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în optimile de finală ale cupelor europene la handbal feminin

ȘTIINȚA BACĂU Șl CHIMISTUL RM. VlLCEA

VICTORII CA TEGORICE IN PRIMA MANȘA
• Buducnost Titograd a întrecut, la o diferența de 12 goluri,

pe Rulmentul Brașov • Partidele retur duminica viitsara
Stmb&tă 

Chimistul 
europene 
Cupelor șl Cupa Federației Internațlmale de Handbal.

Noua ediție a prestigioaselor comietițil continentale a debutat, pen
tru două dintre formațiile noastr, cu victorii categorice care, spe
ram, le va asigura cailtlcarea ta Birturile de finală. Campioana țării, 
Știința Bacău, a învins, pe teren -opriri, la capătul unei excelente 
evoluții, pe campioana Poloniei, KS Pogon Szczecin, eu SO—ÎS, Chi
mistul Bm. Vilcea a dispus, in plasare, la Vlena, eu S5—14 de 
Union Admira Landliaus, tn timp :, la Titograd, puternica formație 
iugoslavă Buducnost a întrecut cuO—18 pe Rulmentul Brașov.

Iată amănunte despre desfășurar celor trei partide:

și duminică, trei echipe românești de club, știința Bacău, 
Km. Vilcea șl Rulmentul Brașov, au evoluat tn cupele 
feminine de handbal: Cipa Campionilor Europeni. Cupa Cipa Capelor: [sita uniri

ticna - CftiaisliI
RB. THCCi 11-55

C.C.E.: știința Bacău - Ni Portoa szczccii MW
teleion). In 
public, du

Pcrlormcrl al analul W86 la ora conlcslunllor
V

SODICA ARBA - OLGA HOMEGHI: „CE AȘTEPTAM 
DE IA 1987 ? 0 NOUĂ 

MEDALIE DE AUR, SE ÎNJIIEGE '
Canotoarele nil slut niște 

fete gureșe. Sportul lor nu 
lasă loc pentru improvizație și 
întimplare. Este o luptă cu 
metrii, cu secundele, cu adver
sarii, dar in primul rînd cu 
tine însăți, căci doi kilometri 
pe apă, spintecați cu vîsla, in- 
seamnâ o penna-

baritul, se Înțelege. Fiind longl- 
lină, am impresionat comisia. 
Restul, se știe...

Olga Homeghi : Aveam 18 
ani. Lucram la fabrica de becuri, 
din Fieni. Tot o campanie de 
selecție, la scară națională, nu
mită „Viitorul*1, a perindat

de 
Din 

acestei 
se im- 
deslgur, 
Si vor- 

pe

BACAU, 11 (prin 
fața unui numeros 
minică dimineață, in Sala Spor
turilor din localitate, echipa 
feminină de handbal Știința 
Bacău — campioana tării și 
deținătoarea Cupei României, 
finalistă, anul trecut. In Cupa 
Campionilor Europeni — a luat 
un nou start in aceeași compe
tiție, cea mai puternică între
cere a formațiilor de club de 
pe continentul nostru. Debutul 
Științei Bacău (direct in turul 
secund al C.C.E.) a coincis eu 
• splendidă victorie: 30—19 
(14—10) in fața ambițioasei 
campioane a Poloniei, MKS Po-

gon Szcaecln. Elevele antrenori
lor Alexandru Mengoni sl Cera
tei Vetica an luat, astlri. o 
serioasă opțiune pentru califi
carea în sferturile de finală, di
ferența 
aborda 
itoare, 
tătoare 
ranțe.

Meciul a fost început 
precauție, ambele echipe netn- 
drăznind prea mult Cele care 
Înscriu primele stnt handbalis-

de 11 golim cu care vor 
partida de duminica vi- 
in deplasare, fiind 

de Îndreptățite

VIENA, 11 (prin telefon). Du
minică dimineață. tn Cupa Ca
pelor la handbal fetnîmn. Uatoa 
Admira Landhxus. din cănite- 1 
la Austriei. a primit replica 1 
formației românești Chimistul ' 
Rm. NTLcea, 4n turta secundai
«snmeîiVteL capitul «ari
dispute la care oaperiorHotra 
româncelor a fost evidentă d e 
primul și pini in ultimul minat 
de joc, Chimistul a eîștigat cu

dă- 
spe-

cu

Mihail VESA

(Continuare In pag. a 4-a)

..Internaționalele"’ dt tenis ale domniei

CÎȘTIGĂTORI - ANDREI DÎRZII
Șl DENISA SILVANOVA (Cehoslovacia)

TIMIȘOARA, 11 (prin tele
fon). In Sala Sporturilor Olim
pia s-a Încheiat duminică seara 
Cupa F.R. Tenis, competiție 
care a reunit la start, pe lingă 
atu sportivi și sportive, pe 
componența reprezentativelor 
noastre de seniori și senioare, 
precum și invitați de peste ho
tare. Prin aceasta, întrecerea a 
căpătat un plus de valoare, ti
mișorenii — bunii cunoscători ai 
sportului alb, totodată gazde 
deosebit de primitoare — ur
mărind cu interes toate dispu

tele din această săptămină.
Finala de simplu masculin l-a 

adus față în față pe Andrei 
Dîrzu și Adrian Marcu. întâl
nirea lor s-a ridicat la un bun 
nivel, ambii tenismani puni-n- 
du-șt ta valoare loviturile de 
serviciu și passing-urile bine 
plasate (mai ales Dîrzu a ex
celat în această a doua lovi-

Doina STANESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

(Continuare In pag. a 4-a)

nentă cursă 
autodepășire. 
asprimea 
discipline 
prumutâ, 
gravitatea 
ba măsurată, 
care le-am consta
tat și la Rodica 
Arba și Olga Ho
meghi. a căror 
modestie este in
vers proporțională 
cu performanta — 
campioane mon
diale la 2 Le. — 
performantă care 
a si determinat 
Sa sarea loc pe lo
cui secund ta Ie
rarhia celor mai 
bune sportive ro
mânce ta 196#. 
Pentru tm tandem 
attt de sudat, se 
curta nari aceleași 
Ded:

— Ce» MB ajaaa ta eaaata) 2
I KaCca Ari» t in 197%. hnnd 

rievâ de lăcen M pramcantâ a 
probei de arte tarea premâcfi. 
am 5c«: coersxată ia Tg. 
Neamț, la o tabără de sfiwers 
Canotajul lansase. toata •- 
tund, o vastă acțiune de se
lecție, așa-zisă a „giganților*, 
ou criteriu precumpănitor ga-

Ar ba 
abia <!• <

tatrebiri. xeaort afl 
Am trecut
vorba Ro-

e sport v-ar fi captivat 
a-*H fi devenit cano-

Ion CUPEN

(Continuare în pag. 2-3)

In campionatul masculin de baschet

RAPID ICED, DUBLU MECI CU FINALURI CAPTIVANTE

Aruncă la coș A. Popovici, jucător de bază al echipei Rapid .

