
la întrebarea „Dacă Olimpiada 
ar începe mîine...?“ înainte de 
toate, unul care vizează mun
ca intensă ce se depune la ni
velul multor secții în special 
la cele cu discipline olimpice, 
ca și preocuparea continuă 
pentru depistarea, pregătirea și 
lansarea în arena internațio
nală a unor sportivi valoroși. 
Cum, de asemenea, trebuie in
clus în acest răspuns că rezul
tatele de pînă acum reprezin
tă o platformă serioasă de ple
care nentru unele si în viitor.

Oricum, „valurile" 
gălățean, pot purta 
diumurile de premiere si pe 
reprezentanții acestui județ în 
plină afirmare pe toate planu
rile vieții economico-sociale.
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„PREMIUL ARGEȘ“
Reuniunea de mîine diminea- 

tă. de pe hipodromul din Plo
iești, are ca punct de atracție 
„Premiul Argeș", în care Co
ran. câștigătorul Derbyului 1986 

' si recentul învingător din cursa 
de fond desfășurată duminica 
trecută, are de suportat asal
tul altor cai de certă valoare 
cum sînt Veri gări u. Melinte, 
Humor si Satim, într-un han
dicap reușit de organizatori, 
întrucît fiecare concurent păs
trează sanse de victorie aler
garea avînd un traseu de 2.200 
m. Anticipăm, deci, că vom 
asista la un frumos spectacol

MIINE

HIPISM
hipic, asa cum a fost si cei 
din reuniunea trecută. . cînd 
Melinte a terminat deat-heat 
cu Sugiuc. De remarcat că in
teresul pentru reuniunea de 
mîine sporește prin cele 4 re
porturi de la pariurile triplu 
cîștigător din alergările 11—111 
—1V. ordinea triplă din curse
le 1V și V1 și eventul din 
cursele V11—V111.

A. MOSCU

evoluat și Adriana Stocnescu 
la recenta Balcaniadă de ■ ju
nioare de la Atena, unde a ob
ținut un punctaj înalt (9,90) la 
minge și primul loc (împreună 
cu Koleva și Anghelova), locul 
2 la coardă și două locuri trei 
(la panglică și măciuci). Situa
rea pe podium in toate finalele 
pe obiecte a Adrianei ne-a do
vedit (așa cum am mai scris) 
că atit ea cit și echipa de ju
nioare, ocupanta locului doi la 
Balcaniadă, formată din 1rina 
Dodea, Cornelia Popa, Vero
nica Munteanu și Raluca Po
pescu, se găsesc pe calea cea 
mai bună o confirmării spor
tive pe plan internațional. A
cest fapt este îmbucurător cu 
atit mai mult cu cât in acest 
an va avea loc în luna mai, la 
Atena, prima ediție a Campio
natelor Europene de junioare 
la gimnastică ritmică, la care 
dorim, firește, să avem presta
ții cit mai frumoase.

Pentru eșalonul senioarelor 
calendarul competițional inter
național are punct de maximă 
importanță. Campionatele Mon
diale, unde se va reuni (teo
retic) tot ce are mai valoros 
mapamondul în materie de rit
mică la ora „Vama 17—20 sep
tembrie".

Unde a ajuns gimnastică rit
mică pe plan internațional în 
momentul de față 7 Foarte de
parte, la un înalt grad de mă
iestrie artistică, în care mișca
rea corporală, mânuirea obiecte
lor, aranjamentul regizoral și 
muzical dau un tot unitar de

grație și frumusețe care îți in
cintă ochiul, îți creează o stare 
de admirație pentru mișcare 
in devenirea ei artistică. Dar, 
pentru a atinge această măies
trie artistîoo-sportivă, acest 
frumos împins la maximum, 
este necesară o muncă titanică 
atit din partea sportivelor, cit 
și a tehnicienilor implicați în 
pregătire. „Artisticul" acesta 
nu vine de la sine sau numai 
din căi bătătorite, arhicunoscu
te, ci. el derivă din căutări 
permanente pe care trebuie să 
le întreprindă în primul rînd 
tehnicienii, căutări care se cer 
făcute nu numai în sfera spor
tului, ci și a unor domenii ar
tistice învecinate, cum ar fi 
folclorul (dansul național, mu
zică populară), dansul clasic 
și modern, muzică modernă și 
clasică, elemente de pantomi- 
mă, recuzită (costume, obiecte) 
etc.

Federația de gimnastica prin 
Comisia de specialitate a orga
nizat cursuri cu antrenoarele, 
unele tehniciene au fost trimi
se în schimb de experiență în 
țări' prietene unde această dis
ciplină e puternic dezvoltată, 
specialiste care acum s.:nt che
mate să-și spună cuvîntul în 
practică. Cadrul organizatoric 
este creat și chiar îmbunătățit 
față de anil trecut, el trebuie 
folosit, materializat prin fapte 
și rezultate în confruntările vi
itoare. Campionna.u ' Național 
din toamnă a evidențiat o serie 
întreagă de sportive talentate 
cu reale posibilități de progres, 
dar totul depinde de modul 
cum vor înțelege să muncească 
și să se pregătească pentru o 
afirmare la cotele tot mai înalte 
ale gimnasticii ritmice inter
naționale.
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LA ORA CONFESIUNILOR
(Urmare din pag. 1)

pănia e nemaipomenită ! La 
start : debutanți, foști campioni 
mondiali, „căutători de aur" din 
toată lumea ! Unii abandonează 
după prima „mie". Alții, dim
potrivă, nu se lasă pînă'nu trec 
linia de sosire. Chiar dacă, în 
așteptarea lor arbitrii încep să 
dea semne de nerăbdare.

— De nerăbdare încep să dea 
semne și alții...

— Ce vreți să spuneți ?
— Că ocolești proba de 500 m. 

A fost, cum știi, „punctul tău 
slab". Doar... o medalie de ar
gint. De aici și locul secund în 
clasamentul celor mai buni 10 
sportivi ai anului trecut. Ce îți 
propui pe ’87, în această cursă?

— Din nou un loc pe podium.
— Bine gîndit ! Ce ți-ai spus: 

lasă-l pe reporter să înțeleagă 
ce vrea : aur, argint ori bronz.

— E o cursă extrem de difi
cilă ! Un fel de 100 m, ca la at
letism. O parcurgi dintr-o răsu
flare. Diferența este, cum spu
nea 1van Patzaichin, antrenorul 
nostru la lot, că la canoe, înain
tea liniei de sosire, .împingi 
corpul înapoi spre a zvîrli puțin 
barca înainte, pentru a cîștiga 
o sutime, două de secundă, 
gur, eu mă voi strădui și 
această probă... Cînd apare 
terviul ?