Deosebit de atrăgătoare a fost 
desfășurarea dublei lnttlniri de 
baschet dintre echipele masculi
ne Rapid București și ICED CSȘ 
1 București, din cadrul etapei a 
11-a a Diviziei A. grupa 1—6. In
tr-adevăr. simbătă și duminică 
cele două formații au oferit între
ceri viu disputate, purtate în ma
joritatea timpului intr-un ritm 
rapid șl cu spectaculoase răstur
nări de scor, atribute care au a- 
tenuat cit de cit nemulțumirea 
provocată de nivelul tehnic me
diocru al jocurilor, tn prima par
tidă, rapldlștll au condus multă 
vreme, dar In minutul 39 tabela 
electronici Indica doar 83—82 tn 
favoarea lor și numai coșul în
scris de A. Popovici, în ultimul 
minut, a împiedicat o eventuală 
prelungire sau răsturnare de si
tuație. ceea ce ar ti constituit o 
mare surpriză dacă ținem seama 
că echipa ICED a avut (doar 
simbătă» două indisponibilități de

Dumitru STANCULESCU

Foto: Aurel D. NEAGU (Continuare în pag 2-3)

LA „EUROPENE» -

BILANȚ REMARCABIL

JUNIORII BUNI DE AZI SA FIE ȘI SENIORII 
BUNI DE MÎINE AI GIMNASTICII

1 Timp de mai mulțl ani, gimnastica feminină 
românească a dominat cu mare autoritate Cam
pionatele Europene ale junioarelor, dștâgînd de 
fiecare dată titlul la individual compus, precum 
și locul I în multe finale pe aparate. Emilia 
Eberle (1978), Ecaterina Szabo (1980 și 1982) au 
fost adevărate colecționare de medalii de aur, 
argint și bronz in cea mai importantă compe
tiție continentală a junioarelor, confirmînd apoi 
cu strălucire talentul și calitățile lor și în între
cerile senioarelor, ambele devenind campioane 
mondiale, iar Catl cucerind nu mai puțin de 
patru medalii de aur la Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. Acum doi ani, insă, la ediția de 
la Rimini a „europenelor", gimnastele noastre 
junioare n-au mai repetat performanțele ante
rioare, în bilanțul lor înscriindu-se doar o me
dalie de aur (cucerită de Daniela Silivaș la 
blrnă) și două de argint (aceeași Silivaș la pa
ralele și la sol), bilanț evident sub posibilitățile 
fetelor noastre și sub așteptările numeroșilor iu
bitori ai acestei discipline.

Și iată că anul 1986 — in care Campionatele 
Europene au avut loc la Karlsruhe — a readus 
în prim-plan gimnastica românească, prin fru
mosul buchet de medalii pe care fetele noastre 
le-au cucerit la „Europahalle", buchet cu multe 
străluciri de aur. Prin maniera de concurs, prin 
virtuozitatea cu care și-a prezentat programul.

© Aurelia Dobre, performera com
petiției (două titluri de campioană con
tinentală) @ Băieții - pentru pr'ma 
oară medaliați cu aur

prin dificultatea elementelor incluse in exerciții, 
Aurelia Dobre și-a înscris numele în elita gim
nasticii continentale, anunț'.ndu-se, aidoma pre
decesoarelor sale, ca o gimnasta de temută forță 
competitivă și căreia specialiștii îi prevăd — de 
pe acum — o frumoasă carieră sportivă. Cu două 
medalii de aur (la sărituri și paralele), una de 
argint (la bîrnă) și una de bronz Ga individual 
compus), gimnasta noastră s-a numărat printre 
performerele competiției, cucerind — împreună 
cu sovietica Svetlana Boginskaia — cel mai 
mare număr de medalii, ambele cu cite 4. -din
tre care două de aur. Dacă n-ar fi fost nereușita 
de la so’, Aurelia Dobre ar fi tiștigat, fără în
doială, alte două medalii, între care și titlul de 
campioană absolută de junioare a Europei ! Evo
luția tinerei noastre sportive a evidențiat pre-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)

Turneul Diviziei A la hochei

REZULTATE STRÎNSE LA RELUARE
GALAȚI, 11 (prin telefon). 

După o zi de odihnă, s-au re
luat întrecerile turneului du
blu al Diviziei A la hochei pe 
gheață. în ziua a oatra înre- 
gistrindu-se rezultate strînse.

STEAUA — S.C. MIERCU
REA CIUC 4—3 (1—0, 3—2, 
0—1). Cele două formații frun
tașe ale Campionatului (prima 
grupă valorică) au oferit un 
meci echilibrat, dar fără velei
tăți tehnice și tactice. Au 
fost în schimb multe acțiuni 
confuze, lipsite de spectacu
lozitate, cu numeroase ratări 
de ambele părți. Steaua nu a 
reeditat jocul său specific. în 
viteză și combinativ. din par
tidele precedente și îndeosebi 
din cea cu Dinamo, ceea ce 
i-a convenit partenerei de în
trecere. al cărui principal me
rit a fost că nu a cedat nici 
tind a fost condusă cu 4—1. 
contraatacînd periculos si fi
ind pe cale să egaleze, prin 
Keresztes. în minutul 60. Sco
rul a fost deschis de Gerczuj 
(min. 13) si apoi tot stelistii 
au înscris prin Burada (26) și 
K. Antal (27 șl 31). cu largul 
concurs al portarului Fekete. 
De reținut că înlocuitorul său

în poarta echipei din M. Ciuc. 
Bartha, a apărat excelent. 
Punctele harghitenilor au fost 
marcate de Gereb (30 și 47) si 
Baricz (32). I-

Au condus bine N. Enache 
— la centru. E. Both șl S. 
Dinu.

DUNĂREA GALAȚI — DI
NAMO 4—5 (2—2, O—l. 2—2). 
Așteptată aici cu deosebit in
teres. partida a fost aspră' — 
dar fără durități —. echilibra
tă și cu un ritm alert. Local
nicii au dat o replică curajoa
să, au condus cu l—0 (Demi
dov, min. 6) si 2—1 (Marcu, 
15). dar citeva greșeli comise 
în ultima treime a partidei all 
fost sancționate de dinamo- 
-visti cu două goluri decisive. 
Pentru Dunărea au mai înscrU 
Gherghișan (57) si Marcu (58), 
iar pentru Dinamo — Terca- 
nu (9 și 25). Costca (16) Pisă- 
ru (53) si D. Popovici (56). 
Corect arbitrai ui ‘ brigăzii I. 
Becze — la centru N. Enache. 
T. Trandafir.

Luni (n.r. azi) au loc meciu
rile Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc si Dunărea — Steaua.

Teiemac SiRIOPOL, coresp.



Campionatul de volei (m): 0 SINGURĂ VICTORIE ÎN DEPLASARE MECIURI DIN ETAPA A La A DIVIZIEI EEMII
Iert, în campionatul Diviziei A 

masculine de volei, a fost pro
gramată o nouă etapă a returu
lui. ■ In prima grupă valorică 
s-au jucat doar două dintre cele 
trei partide (meciul Elcond 
namo Zalău — Steaua 
îiind aminat).