— Mîine, cred.
— Treceți medalie de aur și 

la 500 m ! Astăzi, moșul meu 
pleacă la pescuit în tura de 
noapte. Așa că, mîine, pfecis a
pucă ziarul cînd se înapoiază 
de pe ape, în Crișan. Dacă ci
tește că nu sînt in stare să ies 
primul și la 500 m, mă cufundă 
cu capul în baltă cît sînt eu de 
dublu campion mondial ! Știți 
cum e taicâ-meu ?

— Nea Iacob e pescar respec-
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Divizionarele A

la jumătatea cursei
r;

In vederea unui sezon mai bun de primăvară

lN RETUR, FEROVIARII AU JUCAT MEREU MAI BINE
CARAVANA DIVIZIEI A S-A PUS IN MIȘCARE!
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I

în ciuda aparențelor (tocul 
14 ocupat la sfîrșitul turului). 
Rapid se prezintă la startul 
returului cu situația cea mai 
bună 
vizia 
văr" 
mele 
lor) scăzînd de Ia an la an cu 
cîte un punct J —5 în 1983/34,

de cînd a revenit în Di- 
A, minusul de la „ade- 
(e vorba numai de pri- 
iumătăy ale c.ampionate-

altele mai nuțin reușite, „seis
mele" fiind înregistrate în eta
pele cu nr. 3 (1—2 cu „U“ chiar 
in Giulești), 10 (0—5 cu Oțe
lul la Galați) si 12 (2—7 • cu 
Sportul Studențesc, ne terenul 
din „Regie") • Rapid se -în
scrie si de data asta în pluto
nul echipelor care au realizat 
mai puțin de 50% din numă-

DECISÂ SA NU PIARDĂ TRENA 
GRUPULUI FRUNTAȘ
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74. RAPID
• Puncte realizate pe teren propriu : 13, din 8 meciuri (a

pierdut două cu „U“ Cluj-Napoca, unul cu Steaua).
• Puncte obținute in deplasare : 1 (cu Chifnia), din 9 partide.• Cel mai bun loc ocupat : 4—3 (prima etapă) ; cel maii slab 

loc : 14 (etapele a 4-a, a 8-a, a 10-a, a 15-a, a 16-a șl a 17-a).
S Golgeterii echipei : Goanță 4 goluri. Damaschin n și Cojo- caru — cîte 3, Țîrban 2, Ivan, I. Marin, Manea, șt. Popa, Dumi

tru și Marinescu — cîte 1.• Jucători folosiți : 20 ; Manea 17 meciuri, Marinescu șl I. Marin — cîte 16, Bacoș 14, Dumitru, Tiră șl M. Grigore — cîte 13. 
Mânu și Goantă — cîte 12. Cîrstea, Niță, Damaschin H șl șt. 
Popa — cîte 11. Cojooaru si Tlrban — cîte 10, Pistol 9, Ivan și 
Toader — cite 7. Cioacă 4. Dochia 1. .»<«•
• Podiumul evidentiaților : 1—3. Marinescu, I. Marin și Goanță 
cîte 7 remarcări.• cartonașe galbene : 14—10 jucători ; cele mal multe : Ma

rinescu 3.• Cartonașe roșii : nici unul.• Nu a beneficiat de nici o lovitură de la 11 m ; a fost sanc- 
ționată cu 4 penaltyuri : 3 transformate, unul ratat.
• A expediat 200 șuturi (131-------x

care 99 pe poartă (65 acasă —

77

trecut
• în- 
Dunc- 
clasa-

6 2 9 78 28 74

acasă — 69 In deplasare), dintre
34

g
g

în deplasare). g

—4 în 1984/85, —3 anul 
șl —2 de data aceasta 
seamnă oare că cele trei 
te cîstigate în amintitul 
meot în ultimele trei. întreceri
ale Diviziei A față de prima 
dovedesc și o creștere valori
că a echipei ? Și da. și nu, 
spunem noi. deoarece echipa 
nu s-a stabilizat, nu Și-a gă
sit (încă) o linie .constantă în 
comportare, meciurile bune (cu 
Steaua, Co-rvinul și chiar cu 
S.C. Bacău. Universitatea Cra
iova. F.C.M. Brașov, deși pier
dute) alternînd astă-toamnă cu

rul punctelor puse în joc. ma> 
precis 41,18%. Are însă meri
tul că a valorificat (și reva
lorificat) jucători proveniți din 
categorii inferioare sau refu
zați de alte echipe, clasamen
tul celor mal buni fotbaliști 
rapidiști. întocmit de club, fi
ind concludent : 1. Goanță : 2 
Marinescu ; 3. Bacoș ; 4. I. 
Marin : 5. M. Grigore. Dintre 
toți. Grigore este cel mai vechi 
purtător al culorilor clubului. 
Și pentru retur Rapid anunță 
cîteva nume provenind din „B". 
9 Alături de „seismele" amin-
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TEHNICA IAȘI oleacă la 
drum cu un nou antrenor : Va- 
leriu Irimeseu (ajutat de V. 
Gheorghiu și CI. Nemesnicjuc). 
Perioada de pregătire monta
nă 17—31 ianuarie, la Vatra 
Dornei. Lotul echipei nu pre
zintă modificări, dar antreno
rul emerit V. Irimeseu speră 
să urce echipa în clasament. 
® UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA își reia antrenamentele 
la 12 ianuarie, cu tot lotul va
lid. inclusiv cei accidentați AI. 
Domocoș, R. Voinov (reținuți 
și pentru echipa națională) și 
FI. Beraru. • ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE va fi 
prezentă. începind din 26 ia
nuarie. la tabăra organizată in 
stațiunea Izvoare. • FARUL 
CONSTANȚA care, după cum 
se știe, a reușit o frumoasă 
comportare la Masters sl-a 
permis doar o scurtă vacanță, 
Dină la 20 ianuarie, după ca-’ 
re componenții lotului (minus 
Mihai Holbau, retras din ac
tivitate) se vor deplasa, pentru 
refacere. la Timiș. • CSM 
SUCEAVA anunță promovarea 
juniorului (de la CSS Suceava) 
Cătălin Franciuc. „Tabăra de 
lucru": la Vatra Dornei. De 
remarcat că stadionul Unirea 
din localitate a fost dotat cu 
o nouă tribună pentru 2000 
spectatori. • TC IND CON
STANȚA -a ales localitatea E- 
forie pentru o primă etapă de 
pregătire. Oameni noi : Dorel 
Mihai (revenit din armată, 
la Bîrlad) și N. Popa (jr.) 
SPORTUL STUDENȚESC, 
cîrmă cu prof. N. Ureche 
Marin Ionescu, va pleca la 
ianuarie Ia Bușteni cu 26 
jucători • RULMENTUL BÎR
LAD a ales Predealul. Antre
norul Petre Florescu (ajutat de 
Tr. Ciorici) ne-a comunicat că 
nu va conta pe pilierul B. Bote- 
zatu, care a plecat să-și satls-