Grupa 1—6
DINAMO BUCUREȘTI 

ELECTROMUREȘ TG. 
3—0 (13, 3, 3). în ultima „repe
ți ți e“ oficială dinaintea primei 
manșe a „Cupei Cupelor", dinamo- 
viștii au cîștigat, după cum era 
de așteptat, pe teren propriu, in 
numai trei seturi. Fără a se în
trebuința prea mult, ei au etalat 
doar in unele momente potenția
lul lor de joc și cîteva dintre 
schemele combinative cu care 
vor încerca să-și surprindă vii
torii adversari, din competiția eu
ropeană. Diferența la limită din 
setul I se datorează unei decon- 
centrări temporare a învingători
lor, prompt speculată de mure
șeni (ei au revenit de la 3—12 La 
11—13 și în continuare, de la 
11—14 la 13—14), din rindul că
rora s-a remarcat Țerbea în fa
zele de atac. De cealaltă parte a 
fi-leului, Enescu (mai ales), Căta- 
Chițiga și Rotar au manifestat o 
formă mai bună, notabilă fiind 
și integrarea în sextet a altor doi 
mai tineri componenți ai lotului 
dinamovist : Rădulescu (a jucat 
tot meciul) și Drăgușin (prezent

pe teren tn seturile II și III). Au 
arbitrat bine D. Do-brescu și 
Gh Vișan. (George ROTARU)

Di-
București

— A.S.A.
MUREȘ

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — EXPLORĂRI știința 
BAIA MARE 3—1 (8, 7, -15, 3).
Studenții craioveni au evoluat 
foarte bine și ar fi putut cîștl- 
ga partida la zero, tn setul HI 
însă, pe fondul unei relaxări a 
gazdelor și... în condițiile în care antrenorul bălmărenllor, Al. Manț, 
a introdus pe teren rezervele, 
de la 12—4 s-a ajuns la egalitate 
la 14, iar ln cele din urmă la 
15—17. Oricum, victoria — la care 
o contribuție deosebită și-au adus 
Văsuîcă, Iuhasz, Fl. Popescu șl 
Stoian — este dătătoare de spe
ranțe pentru craioveni, situați pe 
locul ultim ln grapă. De la oas
peți s-au evidențiat Szilaghl și 
Arbuzov. Arbitri : D. Rădulescu 
șl M. Ioanovlcl. (Șt. GURGUI- 
coresp.)

Grupa 7—12
RAPID BUCUREȘTI — RELO- 

NUL SAVINEȘTI 1—3 (-12, 9, -9, 
-11). Cu un lot evident mal va
loros, liderul grupei, deși nu a 
strălucit, a obținut destul de 
clar victoria, bucureștenii comi- 
țînd foarte multe greșeli ln toa
te compartimentele. Echipa oas
pete a beneficiat de un coordo
nator de joc inspirat (Rădulescu)

șl un „universal* care a luptat 
cu succes ln ambele linii (Șo
tron), lor alăturindu-li-se ln ul
timele două seturi Buruș $1 Du
mitrache. Rapidiștil au avut scur
te perioade bune de joc in afara 
setului pe care l-au cîștigat, pă- 
rînd insă lipsiți de curaj și de 
încredere în șansele lor. Au ar
bitrat foarte bine E. Ududec 
V. Dumitru. (A. B.).

C.S.M. DELTA TULCEA 
TRACTORUL BRAȘOV 3—2 (5, 
-13, " — -- • •
cu neașteptate răsturnări de si
tuație pe tabela de scor. După 
2—0 la seturi și 8—1 în setul m 
pentru tulceni, brașovenii Încep 
un adevărat recital voleibalistic, 
egalează la 10, cîștigă setul, apoi 
șl pe cel următor. In setul ultim, 
tulcenii recuperează, la rindul lor, 
de la 2—9 la _. 15—ÎL Evlden-
țiați : lordache, Cerșemba și 
Staicu (D), respectiv Cășvean și 
Crișan. Arbitri : A. Dragomir — 
G. Opaiț. (I. DIACONU-coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—0 (9, 9, 
5). întreaga echipă Învingătoare 
a manifestat multă mobilitate și 
poftă de joc, realizînd unul din
tre cele mai bune meciuri în ac
tualul campionat. S-au remarcat : 
Mărginean, Mîndru, Mogoș șl Cos- 
tîniuc de la succeveni, respectiv 
Cionca. Arbitri : I. Armeanu — 
V. Ionescu. (I. MINDRESCU — 
coresp.).

Ieri s-au desfășurat 
partide din etapa a X-a 
Diviziei A de handbal

trei 
a 

feminin.

- CSM

Și

. . 5.
-9, 11). Partidă electrizantă,

RAPID BUCUREȘTI 
SF. GHEORGHE 27—16 (13—8). 
Meciul a avut loc în fața unui 
mare număr de suporteri ai 
feroviarelor, care au urmărit 
evoluția foarte frumoasă a e- 
chipei favorite. Rapidistele au 
condus tot 
confortabile, 
rie meritată, 
lui Tiberiu 
du-și buna 
ceasta ediție de campionat. Au 
marcat: Oprea 8, Grigore 5 
(cea mai bună de pe teren), 
Dobre 3, Stanciu 3, Ignat 3, 
Vasilc 2,. Doiciu 2, Iagăru 1,

Milincianu 5, An-
Cuțina 2,

respectiv 
driuc 4, Vișan 3, _____
Laszlo 1. Paul 1. Au arbitrat 
foarte bine VI. Cojocaru și I. 
Mihăilescu (Craiova). (N. ȘTE
FAN — coresp.)

MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ — CSM INDEPENDENTA 
SIBIU 29—20 (13—8). Gazdele 
au controlat jocul din primul 
și pîn'ă în ultimul minut de 

această partidă. mai 
faza de atac,_ s-a re- 

trio-ul 
Laszlo
înscris

joc. în 
ales în 
marcat 
Estera 
care a 
spectaculoase.
Mozsi 7, Stroia 7,
Buciumau 3, Z. Biro 2, Bărbat 
1, Florea 1. A. Biro 1 — pen
tru Mureșul. Cîteva marcatoare

POATE, O
Ln prima vedere, păreau o 

clasă de elevi puși pe hîrjoană, 
înaintea „orei de sport", pînă 
să vină profesorul. Mai atent 
privind, observai că școlarii nu 
au cu toții aceeași vîirstă și că, 
de fapt, „hîrjoana" e... orga
nizată și supravegheată de pe 
marginea acelui patrulater în- 
sumind vreo 20 de saltele, și 
n>u de un singur profesor, ei 
de doi. Din acel moment, era 
lesne de dedus că, în fața 
noastră, se află o grupă de 
luptători la un obișnuit antre
nament. Curiozitatea ne-a făcut 

ne apropiem și să întrebăm : 
Sinteți ai C.S.M.-uiui ?

Nu, nu sintem din Suceava. 
? !... — ...De la Botoșani, de 
Clubul Sportiv Școlar. — Cu 
ocazie ! — In pregătire... Așa,

TRADIȚIE A.. VIITORULUI a
joritate copii și cădeți și (doar) 
trei juniori. De ce la Suceava ? 
Sala de lupte „de acasă" nu 
este încă... disponibilă și pen
tru sezonul recee. S-a adoptat 
soluția unei „vacanțe de iarnă 
active" într-o localitate apro
piată și pentru că in răstimpul

să

cor<
C 

MA 
re;

ren<

Ia 
ce
Cestele, și trage de braț ! Nu, 
Getule, fără piedică, amândoi 
în picioare !...