de

la 
si
28 
de

facă stagiul militar și Dorel 
Mihai, reîntors la Constants.
• UNIVERSITATEA CLUJ; 
NAPOCA e în continuare în... 
suferință, după cei 7 titulari, 
transferați la alte echipe. Au 
revenit. în schimb, din armată 
Chirilă. Mișan și Gădălcan. E- 
chipa îsi va stabili tabăra de 
pregătire pentru 10 zile la Va
tra Dornei. în perspectiva lo
tului național, aripa N. Răccan.
• CSM SIBIU se va pregăti 
acasă, apoi la Păltiniș, 
1 februarie. Prof. Ioan 
ne-a dat vesti bune, 
cătorii accidentați 
Leordean, Dragomir, 
nean) sînt refăcuți. Se așteaptă 
și revenirea lui Urdea la sen
timente mai bune. La uvertură, 
în locul lui G, Ignat (plecat 
la Steaua) va evolua un tînăi 
clujean de mare perspectivă. 
St. Roșu. I-a lotul național a 
fost chemat centrul Ol. Becheș.
• DINĂMO a petrecut o scur
tă vacanță activă în Bulgaria 
în februarie se va deplasa la 
Cumpătul (Sinaia). Vor lips', 
cei 12 prezumtivi internațio
nali care se vor pregăti cu lo
tul reprezentativ. • OLIMPIA 
PTT ARAD (fostă Gloria) s-a 
grupat pentru 10 zile în sta
țiunea Moneasa. • ȘTIINȚA 
PETROȘANI (cu un nou co
lectiv tehnic prof. Gh. Pop. 
ing. Mircea Ortelecan si Emil 
Drumea) va combina pregăti
rea la munte (Paring) cu ma
rea (Mangalia): participă 27 de 
rugbyști. * RAPID BUC. An
trenorul ți- Preda e optimist. 
spunîndu-ne că vizează locul 
6 în seria a II-a (deci un salt 
în clasament de 4 locuri). Hli
zind pe faptul că Rapid va ju
ca de tvi orKjtcpsăsi de două 
ori în deplasare. « UAMT O- 
RADEA — harnică — s-a reîn- 
tîlnit cu toti jucătorii încă de 
la 5 ianuarie. Pregătirea mon
tană. la Borșa (Maramureș). 
Antrenorul Gh. Preoteasa ni-1 
recomandă si pe „omul de lot" 
aî echipei : pilierul V. Man.
(D.C.).

fite. încă unul s-a produs 
toamna trecută : trecerea 
rezervă pe o perioadă de timp 
(concediul medical plus conce
diul de odihnă) a antrenorului 
principal Constantin Cernăia- 
nu. el fiind suplinit de «trium
viratul" T. Codreănu (antreno
rul secund) — N. Manea — I- 
Dumitru, dună etapa a 12-a. 
Pregătirile în vederea returu
lui au început însă sub condu
cerea lui C. Cernăianu • Ma
joritatea timpului, Rapid a „na
vigat" în a doua jumătate a 
clasamentului, punctul de vîrf 
înregistrîndu-se după etapa a 
10-a (0—5 cu Oțelul), cînd a că
zut pe locul 15. Motivele (scoase 
la iveală de conducerea clubu
lui și a echipei): unitatea si 
disciplina (fată de primăvara 
trecută aii lăsat de dorit); nu
mărul mare de accidentați cu 
repercusiuni: Dar cel mai mult 
a surprins lipsa de angajare la 
efort a multora dintre purtă
torii culorilor vișinii • înain
tea campionatului se spunea că 
linia de mijloc va fi punctul 
forte al „ll“-lui giuleștean. 
Dar ea nu a putut fi aliniată 
în formula cea mai bună decît 
în 2—3 meciuri. Motive : Ivan 
— operat de menise. Pistol — 
bolnav. Șt. Popa — accidentat. 
Dumitru — accidentat și în 
plus, cu „fumuri" de antrenor. 
Goantă — indisponibil cîteva 
etane • Cu toate astea, golge- 
terul echipei este un mijlocaș. 
Goanță. jucător valoros, selec
ționat in 
vetismul 
este încă 
sului de 
făcut ca 
participe 
antrenament săptămînal, să vi
nă obosiți la -nregătire (din 
tren, la stadion!), să nu dea 
randamentul așteptat ® Rapid 
a reușit de fiecare dată rezul
tate bune în retur. în campio
natul trecut, jumătatea între
cerii a încheiat-o ne locul 15, 
cu 13 puncte. și a încheiat 
campionatul De 8. cucerind 20 
p în primăvară! Se speră, și 
de data asta, ne un retur bun.

în 
în

lotul olimpic. ® Na- 
unora dintre jucători 
un motiv al... minu- 

nuncte. Navetismul a 
unii- jucători să nu 
la întreg’ procesul de

Mircea TUDORAN

pînă la 
Sianciu 

toți iu- 
(Banciu, 

Mărgi-
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Cu această dorință și-a re- 
luat (luni 5 ianuarie) pregăti
rile echipa bucureșteană. Deci. 
Victoria țintește să aibă o 
comportare cel puțin la fel do 
frumoasă ca si in toamnă. 
După cum ne-au informat an
trenorii echipei, jucătorii sini 
eonștieuți de faptul că locul o- 
cupat la sfîrșitul turului ii o- 
bligă la autodepășirc pe toate 
planurile. De ieri, echipa se

pregătește la Cîmpina. urmînd 
să revină în Capitală la 16 ia
nuarie. In continuare „alb-aJ- 
baștrii" vor începe seria jocu
rilor de verificare. îmbucurător 
este faptul că toți componențil 
lotului s-au prezentat la pri
mul 
bune 
Glonț 
plet 
toamnă.

antrenament în condiții 
de sănătate. inclusiv 
și Cățoi, refăcuți com- 

după accidentările din

LA F.C.M. BRASOV CONTINUĂ PROMOVĂRILE 
DIN PROPRIA PEPINIERA

iană. unde va rămîne pină la 
31 ianuarie. „Aici vom avea 
cîte două-irei antrenamente pe 
zi pentru ca să se ajungă la 
capacitatea optimă de efort, 
ne-a spus Costică Ștefănescu. 
în lot avem ca -noutăți» pe 
Țicu, atacant, de la I.C.I.M. 
Brașov, precum și pe tinerii 
promovați din propria pepinie
ră : Todericiu — portar, Dră- 
gănoiu — fundaș central, Pe
truș — mijlocaș și, tot un mij
locaș. Telepan, de la Clubul . 
Sportiv Școlar Sighet".

CU DORINȚA REABILITĂRII
pentru a pune accent pe omo
genizare, suita jocurilor amica
le fiind in prim-planul preocu
părilor noastre. Am pornit la 
drum cu vechiul nucleu de Ju
cători, căruia i s-a adăugat o 
singură noutate : Rus, de la 
Unirea Alba Iulia. Important 
este faptul că toți jucătorii 
s-au angajat — Ia ședința de 
analiză a turului — să nu pre
cupețească nici un efort la an
trenamente, ei fiind hotăriți ca 
Jiul să rămină în Divizia A“.

„SlNTEM CONSTIENTI CĂ TREBUIE SĂ MUNCIM 
FOARTE ...... ..

zilei de 9 ianuarie doi 
ai F.C.M.-ului, care au 
în toamnă, n-au mai 
prezent : Ser bănică — 
la Sportul Studențesc,

La apelul făcut de antreno
rul Costică Ștefănescu în di
mineața 
jucători 
evoluat 
răspurts 
înapoiat
și tînărul si talentatul Dragomir 
— plecat prematur din viață. 
Primele două zile au fost rezer
vate unui complex control me
dical, apoi următoarele două 
pentru antrenamente ușoare, de 
acomodare, la Brașov. în con
tinuare. lotul va urca în Po-

JIUL A PLECAT LA DRUM
Președintele secției de fotbal 

a clubului din Valea Jiului, 
Adrian Coșereanu, ne-a pus în 
temă cu programul de pregă
tire 
Gigi 
luat 
avut 
de readaptare Ia efort. Vom lu
cia la Petroșani pină la 19 ia 
nuarie, după care vom urca la 
altitudine, la cabana C.S.Ș.. a- 
flata în Paring. La 30 ianuarie 
ne reîntoarcem in localitate.

a echipei antrenate de 
Multescu : „Startul a fost 
Ia 8 ianuarie, zi în care a 
Ioc și primul antrenament

...ne-a declarat antrenorul e- 
chipei Oțelul Galați, Costică Ra
dulescu. Jucătorii s-au reunit, 
marți 6 ianuarie. A urmat con
trolul medical de rutină si .Țol 
s-a efectuat primul antrena
ment al anului. Două absențe 
motivate : Anghelinei — bolnav 
și Agiu — aflat încă în trata-

MULT"
ment la Băile Felix. Și o ab
sență nemotivată — mijlocașul 
Rotaru. Echipa gălățeană își 
va încărca „bateriile" la Cîm- 
pulung Moldovenesc (19 ianua
rie — 1 februarie). începind 
de luni, pînă la plecarea spre 
munte. Oțelul va fi supus la 
două antrenamente pe zi.

După turul Campionatului Diviziei C

Seria a V-a: IUPS CHITII A - CEA MAI BUNA ECHIPA
• Dintre cele trei echipe ale 

seriei „buoureștene", care în ul
timele etape ale turului luptav 
pentru primul loc, IUPS Chitila 
a reușit să ocupe primul loc, 
întrecind la golaveraj pe Metalul 
șl — la un punct diferență — pe 
MECON. • IUPS Chitila, de 
fapt toit o echipă bucureșteană
— Chitila fiind o localitate si
tuată la marginea Capitalei (sec
torul agricol Ilfov). • Echipa 
ființează pe lingă întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb 
Chitila (director ing. Alexandru 
Dumitrașcu, președinte al asocia
ției sportive Ion Popescu) și se 
bucură de un real sprijin din 
toate punctele de vedere. Din 
etapa a V-a a acestui campio
nat, de pregătirea formației se 
ocupă antrenorul Nicolae Bă- 
dilă. • IUPS Chitila a fost În
ființată cu aproape 20 de ani în 
urmă, iar din 1983 activează în 
Divizia C. • Chiar din primul 
an de campionat fotbaliștii din 
Chitila s-au impus prin jocul lor 
bun, astfel că în ediția prece
dentă a competiției — de pildă
— după încheierea turului, s-au 
aflat -pe locul 2 în clasament, cu 
30 p șl au încheiat-o pe valoroa
sa poziție a treia. • Lotul din 
turul campionatului : Rață. Fun- 
deneanu — Sandu, Dinu, Olteanu, 
Simionov, Munteanu, Pantelimon, 
Nae — Toma, Chițulescu, Olaru, 
Rahaian, Negoiță — Șerb an, 
Ghiță, Pleșa, Voicu, Butacn și 
Ilie. Cei mal productivi atacanți 
au fost Tema 8 șl Voicu 7 go
luri marcate. Juniorii Hie, Dtou 
și Olteanu sînt titulari în echipă. 
Media de vîrstă a lotului este de 
23,6 ani, cu toate că are doi ju
cători de 31 de ani, Pleșa și Si
mionov. • In meciurile din

toamnă s-au remarcat prin buna 
lor comportare Rață, Munteanu, 
Nae și Toma. ® IUPS a pierdut 
un singur punct acasă (1—1 cu 
noua promovată CFR-IACPB) și 
a cîștigat „afară" două partide, 
la Abatorul Buc. și Minerul 
Șotînga. A pierdut, în schimb, 
majoritatea jocurilor din depla
sare (la Chimia Găești, Metalul 
Buc., Cimentul Fieni, ICSIM 
Buc. și Electrica Titu). In clasa
mentul „adevărului" are +6 p 
• Compartimentul forte a fost 
(în tur) înaintarea, care a mar
cat un număr mare de goluri 
— 30, ca nici o altă divizionară 
din seria a V-a. • Ca obiectiv 
pentru retur : menținerea tocului 
fruntaș. în partea decisivă a 
campionatului va avea opt me
ciuri pe teren propriu, printre 
altele și cele eu Metalul Bucu
rești șl Cimentul Fieni. ® For
mația are la dispoziție un sta
dion nou cu două terenuri gazo- 
n.ate, tribune cu 5000 de locuri, 
vestiare, grup sanitaif- etc. A Se 
impune ca în retur jucătorii să 
dea dovadă de mal multă stăpî- 
nire de sine ca să nu

. repete sancțiunile din tur 
tonaș roșu (Ghiță) și 20 
(foarte multe) ! ® în 
seriei au fost in tur

BUCUREȘTEANĂ!
București (4 etape) IUPS Chitila 
(4), Tehnometal București (3), 
Metalul Mija (2), Cimentul Fieni 
(1) și MECON București (1). 
Metalul București, nerespectînd 
regulamentul cartonașelor galbe
ne, a pierdut un joc cu 0—3 la 
„masa verde" (cu Metalul Mija 
— pe teren a fost 1—1) sanc
țiune care a frustrat-o de șefia 
seriei. • In această grupă joacă 
șl o fostă divizionară B, ICSIM ■ ■ o

• • •

Bucureștl, care, însă, a avut 
evoluție foarte slabă.