Dialogul continuă după ee 
facem cunoștință. Cei doi an
trenori. Virgil Mihalache și 
Victor Baciu, au făcut această 
deplasare de pregătire cu o 
grtțpă de 22 de sportivi, In ma-

ales, era mai ușor de perfec
tat un „sejur" sportiv cu con
diții conforme programului 
propriu de instruire. Dar exista 
și un alt motiv legat de obi
ectivele aceluiași program, care 
a decis o asemenea opțiune. 
„Din cei 22 de elevi, de vîrste 
și.„ categorii diferite, înscriși 
în același «catalog» aici, doar 
șase sînt din Botoșani, de Ia 
oraș. Pe ceilalți i-am reunit cu 
acest prilej, din mediul sătesc, 
mai precis de la Trușești, Un- 
țeni, Orășeni-DeaJ și Mănăsti-

CAMPIONATUL MASCULIN DE BASCHET
(Urmare din pag. I)

bază: Pogonaru și Grădișteanu. A 
doua zi a fost rindul baschetballș- 
tilor de la ICED să aibă inițiati
va și să conducă o bună perioa
dă. obținînd Ia un moment dat 
un avans de 14 puncte (51—37 in 
mln 24; dar introducerea In e- 
chlpa Rapid a Iui Gh. Ghiță (care 
și-a Impulsionat permanent cole
gii) și seria de coșuri înscrise de 
A. Popovlci șl M. Marinache au 
determinat reducerea handicapului și chiar egalarea (58—58 In 
mln. 31). în continuare, evoluția 
scorului a devenit de-a dreptul 
captivantă — Rapid — ICED : 
64—60, 64—64, 65—66, 66—70, 70—70, 
71—72 , 75—72 , 77—74, 77—79, 81—79, 
situație în care juniorul C. popa 
a realizat o aruncare de 3 puncte 
(„de sus“) prin care a adus vic
toria ICED-ulul. In ultimul minut, 

« Rapid a fost în posesia mingii, 
dar o pasă greșită (după care ba
lonul a ajuns în posesia adversa
rilor) l-a ar'ulat posibilitatea de 
a înscrie. Rezultate: RAPID — 
ICED 1—1: 85—82 (39—41) și 81—82 
(35—44). Au înscris : Popovici 
234-29 M. Dumitru 16+11, Mari
nache 10+13, Suciu 16+9, Mihal 
3+3, Ghiță 2+12, . Gh. Dumitru 
8+4. Sipoș 2+0 pentru Rapid, res
pectiv C. loan 13+6 (cu acest pri
lej și-a făcut o reintrare remar
cabilă). Tzachis 15+14. Păsărică 
16+1, Popa 5+15, Mihalcea 8+15, 
Mădîrjac 14+0, Ciocan 4+0. Voicu 
■7+3. Pogonaru 0+13, Grădlșteanu 
0+15. Bune arbitrajele prestate de 
cuplurile N. Constantinescu — R. 
Stănciulescu (simbătă) si z. Ra- 
duiy — D. Oprea (duminică).

GRUPA 7-12
ACADEMIA MILITARĂ MECA

NICA FINA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CSȘ CLUJ-NAPO- 
CA 2—0: 95—86 (45—46) șl 87—64 
(33—33). victorii scontate ale bu- 
cureștenllor, însă și replica dîr- 
ză a clujenilor merită aprecieri, 
ei reușind minute bune să evolue
ze de la egal la egal cu mal ex- 
perimentații lor parteneri de În
trecere șl chiar să dețină avan
taj pe tabela de marcaj. SImbătă, 
elevii antrenorului Gh. Roman au

făcut eforturi lăudabile (ln final) 
de a remonta handicapul, dar nu 
au Izbutit declt să se apropie la 
patru puncte (80—84), Insă dumi
nică au „clacat" timp de trei mi
nute (de la 53—53 au ajuns la 
55—69). o mențiune ln plan indi
vidual pentru Zdrenghea, autor 
— In meciul de simbătă — a nu 
mal puțin de 8 coșuri de trei 
puncte. Au marcat: Frumosu 
4-H Zdrenghea 39+19, Scarlat 
24+Z1, Șarlă 5+12, Hoit 7+9, Ma
rinescu 4+10, Oczelak 10+4, Nea- 
gu 2+6, respectiv: Crăciun 10+7, 
Hnat 23+13, Cercel 6+6, Pulbere 
21+12. Moldovan 6+12, Murățan 
20+12 Șandor 0+2. Au arbitrat 
bine cuplurile I. Olaru — D. O- 
prea și M. Oprea — C. Comăni- 
tă. (Ad. V.)

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA CSȘ UNIREA IAȘI 1—1: 
79—87 (36—38) și 93—78 (50—37). 
Mult mai spectaculos — ln prin
cipal prin prisma evoluției sco
rului — a fost meciul de sîmbă- 
tă clnd ambele echipe s-au aflat 
pe rînd la trenă. Duminică, în- 
tîlnirea nu a mai avut istoric, ea 
derulindu-se de la un capăt la 
altul în favoarea ambițioșilor bas
chetbalist! bucureșteni (cu un 
nou antrenor pe banca tehnică : 
Gr. Costescu), care, obținînd o 
meritată victorie, au punctat nu 
o dată șl ln planul spectaculozi
tății (Dăian, dar mal ales Mltroi). 
De data aceasta. Ieșenii nu au 
mg! alcătuit o echipă, ei „remar- 
cîndu-se" mal mult prin protes
te șl apostrofări. Au marcat: Ml
troi 3+22, Rascalea 2+0, Bărbu- 
lescu 5+2, Constantin 11+9, Petrof 
5+2, Constantinescu 25+26. Dăian 
28+30, respectiv Bahrln 4-f-0, Mă- 
gurean 15+14, Takacs 9+22, Ml- 
hăllescu 18+8. Ciliblu 7+10, Boiș- 
teanu 10+2, Moscalu 24+20, Pave- 
lluc 0+2 Bune arbitrajele prestate de '* - — - - -
șl C. 
lescn.

rea Doamnei, unde ființează 
cîteva dintre «centrele-satelit» 
ale secției noastre. îi avem ast
fel sub ochi, cum se spune, pe 
o perioadă determinată. Repe
tăm cu ei toată gama de pro
cedee de luptă și o serie de 
combinații tehnico-tactice. Le 
și testăm posibilitățile de creș
tere «mai rapidă». Aici, nimeni 
nu are timp să... întârzie și toți 
sînt supuși Ia un regim de pre
gătire intensivă".

...Pe patrulaterul mare cam 
cât un teren de baschet, antre
namentul continuă. 11 meciuri 
Ipotetice ; în realitate, tot atâ
tea „perechi", care, urmînd in
dicațiile celor doi „profesori de 
lupte", exersează atacul și a- 
părarea, cu roluri schimbate 
după o „repriză" sau alta. Fi
resc, ne interesăm de cei mai 
dotați. „Juniorii Nicolae Isac 
și Marius Duceag, ultimul din
tre ei campion la «școlare» în 
1986, apoi Constantin Ciobăna
șii, Valentin Baciu, Constantin 
Palade și Nicu Călugăru, din 
rindul celor mici, se numără 
între «speranțele» noastre". Și, 
după o scurtă pauză, unul, din
tre antrenori se simte parcă 
dator să adauge : „Am venit la 
Suceava și pentru a învăța ceva 
din tradiția vecinilor noștri, de 
Ia «aurul și argintul» cu care 
ei s-au distins în acest frumos 
sport. In curînd și sala de lup
te de la Botoșani va fi «omo
logată» pentru orice sezon, ea 
fiind, veți vedea, bună șl pen
tru... lotul național. Intr-o zi 
poate și sucevenii vor veni Ia 
Botoșani «pentru schimb de ex
periență»". G:ndul interlocuto
rului, foarte probabil, hăt ea 
mai departe. La o foarte po
sibilă tradiție a... viitorului, cu 
„aurul și argintul* im palma
resul luptătorilor botoșăneni, 
cu — cine știe ? ! — Ciobănașu 
și Baciu în prim-plan.