Toma RĂBȘAN
Iată clasamentul turului :

1. IUPS Chitila 15 8 2 5 130-18 26
2. Metalul Buc. 15 5 2 5 19-13 26
3. MECON Buc. 15 7 4 4 20-12 25
4. Cim. Fieni 15 8 0 7 19-18 24
5. Metalul Mija 15 7 2 6 27-20 23
6. Avicola Crev. 15 7 2 6 21-17 23
7. Min. Șotînga 15 7 2 6 26-27 23
8. Tehnom. Buc. 15 6 4 5 21-19 22

15 7 1 7 21-27 22

se mai 
: 1 car- 
galbene 
fruntea 
Metalul

9. Electrica TituCFR-IACP Buc. 15 5 6 4 24-15 21 
Chimia Găești 
Voința Buc. 
Viscofil Buc.
ICSIM Buc. •)
Danubiana Buc. 
Abatorul Buc.

(• penalizată cu

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

16 6 2 7 17-19 20 
15 6 2 7 13-19
15
15
15
15
1

22-26
12- 19
13- 28
18-31

20
18
17
17
12
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NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 9 IANUARIE 1987

Extragerea I : 22 71 23 54
26 61 40 45 ; Extragerea a II-a : 
83 6 69 34 72 24 10 12.49. Fond 
total de oiștiguri : 778.130 lei, 
din care 56.559 lei report la 
categoria 1.

9 ASTĂZI, sîmbătă, 10 ianua
rie. este ULTIMA ZI pentru a vă juca numerele preferate la deosebit de avantaioasa TRAGERE 
EXTRAORDINARĂ PRQNOEX- 
PRES a NOULUI AN, care va a-

vea loc duminică. 11 ianuarie. De
venită tradițională,’ această tra
gere i-a obișnuit pe participant! 
ea, an de an, să ofere numeroase 
și substanțiale cîștiguri, constînd în autoturisme, importante sume 
de bani și excursii în R. S. Ce
hoslovacă.

® TRAGEREA EXTRAORDINA
RĂ PRONOEXPRES a NOULUI 
AN va avea loc în București în 
sala TEATRULUI DE COMEDIE, începind de la ora 17,30. Nume
rele extrase vor fi transmise la radio, pe programul I, la ora 
22,20 (după emisiunea „Panora
mic Sportiv", o dată cu rezulta-

tele concursului Pronosport), pre
cum și luni dimineața, la ora 8,55, 
tot pe programul I. Accesul in sală este permis pe bază de Invi
tații.• Tot astăzi este și ULTIMA ZI pentru depunerea buletinelor 
pronosport la concursul acestei 
săptămîni.

© Nu uitați că se mal află încă 
în vînzare LOZUL ANULUI NOU, 
emisiune specială limitată, care 
atribuie cîștiguri din fondul spe
cial al sistemului LOZ în PLIC.

© Informăm pe participant că 
numerele extrase la tragerile sis
temelor Loto și Pronoexpres, pre
cum șl rezultatele 
Pronosport pot fi 
serviciul telefonic

concursurilor 
obținute și la 051.

• MARȚI, 13 IANUARIE va a- 
vea loc. la sediul F. R. EQtbal 
(ora 10), ședința Colegiului di
vizionar A, la care sînt convo- 
cațl președinții cluburilor (aso
ciațiilor) de Divizia A.
• LOTUL U.E.F.A. ’88 își în

cepe de luni pregătirile în vederea 
preliminariilor C.E., într-o gru
pă din care mai fac parte se
lecționatele Uniunii Sovietice, 
Turciei și Austriei. Primul meci 
al reprezentativei noastre, de 
pregătirea căreia se ocupă an
trenorul Constantin Ardeleanu, 
ajutat de Iosif Varga și Alexan
dru Lazăr, va avea toc pe teren 
propriu, la 25 mai, în compania 
Turciei. Iată componența totului, 
care în perioada 12—25 ianuarie 
va urma un stagiu de pregătire 
centralizată la Odorhel : Diaco- 
nescu (F. C. Argeș), Atanasescu 
și Petcu (Viitorul Pitești), Neag 
(Gloria Arad), Petruș (Viitorul 
Brașov), Tatu și Tyltoși (F.C.M. 
Brașov). Dragnea și Roman (Vi

Moldovan 
T. Daniel 

Timișoara), 
(Viitorul

itorul Tg. Mureș), 
(A.S.A. Tg. Mureș), 
și Basiu (Viitorul 
Hanganu șl Matache 
Hunedoara), Bălan (C.S.Ș. Ale
xandria). Arcanu, Cărbunarii,
Ștefănică și Tămaș (Viitorul Cra
iova), Ivan (Victoria Lehliu), Di- 
horu (Carpați Nehoiu), Horvath 
(Victoria Cărei), C. Stan (Pe
trolul Ploiești), Aprodu (Meta
lul București), Minea șl Oprea 
(Steaua) și Necula (Sportul Stu
dențesc) .
• CUPA „SPERANȚELOR" LA 

MINIFOTBAL. In grupa de la 
Lugoj s-au înregistrat următoa
rele rezultate : U. T. Arad — 
C.S.S. Lugoj 1-2. „poli" Timi- 
soara “ C.S.M. Reșița 3 1, 
C.S.Ș. Timișoara — C.S.Ș. Strun
gul Arad 8—1, C.S.Ș. Lugoj — 
U. T. Arad 10—2, C.S.Ș. Craiova 
— C.S.Ș. Drobeta Tr. Severin 
2—1, C.S.M. Reșița — C.S7Ș. Co
rabia 4—1. (C. OLARU — coresp.).



PARIS. 8 (Agerpres). — C-I-O. 
și Federația Internațională de 
Tenis au stabilit modul de ca
lificare Ia turneul olimpic de 
tenis din cadrul J.O. din 1988. 
Astfel, pe tabloul masculin vor 
fi înscriși 64 de jucători : cîte 
doi reprezentînd țările califi
cate In sferturile de finală ale 
'.Cupei Davis", cite doi din ță
rile ctștigătoare ale barajelor 
din ..Cupa Davis", cit unul din 
echipele învinse în barajele 
respective, unul din formațiile 
victorioase în zonele europene 
(A și B). asiatică si america-

nă ; se vor organiza de aseme
nea turnee de calificare. în 
urma cărora vor primi dreptul 
să participe 4 tenismani din 
Africa. 6 din Asia — Oceania. 
6 din America si 8 din Euro
pa. turneul fiind completat cu 
8 îucători Invitați de organiza
tori.