George ROTARU

(Urmare din pag. 1)

N. Ionescu — C. Comănițâ 
Dumltrache — B. Stănciu- 
(V. ADRIAN).

Din c:': _ J __
(Dlnamo București 
va disputa marți (ora 16,30)' 
miercuri (ora 18). în sala 
reasca.

cele_tret restanțe, prima 
Farul) se 
----- șl 

Flo-

invitație la mangalia
I In perioada de pregătire a viitorului sezon competlționai, bi

necunoscutul hotel „Mangalia*, din stațiunea cu același nume, 
, este o excelentă gazdă pentru sportivii cluburilor și asociațiilor 
J din întreaga țară. La acest modern complex, I.H.R. Mangalia 

oferă, printre altele, piscină, terenuri șl sală de sport Se asi- eură tratament de recuperare.

I
I
I

gătirea sa multilaterală 
te probele gimnasticii, 
tind obține, cu aceeași 
ță, rezultate superioare 
sărituri, paralele, cît 
bîrnă sau sol. Aceasta repre
zintă o carte de vizită solidă 
pentru o gimnastă de perspec
tivă, Campionatele Europene de 
senioare și „mondialele" din 
1987 deschizîndu-i noi câmpuri 
de deplină afirmare pe plan in
ternațional. Alături de Aurelia 
Dobre, gimnastă de la Dinamo 
București, cu promițător succes 
au participat la Campionatele 
Europene Gabriela Potorae 
(Sport Club Bacău) și Mircla 
Sidon (C.S.S. Triumf), ambele 
câștigătoare a cite unei medalii 
de bronz, la paralele, respec
tiv sol.

La satisfacția pe care ne-an 
produs-o fetele — atit de spec
taculos revenite în fruntea Ie
rarhiilor continentale la nive
lul junioarelor — s-a adăugat, 
în 1986, cea pe care ne-au a- 
dus-o băieții. Pentru prima 
oară de când participă la „eu
ropene", juniorii noștri au reu
șit anul trecut cucerirea „au
rului" atit de mult rîvnit, per
formerii numimdu-se Marius

în toa- 
ea pu- 
ușuri.n- 
atât la 
si la

timpul, la scoruri 
obținînd o victo- 
elevele antrenoru- 
Milea confirmîn- 

com porta re din a-
Elena Stroia — 
— Eva Mozsi, 

goluri foarte 
Marcatoare : 

Laszlo 7,

Reportaj de sezon la Abrud
PE DEALURI DE... ARAMĂ, SCHIUL URCĂ

Cind am ajuns in Abrud nin
gea cu fulgi mari și deși. Dealul 

' Știurț — pe care se află insta
lația de teleschi lungă de un ki
lometru (se prevede mărirea ei 
cu incă 600 de metri) — era a- 
coperit de un strat gros de ză
padă, iar cabana, construită cu 
sprijinul Combinatului minier 
al cuprului Roșia-Poeni, părea 
o căsuță din basmele copilăriei.

Cei doi profesori, Tiberiu Țan
țoș și Cornel Sicoe, de la secția 
din Abrud a Clubului Sportiv 
Școlar Cimpeni, se aflau pe pir- 
tia de schi. Conduceau antrena
mentul celor 15 sportivi de per
spectivă de la „alpine" ?i*>« tot 
atitor elevi de la „fond", din cei 
peste 100 de școlari care, zi de 
zi, vin nu numai pe pirtia de la 
Știurț, ci și pe dealul opus, Su- 
rupostru. pe care se află alt te
leschi, construit de Antrepriza 
de construcții miniere și mon
taj Abrud.

„Dezvoltarea Combinatului 
cuprului a dat aripi și mișcării 
sportive abrudene, ne-a spus 
pro1. Tiberiu Țanțoș, care, in 
1972. a cucerit, la slalom special, 
titlul de campion național de 
juniori. Instalațiile de teleschi, 
amenajarea pîrtiilor (la cea de 
pe Știurț au participat și tineri 
din Alba Iulla, care pe timpul 
verii au defrișat, cot la cot cu 
noi, terenul), dotarea cu mate
riale sportive (pentru schiul de 
fond am avut un sprijin deose
bit din partea Liceului „Horea, 
Cloșca și Crișan", a prof. Laszlo 
Szilagy) și efortul unor ,'sufle- 
tiști" ca prof. Dumitru Hărăguș 
și Vasile Anca, directorul Casei 
de cultură Abrud, au făcut ca 
sporturile de iarnă — schiul și 
patinajul — să se dezvolte rapid. 
Aici, lingă cabană, avem si un 
patinoar care, ca și pirtiile de 
schi, este asaltat de tineri și 
vîrstnici. Avem condiții pentru 
a găzdui chiar finale pe țară din 
cadrul Daciadei. Peste puțin 
timp vom deveni un centru de 
primă categorie în sporturile de 
iarnă. Posibilități sînt, iar schiul 
a devenit principalul sport al 
abrudenilor".

Aveam să aflăm că rezulta
tele, la această secție a Clubu
lui sportiv-școlar din Cimpeni, 
au început să apară. în 1986, 
Cristian Macovei a ocupat lo
cul al treilea la „Cupa U.T.C."

(categ. 14—19 ani), in finala pe 
tară, iar Florin Truță, acum stu
dent la Petroșani — locul doi la 
„Cupa Steagul Roșu Brașov".

„Desigur, noi constituim o pe
pinieră, a ținut să ne spună 
prof. Cornel Sicoe. Nu ni se cer 
rezultate imediate. Noi furnizăm 
însă elemente de perspectivă 
altor cluburi sportive din țară 
— Dinamo Brașov, Șoimii Sibiu, 
I.E.F.S., C.S.U. Petroșani etc. — 
cum sînt Elena Gruiescu, Bo
nito Maghiar și alții. Acum a- 
vera un grup de copii valoroși, 
ca „alpinii" Adrian Vasa, Mihai 
Miheț, Ioana Niculescu, iar la 
„fond" pe Florentin Ariton, 
Laurențiu Cioara și Fănel Na
rita, ultimul dintre ei calificat 
în faza finală pe tară a concur
surilor școlare".

Federația de specialitate a o- 
mologat pirtiile de schi din 
Abrud. în curînd va fi dat în 
folosință și un modern hotel.

„Avem totul pentru a deveni 
un centru de nădejde al schiu
lui românesc, a spus în înche
iere prof. Țanțoș. Și ne vom 
strădui din răsputeri să fim.

Copii 
dintr.

Cuno 
pentr 
nu n 
timp 
noast

LA ORA CONFi
(Urmare din pag. 1)

R.A. : Handbalul, cu care am 
și cochetat cindva.

O.H. : Nici unul.
— Cînd s-a format cuplul 

vostru, urmindu-i celui vechi, 
Arba — Florea, erați optimiste ?