La competiția feminină vor 
fi prezente 32 de sportive, ca
lificate după următorul sistem: 
cite două iucătoare din țările 
prezente în sferturile de finală 
ale ..Cupei Federației1*: 12 
îucătoare calificate in urma u-

nor turnee eliminatorii — 2
din Africa, 3 din Asia — Ocea-

„Internaționalele44 indoor ale României

ULTIMA LINIE DREAPTA
• Azi — semifinalele, miine — finalele

TIMIȘOARA, 0 (prin telefon).
In sferturile de finală — mai ales in competiția masculină — ale Campionatelor internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale Româ
niei. găzduite de ospitaliera sală Olimpia din municipiul de pe 
Bega, au avut loc unele partide deosebit de interesante, George Ca
sau a dispus cu 1—6. 7—5, 7—6 de 
Jaroslav Botant (Cehoslovacia). 
Duoă ce a pierdut primul set, în 

, cel de al doilea Cosac a refăcut 
un handicap substanțial : Bolant conducea cu 5—4 ta ghemuri șl a 
avut minge de meci, moment In 
care tenlsmanul român întoarce soarta partidei. Cu passlng-url e- 
xacte, cu servicii puternice șl 
plasate. Cosac cîștlgă setul se
cund, apoi șt pe al treUea. deși 
Bolant a condus cu 2—0. 3—1. 4—3. 5—4 șl 6—5. AJungîndu-se în 
situația de tîe-break, Cosac pre
ia complet inițiativa, adjudeeîn- du-și ultimul ghem cu 6—2. Este 
o foarte frumoasă victorie a ti- 
nărulul nostru tenlsman.Și meciul dintre Andrei Dlrzu 
șl năzvan ltu a fost interesant 

. de urmărit. Itu sî-a adjudecat pri
mul ser datorită unui joc aproape fără greșeală. Dar următoa
rele două l-au revenit Iul Dîrzu, 
cu o mal mare putere de concentrare și de luptă. Dîrzu a cîștigat, 

. cu 3—6, 6—4, 6—3.

Intr-un alt meci, jucat in ajun, 
$1 care a durat două ore șl jumătate. Mihai Vanță l-a întrecut 
cu 7—6. *>—7, 6—2 pe Macle) Koska 
(Polonia). Vantâ a obținut victo
ria datorită puterii sale de luptă, deși adversarul său — deosebit de 
tenace — o excelat prin servicii șl reverurl «toarte puternice.Rezultate din întrecerea femi
nină. Florentina Curpene — Ka- 
taliu Darvas (Ungaria) 6—2, 7—5, Renata Smelakova (Cehoslovacia) 
— Mâdăllna Voinca 6-1, 6-2, De- 
nisa Silvanova (Cehoslovacia) — 
Monica Pecheanu 6—1, 6—1, Re
nata Smelakova — Angela Kerek 
(România) 6—1, 6—2, Otilla Pop — Andreea Ncszaly (Ungaria) 6—4, 

6—,.Sîmbătă au Ioc semifinalele tn 
probele masculine și feminine de 
simplu. Dîrzu — Cosac sînt primii semifinallșțl. ceilalți urmînd 
a fi cunoscuți la terminarea me
ciurilor Segărceanu — Michal 
Toma (Cehoslovacia) și Vanță — 
Adrian Marcu.In semifinalele feminine : 
Curpene cu învingătoarea din 
meciul Diane Samungi — Silva
nova șt Smelakova cu ctștlgă- toarea intîlniril otilla Pop — Teo
dora Tache. Duminică se dispută 
finalele de simplu și dublu.

Do ne ST&NESCU

AMĂNUNTUL SEMNIFICATIV
O știre 

“ surprindă 
■. sporturilor 
- ■ zul Matti 
'■ pendat de

nia. 3 din America. 4 din Eu- , - > 
ropa : 4 jucătoare invitate de 
organizatori.

Competițiile șl turneele 
calificare la Olimpiadă se 
organiza în anul 1987.

de 
vor

BASCHETBALIȘTII NBȘTRI 
PE LOCUI 3 LA VARȘOVIA

In ultima zl a turneului inter
național masculin de baschet de 
la Varșovia, selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 95—91 
(52—45) echipa finlandeză K.T.P. 
Kotka. ocupînd locul trei în 
clasamentul final al competiției. 
Principalii realizatori ai formației române au fost Florentin 
Ermurache (24 puncte). costel 
Cernat (21 puncte) șl Sorin Ardelean (14 puncte).

Turneul a fost cîștigat de prima 
reprezentativă a Poloniei, care 
a întrecut in finală cu scorul 
de 83-82 (44—48) echipa Ceho
slovaciei. Au participat 
echipe.

recentă a avut darul si 
(neplăcut...) pe iubitorii 

de iarnă
Nykaenen a fost sus- 

_ _ către federația țării sale!
,atlt mal mirați, cu cit este vorba despre un as al săriturilor 
.. cb schiurile, campion olimpic și mondial, ciștigător al
- - Cupei Mondiale. Ceea ce-i va lipsi, nu-i așa, pe scandinavi, 

altfel mari amatori ai disciplinei, de citeva victorii ți da 
noi afirmări, fără ad mai vorbim de faptul ci punctele

.» pierdute II vor scoate pe zburătorul finlandez din lupta
• • pentru cîștigarea, și in acest an, a Cupei Mondiale. Măsura 
;” n-a ținut cont nici de faptul ci Nykaenen a fost desemnat 
. ’ de ziariști cel mai bun performer al țării sale în 1984 și 
. - 1985. Cauza suspendării pare, paradoxal, minoră: intirzlerea

cu o zi la reunirea lotului național 1
’'. Ne-am oprit asupra cazului Nykaenen pentru că, din
• ■ păcate, el urmează altuia, al schiorului Pirmin Zurbriggen,
■ • laureat, la rindul lui, de nenumărate ori. Mizind p.» nea- 
;’ tenția oficialilor și pe... iuțeala schiurilor sale, campionul 
.. elvețian a conțin,uat o cursă de slalom super-uriaș, la Val 
.. d’Isăre, deși „incăleease* o poartă! Dar n-a alunecat destul
• • de repede și pentru „ochiul- unei camere de luat vederi 
" care a afișat pe ecranul TV întregul adevăr. N-a fost un 
.. capăt de țari, șî-au spus unii suporteri mai înfocați. N-a
- - fost, e drept, dar In fața altora, mult mai numeroși,
■ • Zurbriggen și-a pierdut ceva din marea-i popularitate. Mai 
'; mult, a fost și el exclus de la următorul concurs.
- - în ciuda cauzelor „minore" care le-au generat, cele două 
’; măsuri luate împotriva uno* mari campioni iși au lecția 
; ‘ lor; numele unui as autentic al sportului nu trebuie si fie 
.. expus nici unui compromis : disciplina de pregătire si con
■ • curs este una pentru toți, indiferent de valoare, de „blazon 
; - sau de medaliile din vitrina personală...

finlande-

CunoscitorH tint eu

UN S.O.S. FĂRĂ ECOU

(Fetbal meridian*
Tur de orizont In campionatele naționale din Europa

FINLANDA: MAREA REVELAȚIE
0 ECHIPĂ DE LA PARALELA 68I
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l
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După ce, prin anii 
’60, $i-a părăsit tara 
de baștină, puqilis- 
tul cubanez Anqel 
Garcia, a devenit o 
„vedetă" a ringuri
lor pariziene, deter
minând în ziare ti
tluri bombastice de 
genul .Garcia a qă- 
sit în Franța bani, glorie și o nevastă 
frumoasă". „Săracul 
de ieri e bogatul de azi" etc. etc. Numai 
că, $i în cazul lui, 
dezrădăcinarea (dar numai 
spus 
după

ea ?) și-a 
euvtntul și, o efemeră 

strălucire. Garda a 
dispărut tn anoni
mat. A reapărut in
să, trecent, tn cadrul 
unui reporta) de te
leviziune difuzat de

France 3 : părăsit 
de toată lumea, cu 
sănătatea serios 
zdruncinată. recu- 
noscind că trăiește 
(cum trăiește) din 
cerșit, făcindu-și 
veacul prin stațiile 
metroului I

Imaginile cutre
murătoare, soarta u- 
nui bărbat sftrșit la 
numai 4S de ani l-au 
tulburat, se pare, pe cunoscutul actor 
.lean-Paul Belmondo 
(fost el tnsuși borer), care și-a ex
primat nădejdea că ..oamenii din box 
vor fl In stare să a- 
rate că formează o 
familie si vor contribui. după posibl- 
Itiăți, ta salvarea lui Garcia". El a deschis 
chiar o listă de sub-

scriptie, amintind o sumă modestă. Dar 
apelul !ui, adevărat 
S.O.S., n-a avut, vai, 
nici un ecou și, 
după 5 săptămini, 
„Bebel- a rămas 
singurul depunător 
pe lista respectivă !

F lecare doarme. 
■ nu-i așa. după cum 

iși așterne. Dar, 
oare, numai atît 7 
Credem că nu. căci 
trista Intimplare re
latată aici vine să 
demonstreze că, du
pă chipul lumU pe 
care o reprezintă, borul profesionist 
n-are vreme de sen
timente. La ..moara" 
lui. destinele n-au 
nici un preț.

Ovidiu IOANIȚOAIA

In toamna anului 1986 s-a în
cheiat șl în Finlanda campiona
tul. Pe locul I s-a clasat cunos
cuta fomație Kuusysi Lahtl, care 
a cîștigat pentru a 3-a oară tit
lul (după 1982 șl 1984). Antre
nată de 10 ani de către Kejo 
Vautilainen, echipa din Lahtl 
s-a dovedit a fl cea mai con
stantă, mereu cea mal în for
mă, competitivă pe plan inter
național. deoarece are în com
ponență o serie de Internaționali 
precum " ' . ”” ”
Rekkonen, Tiainen (19 ani — de
clarat cel mal bun fotbalist din 1986, care a trecut acum la Ajax 
Amsterdam) precum șl jucători 
selecționați în echipa olimpică, 
pe Rinne șl Hănnikalnen.

Marea revelație a întrecerii 
pentru titlu a fost însă echipa Palloseura din Rovaniemi, care 
a terminat la egalitate de punc
te cu formațiile clasate pe locu
rile 2—3. Palloseura Turku si 
H.J.K. Helsinki, toate cu cîte 
30 p (campioana a totalizat 32 p). 
Credem că este interesant să ne 
ocupăm mal mult de echipa din 
Rovaniemi, deoarece ea consti
tuie un unicat în fotbalul mon
dial. Orașul Rovaniemi este si
tuat aproape de cercul polar, pe 
paralela 68. fiind singura forma
ție din lume, jucînd într-o pri
mă ligă, care se află atît de 
mult spre Polul Nord. Aici trăiesc oameni căliți de frigul 
scandinav în care iarna. întune
ricul durează peste 20 de ore. iar

® Kuusysi Lahti, pentru a 3-a oarâ, campioana

Korhonen, Tornvall,

Radu TIMOFTE

O fazi din finala Cupei disputată Intre Rova
niemi Palloseura și Kemi (2-~0). Polak 

doilea gol al învingătorilor
înscrie al

vara, zlua-lumină 
este aproape fără 
sflrșit. Poate acest 
fenomen natural, 
puțin obișnuit, i-a 
determinat pe ju
cătorii din Rova
niemi să se pregă
tească tot timpul a- 
nului, cunoscînd fap
tul că slnt deza
vantajați față de 
echipele din sud, 
unde oricum clima 
este mal blindă șl 
orele de lumină 
mal multe. Dar să 
subliniem șl o altă 
performanță a a-cestel formații din regiunea La- 
ponlel. După ce a eliminat o se
rie de formații valoroase, s-a 
calificat în finala Cupei și a 
învins pe O.T.P. Kemi (2—0) ! 
A fost cel mal mare succes al 
echipei polare în istoria celor 31 
de ediții ale cupei desfășurate 
pină acum. Care este insă se
cretul 7 Acest oraș mic, cu doar 
32.000 de locuitori are 8 săli, 
unde practică fotbalul (și iarna) 
mal bine de 1000 de jucători le
gitimați (copii, juniori și tine
ret). Soccerul de aici a pro
gresat mult, după ce la cîrma 
echipei a venit englezul Brian 
Doyle, împreună cu alți doi com- 
patrioți al săi. jucătorii Steven 
Polak șl Paul Heaton (ambii de 
la Birmingham). Dintre autoh
toni s-au Impus înaintașii Tau- 
rianinen și Jalasvaara, tn virstă

Caleidoscop ISPRĂVI MAI PUȚIN OBIȘNUITE
• SPORTIVUL YAN GENHUA. in 

virstă de 23 ani. a realizat nu de mult 
o performanță cu totul deosebită. Timp 
de 80 de zile el a alergat pe „Marele 
zid", de la estul Îs vestul R. P. Chineze, 
acoperind distanta de 3 400 km. Nimeni 
pină la ei n-a mai reușit, se pare, o 
astfel de ispravă ! Genhua a parcurs 
zilnic, în medie, cite 42,5 km adică puțin 
peste un... maraton. Ne amintim, totuși, 
că in anul 1969 alergătorul iugoslav 
Nen.ad Farcici s-a antrenat, un timp 
parcurgînd zilnic cîte un maraton !