R.A. ; Sinceră să fiu, nu. 
Câștigasem, cot la oot, cu Lili 
Florea, o medalie de aur la 
Los Angeles și un titlu mon
dial la Hazewinckel. Ne înțele
geam perfect, nu credeam că 
un asemenea dublu se va mai 
putea reedita în altă... formulă.

O.H. : La 28 de ani ai mei, 
fiind veterana lotului, aveam 
atâta experiență încât 
dau seama că sintem 
drum bun, căci Arba 
meghi era înainte de 
relație matematică : cea 
bună „ramă de stingă" + cea 
mai bună „ramă- de dreapta* 
(decretate în urma unor selec-

să-mi 
pe un 

— Ho- 
toate o 

mai

Tobă și Marian Stoican. Cres
cuți și formați mai întâi la Clu
bul Sportiv Școlar din Reșița 
de antrenorul Ion Albu, iar în 
oontinuare la Centrul olimpic 
care ființează în aceeași locali
tate (antrenor coordonator Dan 
Grecu), ambii sportivi au în
registrat în ultima perioadă e- 
vidente progrese, s-au impus 
atât pe plan intern, cit și în 
numeroase competiții interna
ționale amicale, pentru ca la 
debutul într-o întrecere oficială 
ei să dovedească o deplină 
maturitate oompetdțională, să 
evolueze cu siguranță și forță. 
Cele trei medalii ale lui Ma
rius Tobă sînt o mărturie eloc
ventă a calităților de care dis
pune acest tânăr gimnast La 
inele, el s-a dovedit un demn 
urmaș al renumitului său pre
decesor, azi antrenor, Dan 
Grecu. exercițiul lui fiind com
petitiv și la nivelul seniorilor. 
La sol, Marius Tobă a cucerit 
„argintul", iar la bară fixă 
medalia de bronz, el mai fiind 
prezent și în finalele de la să
rituri și paralele, în ambele 
dasindu-se pe locul 4. Acest 
fapt subliniază pregătirea sa 
bună de ansamblu, posibilitățile 
pe care le are de a se impune 
In oricare dintre probele gim-

nastieii.' Meritorie este și per
formanța lui Marian Stoican, 
cîștigător al medaliei de aur la 
sărituri, probă care — s-a do
vedit prin numeroase rezultate
— este deja o specialitate a 
gimnastului român, el impunîn- 
du-se nu numai la. „europene", 
ci și în alte competiții pres
tigioase.

Problema cea mai importan
tă care se pune în perspectivă 
pentru tehnicienii lotului re
prezentativ este aceea ca acești 
valoroși sportivi la nivelul ju
niorilor sâ fie astfel pregătiți 
în continuare, incit ei să fie 
la fel de buni și la nivelul se
niorilor, pentru că echipa noas
tră națională are mare nevoie
— în perspectiva programului 
internațional încărcat din 1987
— și, bineînțeles, a Jocurilor 
Olimpice din 1988 — de cît 
mai mulți gimnaști de mare 
valoare, competitivi la nivel 
mondial.
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perfoi 
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ADMINISTRAȚIA DE SU
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 11 IA
NUARIE. 1. Atalanta — Floren
tina ANULAT; 2. Brescia — Ju
ventus X; 3. Empoli — Como X; 
4. Milan — Udinese X; 5. Napoli 
— Ascoll 1; 6. Roma — Avelllno 
1; 7. Torino — Sampdoria 1; 8. 
Verona — Intemazionale 1; 9. 
Campobasso — Bari 1; 10. Cata
nia — Trlestina X; 11. Lanerossl 
Vicenza — Messina ANULAT: 12.
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După turul Campionatului Diviziei C
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Divizionareîe A

la jumătatea cursei

galbene : 26 — 14 lucitori ; cele mal multe : C.

Adrian VASILESCU

ECHIPA CEA MAI EEICACE

RĂBȘANToma

încheierea

roșii : Basno (etapa a S-a). Ancuta (etapa a 3-a) 
(etapa a 8-a).

golaveraj pe care 
ea avînd cele mai 
Înscrise dintre cele 
ale campionatului, 

divizionară, dintre

Tn vederea unui sezon mai bun în primăvara

CARAVANA DIVIZIEI A

EFECTELE INDISCIPLINEI N-AU ÎNTÎRZIAT
Chimia Rm. Vîlcea nu mai 

este o echipă de mijlocul cla
samentului, așa cum își obiș
nuise suporterii în ultimii ani 
la încheierea primei părți a 
întrecerii Diviziei A. Acum, 

Ivîlcenii sînt la numai un pas 
de subsolul fierbinte, ceea ce 
amplifică grijile in perspectiva 

I sezonului de primăvară. Deci,
pe ansamblu, o pierdere accen
tuată de turație, dar mai ales 

Ide... puncte, ede care influen
țează direct viața fiecărei e- 
chipe. e Să parcurgem mai în- 

Itîl diferențele clasice din 
liniile de clasament, 1-uînd ca 
termen de comparație turul 
campionatului 1985—86 : 17 7 2 
8 22—21 16 p. „Descifrînd", se 
constată o pierdere de trei 
puncte (exact câț sugerează și 
„adevărul", de la —2 la —5), 
o diferență de golaveraj de —14 
(de la +1 în ediția trecută la 
—13 acum). • Care ar fi cau
zele acestor frapante diferențe? 
Vilceniii aduc in discuție o 
circumstanță, argumentând că 
nu au făcut nici o achiziție 
notabilă, plecindu-se la drum 
cu același efectiv, la care s-au 
adăugat niște jucători necunos- 
cuți, care au avut în grup un 
debut mai puțin semnificativ. 
Cazul lui Tudosă, Suiceanu, 
Gaiță, Tudorache și Ohii. S-a 
umblat foarte mult după Man
galagiu, în speranța rezolvării 
celui de al doilea vîrf de atac, 
însă nici el nu a dat satisfac
ție. • Intrind mai In miezul 
problemei in discuție, apreciem 
că altele s:nț cauzele coborîrii 
pe tobogan a echipei vîlcene. 
Și ele sînt de fond. Prima ar 
fi legată de niveJul pregătirilor 
de vară, când no<ua conducere 
tehnică — M. Basno (și jucă
tor), L. Catargiu — nu a dat 
dovadă de exigență, ea negă
sind pe parcursul primelor e- 
tape soluțiile de evitare a sin
copelor înregistrate pe teren

propriu. Astfel, după o mare 
victorie (2—1) asupra Sportu
lui Studențesc, a urmat o „re
miză" (1—1) cu Rapid. După 
care un „scor fluviu" cu Glo
ria Buzău (6—1), iar apoi în
frângerea (1—2) cu F.C. Olt 
Care era adevărata valoare a 
echipei ? Greu de stabilit. To
tuși un răspuns era ușor de 
intuit și anume acela că 
INDISCIPLINA nu-și amină

•••

absențele titularilor nu au pu
tut fi suplinite de cei de pe 
lista de rezerve, diferența din
tre cele două categorii fiind 
evidentă. La fel și în cazul 
unor accidentări O Nici discipli
na tactică nu a avut coordonatele 
anticipate. Dese au fost situa
țiile când echipa evolua ca un 
angrenaj dezarticulat, fără 
vreo idee tactică, ofensiva des- 
fășurîndu-se la întâmplare, hao-

15. CHIMIA Rm. VÎLCEA 17 5 3 9 21-34 13
• Puncte realizate pe teren propriu : 13. din 9 meciuri (a pler- 

g dut două cu F.C. Olt. cîte unul eu Rapid, Petrolul șl F.C. Argeș). 
Ș • Puncte obținute in deplasare : nici unul, din 3 partide.