• TÎNĂRUL TENISMAN VEST-GER- 
MAN Boris Becker, de două ori cîștigă- 
tor al turneului de la Wimbledon, este 
un jucător reputat și datorită forței și 
vitezei serviciului său. S-a cronometrat 
că în unele dintre primele sale servicii 
(care oricum sînt mai riscate !) mingep 
lovită de Beckcr atinge o viteză de 
250 km/h ! ! în 1985 serviciul său era 
doar de 210 km/h,.. Numai adversar să 
nu-i fii unui astfel de tunar ! Și totuși 
s'nt unii, care reușesc să-i returneze 
mingea și să eiștige chiar pe serviciul 
lui Becker...
• O ALTA ISPRAVA puțin obișnuită 

este cea realizată de trei navigatori fran-

cezi (Stephane Peyron, Alain Pichevant 
și Carolyn Stalins), 
ei au părăsit rada 
negal) la bordul a 
La începutul lunii 
Antilele Franceze.
iunie au atins coasta americană a Atlan
ticului. In majoritatea acestui timp apele 
Oceanului au fost extrem <......................
a plouat aproape mereu, 
temerari au izbutit, totuși, 
cu bine cei circa 9 000 km 
lor. Dar marea dificultate 
tuit-o nici marea distanță, __ _
nefavorabil, ci permanenta amenințare a 
rechinilor , care au făcut o adevărată 
„gardă" în jurul fragilejor ambarcațiuni.
• IN CAPITALA KIRGHIZIEI SO

VIETICE, ORAȘUL FRUNZE, a fost 
inaugurat un bazin de înot, în cadrul 
unei policlinici. Ce-1 nou in aceasta ? 
Bazinul este frecventat de „înotători" 
(citeva sute!) în vîrstă de la o... lună 
Ia trei luni ! Surprinzător, cu toții au 
demonstrat o excelentă adaptabilitate la 
acest mediu nou pentru ei. Medicii a- 
preciază că înotul mai ales la o astfel 
de vîrstă, îmbunătățește metabolismul 
și dezvoltă într-o mare măsură calită
țile psihice șl motrice ale puilor de om.

La 23 Ianuarie '86 
portului Dakar (Se- 
trel planșe cu velă, 
martie au ajuns în 
iar la sfirșitul lunii

de agitate și 
dar cei trei 

, să parcurgă 
i ai drumului 
• n-a consti- 
, nici timpul

• > '
tn plus, s-a constatat că precocii îno
tători învață mai repede să... meargă și 
să vorbească dect alți copii, de aceeași 
vîrstă și se arată mult mai rezistenți la 
diferite boli !
• SPORTIVUL B. WIESNER (31 ani) 

din R. D Germană este unu] dintre cei 
mai de seamă parașutiști ai lumii. Do
vada cea mai bună este însuși faptul 
că deține șase titluri de campion mon
dial la diferite probe ale acestei fru- 

~ moașe discipline sportive. In 1986 a reu
șit și un prețios record, realizînd cel 
de-al 6000-lea salt cu parașuta din acti
vitatea sa. El a sărit de la înălțimea de 
2500 m, dar n-a făcut-o singur, ci înto- 

-vărășit de soția sa, și
valoare.

ea parașutistă de

INSOLITA este 
. schiuri care s-a 

desfășurat la Pinzolo, în Italia (anul 
trecut pentru a șasea oară). Cursa este, 
de fapt, o ștafetă cu patru schimburi care 
se succed la parcurgerea fiecărei bucle 
a traseului, lungă de 5 km. Acest au
tentic „maraton" al zăpezii a fost ciști- 
gat în 1986 de o echipă sovietică.

• O • COMPETIȚIE 
cursa de 24 ore pe...

Romeo V1LARA I

ani. care 
in prima

de 22 și respectiv 27 de 
au și lost selecționați 
reprezentativă.

Am scris mai mult despre Ro
vaniemi, pentru că ea va Ii pre
zentă pentru prima oară in Cupa 

pentru 
in al 
că a- 
acum (cam- 

de pe 
trambulină" Antti Hyvărinen în 
1956, Jouko TârmSnen — 1930 la 
Lake Placid, ca să nu mal vor
bim de legendarul Tauno Luiro 
— 139 metri în 1953) s-a afirmat 
anul trecut și în fotbal !

Surprinzător, însă acest sport 
care a progresat mult In Finlanda 
tn ultimii ant are putini specta
tori : media de meci nu depă
șește 2000—3000 ! Recordul bile- 
tetor vîndtite a fost de 9000. la 
derbyul dintre H..T.K. Helsinki șl 
Kuusysi Lahtl (1—1).

Cupelor (grea misiune 
/Oaspeții orașului !), iar 
doilea rind, pentru faptul 
cest oraș cunoscut pină 
doar prin schiori celebri 
pioni olimpici la sărituri

Ion OCHSENFELD

PE GHEATA 
ȘI PE ZÂPADÂ
• LA OTTAWA s-a disputat

meciul internațional amical de hochei pe gheață dintre echipa 
U.R S.S. și selecționata olimpică 
a Canadei. Hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 5—0 
(2—0, 1—0, 2—0), prin golurile
marcate de Btkov (2), Makarov (2) șl Kasatonov.
• PROBA MASCULINA DE 30 

KM din cadrul campionatelor u- 
nionate de schl-fond. ce se des
fășoară fa Minsk, a revenit iul 
Vladimir Smirnov. înregistrat cu 
timpul de lh20:55,l. Pe locurile 
următoare s-au situat Iurî Bur
lakov — lh 23'08 și Mihai! Devia- 
tiarov — fh23:03.
9 „CUPA MONDIALA" LA 

BIATLON a programat pe pîr- 
tia de la Boroveț (Bulgaria) o 
probă de 20 km, în care victo
ria a revenit schiorului cehoslo- 
sac Jan Matous, înregistrat cu 
timpul de lh03:26,3 Pe locurile 
următoare s-au situat Frantz 
Fisctier (II. F- Germania) — 
lh04:06.9 șl Valeri Medvedev 
(U.R.S.S.) —
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