• Cel mai bun loc ocupat : 8—10 (etapa a 2-a) ; cel mai slab 
g loc : 18 (etapa a 5-a).
g • Golgeterli echipei : Verigeanu 6 goluri, C. Gheorghe 4, Te- 
g leșpan 2. Vergu, Carabageac. M. Preda. Ancuța, Suiceanu, TrCs- 

chin. Lazăr și Basno — cîte unui, Antohi (Otelul) — autogol.
• Jucători folosiți : 21 ; Verigeanu 17 meciuri, Lazăr și Teleș- 

pan — cîte 16, M. Preda si C. Gheorghe — cîte 15. Clncă și Vergu 
— cîte 14, Iovan șl Carabageac — cîte 13, Suiceanu 12, Pavel și 
Gaiță — cîte 10, Tudosă șl V. Preda — cîte 8. Basno și Ancuța — 
cîte 7, Deaconescu 6. Treschln si Mangalagiu — cîte 5 Tudorache 
3. Ohîi 1.
• Podiumul evidențlaților : 1. Teleșpan 9 remarcărl, 2. Lazăr 

8, 3. C. Gheorghe șl Verigeanu — cîte 6.
O Cartonașe 

Gheorghe 4.
• Cartonașe 

șl Mangalagiu
• A beneficiat de o lovitură de la 11 m, transformată de C. 

Gheorghe ; a fost sancționată cu 7 penaltyuri : 5 transformate, 
2 ratate.
• A expediat 176 șuturi (123 acasă — 53 ta deplasare), dintre 

care 85 pe spațiul porții (64 acasă — 21 ta deplasare).

i

efectele. Dovadă — cele trei e- 
liminări cu nu mai puțin de 
19 etape de suspendare (Basno 
și Ancuta — cîte 7, Mangalagiu 
5), la care s-au adăugat 26 de 
cartonașe galbene (alt nedorit 
reoord în materie). Concluzia : 
mari carențe în munca de e- 
ducație, care, iată, au lăsat 
urme adinei, greu de atenuat, 
ele operind decisiv asupra ran
damentului echipei. Pentru că

tic — nu o dată. Ce să mai 
spunem despre consistența re
plicii în deplasare, acolo unde 
echipa n-a reușit să agoniseas
că nici măcar un punct ? 
Frecvente au fost cazurile când, 
după primul gol primit, moralul 
vîlcenilor se prăbușea brusc, 
lăsînd cale liberă adversarilor 
să acționeze în voie și să 
puncteze liniștit pe tabela de 
marcaj (0—7 cu Dinamo, 2—6 
cu Corvinul). • în concluzie, 
echipa Chimia, nici după veni
rea antrenorului N. Dinescu, 
nu a reușit să atingă nivelul 
ei tradițional, cel al minimei 
rezistențe (a ieșit și din „Cupa 
României" chiar din primul 
meci).

S-A PUS IN MIȘCARE
C. OȚET A REVENIT LA UNIVERSITATEA CRAIOVA 

• Cirțu - la
Craiovenii și-au reluat nre- 

gătirile la 5 ianuarie, sub con
ducerea unui nou cuplu de an
trenori: Constantin Oțet, prin
cipal, și 
cund. In 
avut loc 
turului, 
fost discutate 
comportări a echipei în sezo
nul de toamnă. S-a hotărît ca 
jucătorul Cîrțu să primească

OBIECTIV F. C. OLT

Nicolae Zamfir, se- 
ziua de 8 ianuarie a 
ședința de analiză a 

în cadrul căreia au 
cauzele slabei

Electroputere
acordul de transfer pentru di
vizionara B Electroputere Cra
iova. De astăzi, lotul craiovean 
se va deplasa la Bușteni, unde 
timp de două săptărr.îni va e- 
fectua un stagiu de pregătire 
centralizată. îmbucurător este 
faptul 
de la 
simte 
să se 
instruire încă din prima zi.
JOC MAI FRUMOS,

MAI SPECTACULOS

că Săndoi, dună fractura 
claviculă, din toamnă, se 
bine. Este posibil ca el 
alinieze programului de

Pentru jucătorii de la F.C. 
Olt vacanța de iarnă s-a în
cheiat la 8 ianuarie, cînd s-au 
reunit la club. După termina
rea turului, a avut loc ședința 
de analiză a comportării echi
pei în sezonul de toamnă, apoi 
o parte dintre componenții for
mației (Zamfir, Pena. Georges
cu, D. Petrescu, Dudan) au 
plecat la Băile Herculane 
tru tratament, iar o altă 
(Eftimie, Minea, Ciurea, 
Laurcnțiu) — la Brașov, 
tru o cură de ozonificare. Vi
neri. 9 ianuarie. întregul lot a

DINAMO - PREGĂTIREA DE BAZA LA CÎMPINA

pen- 
parte 
Leța, 
pen-

efectuat controlul medical, apoi 
s-a deplasat la Covasna. în a- 
ceastă stațiune montană, jucă
torii se vor pregăti pînă la 20 
ianuarie. Cu ce gînduri au în
ceput antrenamentele jucătorii 
de la F. C. Olt ? „Să ne pre
gătim cît mai bine, ne-a răs
puns antrenorul Ghecrghe Con
stantin. pentru că dorim ca în 
primăvară să jucăm mai bine, 
mai frumos și mai spectaculos. 
Bineînțeles că vrem să ne 
menținem poziția fruntașă din 
clasament".

• Sportul muncitoresc Caracal, 
după o dispută spectaculoasă In 
compania echipelor Chimia Tr. 
Măgurele șl Automatica Alexan
dria, a reușit să termine prima 
jumătate a competiției pe locul 
de onoare al seriei respective.
• Succesul formației din Cara
cal se datorează, în primul rlnd, 
excelentului 
l-a realizat, 
multe goluri 
12 fruntașe 
Nici o altă 
cele 192, n-a izbutit să marche
ze in 15 partide 44 de goluri, a- 
proape 3 goluri de meci, ceea ce 
reprezintă o performanță demnă 
de Invidiat. • Sportul munci
toresc este echipa orașului Ca
racal, președintele asociației 
sportive teritoriale fiind Marin 
Năstase, iar responsabilitatea 
secției de fotbal fiind încredin
țată unui inimos activist al spor
tului eu balonul rotund, Ionel 
Nițulescu. La cîrma tehnică se 
află antrenorul Ștefan Gherăno- 
iu, care are la dispoziție urmă
torul lot : Mlncă, Barbu — Roșea 
I, Tănăsoglu, Crețu, Roșea II, 
Nicu, Nedelcu — Plotoagă, Mari
nescu, Mitran, Popa, Moga — 
Nănoiu, Stan, Roșea III, Che- 
roiu, Bărbulescu șl Vișan. O Gol- 
geterul de... toamnă a fost Nă
noiu, cu 10 goluri. Cel mai ti
neri component! al formației sînt 
Mlncă și Roșea UI (19 ani), iar 
veteranul el este Barbu (36 de 
ani), care joacă la Caracal de 12 
ani. Favorițil publicului — care 
vine tn număr mare la jocurile 
echipei — au fost tn tur Crețu. 
jucător evidențiat la aproape toa
te jocurile de acasă și din de
plasare, Mincă, un portar foarte 
talentat Plotoagă, Popa și Nă
noiu, cel mai eficace atacant.
• Sportul muncitoresc a ctștigat 
toate cele opt jocuri disputate

acasă, a abținut un rezultat egal 
In deplasare (3—3 la Drăgășani, 
cu Viitorul) și a cedat în patru 
meciuri : la Automatica Alexan
dria, la fosta divizionară B Mus
celul Cîmpulung, Constructorul 
Td Craiova și Electronistul 
Curtea de Argeș. • A marcat 31 
de goluri acasă ș! 13 ta deplasa
re, a primit 14 goluri „afară” și 
numai 4 pe teren propriu. Față 
de ediția precedentă a campiona
tului, echipa. se află intr-un real 
progres — acum un an a termi
nat turul pe locul 8 cu 20 p > 
• In retur va avea șapte jocuri 
acasă, printre care cu Automa
tica șl Muscelul, iar cu echipele 
de pe locurile 2—3 ale actualu
lui clasament, Chimia Tg. Măgu
rele șl Progresul Băileștl, va juca 
ta deplasare. • In scriptele cu 
evidența sancțiunilor, „unspreze- 
cele” din Caracal se află pe un 
loc de... mijloc, avînd numai opt 
cartonașe galbene, o Echipa dis
pune de condiții optime de pregă
tire (jocurile le susține pe un 
stadion bine utilat, avînd tribuhe 
cu o capacitate pentru 5000 de 
spectatori) și are tot sprijinul 
organelor locale. O în postură 
de lideri al seriei a Vl-a au fost 
tn tur : Chimia Tr. Măgurele (6 
etape). Automatica Alexandria 
(4). Sp. m. Caracal (3), Lotru 
Brezol (1) șl Constructorul Cra
iova (1). • O comportare re
marcabilă a avut tn sezonul de 
toamnă Progresul Băilești, care 
după etapa a 10-a s-a intercalat 
printre fruntașele seriei. în cam
pionatul trecut. Progresul a fost 
o formație modestă. terminînd 
pe locul 8 • Automatica Ale
xandria, bine cotată timp de pes
te zece etape, a avut un finiș 
mal slab, situîndu-se, după ulti
ma confruntare, pe poziția a 6-a.

IOSPORT INFORMEAZĂ
u

.A
lA

s

a

m-a: S 19 16 24 43 20; Extra
gerea a IV-a: 8 30 I 4 21 35; Ex
tragerea a V-a: 40 5 28 45 17 39; 
Extragerea a Vl-a: 24 4 28 45 
34; Extragerea a Vil-a: 3 18 
37 44 31; Extragerea a Vin-a: 
23 15 10 45 20; Extragerea
IX- a: 15 11 26 38 30 12.

FAZA
X- a: 30

FOND
4 965 249

12
15
16
a

A IUra. Extragerea a 
44 31 U 15 40.
TOTAL DE CIȘTIGURI: 
let

Clasamentul după 
turului :
1.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Sp. m. Caracal 
Chim. Tr. M. 
Prog. Băltești 
Muscelul 
Constr. Cv. 
Autom. Alex. 
Dacia Pitești 
Rec. Stoicăn. 
Vilt- Drăgăș. 
Progr Corăb 
Electr. C. Ag. 
CFR Craiova 
Text. Roșiori 
IOB Balș 
Lotru Brezol 
Constr. Pit.

15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15

10 1
9 4
8 3
8 2
8 1
7 4
7 3
6 4

5 3
5 3
5
5
4
4
4
1

2 
2
5
4
3
4

4 44-18 31
2 26-10 31
4 17-10 27
5 24-12 26
6 30-20 25
4 17-10 25
5 19-16 24
5 24-18 22

7 20-18 18
7 20-27 18
8 j8-26
8 15-24
6 10-20
7 12-18
8 13-30

10 13-36

17
17
17
16
15

7

lucra cot la cot cu... seniorii. 
La 17 ianuarie, lotul dinamovist 
se va deplasa„ la Cîmpina.’ 
unde își va continua antrena
mentele și jocurile, bază de aid 
avînd și un teren bine ame
najat în acest scop. Echipa va 
reveni în Capitală la 31 ianua
rie, pentru partea a doua a 
pregătirilor.

DINAMO a luat startul pre
gătirilor în ziua de 8 ianuarie, 
printr-un control medical rigu
ros. care s-a prelungit timp de 
trei zile, 
readaptare la efort au început 
chiar ieri, cu participarea în
tregului lot. din care fac parte 
și recent promovații Cristian 
Sava, Lupescu, Jercălău, Bucur 
Bogdan și Răducioiu, care vor
LA PETROLUL, 3 JUNIORI DIN... PRODUCȚIA OPRIȘAN

Antrenamentele de

Ploieștenii sînt preocupați 
permanent de întinerirea pri
mei echipe. Astfel, trei juniori 
de la „republicanii" pregătiți 
de C. Oprișan vor participa la 
antrenamentele seniorilor. Este 
vorba de D. Cristca, D. Zafiris 
și A. Panait, elemente de per
spectivă în care Mircea Dridea 
și Eduard Juhasz, antrenorii 
primei echipe. își pun mari 
speranțe. Lotul lărgit va fi 
completat și cu alti patru ju
cători de la echipe inferioare 
de pe raza județului. Ei sînt:

Manea (Chimia Brazi), Bălan 
(Minerul Filipeștii de Pădure),' 
Clinei (Carpati Sinaia) și L 
Nicolae (Steaua Mizil). Startul 
pregătirilor a fost luat la 8 ia
nuarie. Antrenamentele, care 
vor continua la Ploiești pînâ 
la 19 ianuarie, vor avea o „fe
reastră" la 14 ianuarie, zi în 
care este programată ședința 
de analiză a turului. în conti
nuare. pină la sfîrșitul lunii.’ 
pregătirile se vor desfășura în- 
tr-o localitate de pe Valea Pra
hovei, probabil la Sinaia.

„CUPA SPERANȚELOR" LA MINIFOTBAL, 0 FRUMOASA
COMPETIȚIE DESTINATA COPIILOR
Ultimele zile de vacanță șco

lară au Însemnat pentru cel mal 
mici jucători de fotbal — copiii 
— entuziaste participări la tur
neele de minifotbal, dotate eu 
„Cupa Speranțelor”.

In rlndurile ce urmează, cîteva 
amănunte de la turneele care au 
avut loc la Buzău, Medgidia, Tg. 
Jiu, Buhuși și Lugoj.

BUZĂU. In grupa mare s-au 
impus jucătorii gălățeni, conduși 
de același harnic căutător de ta
lente Zoltan David. Oțelul a În
vins cu 11—1 pe C.S.S. Focșani, 
cu 9—1 pe Mecanica Fină Steaua 
București, cu 5—2 pe Dinamo 
București și, în partida derby, 
cu 1—0 pe Gloria Buzău. Clasa
ment : 1 Oțelul Galați 10 p„ 2. 
Gloria Buzău 7 p„ 3. Pionierul 
Buc. 5 p. La grupa mică a cîș- 
tlgat tot Oțelul (prin echipa 
pregătită de Nicolae Podeț), care 
a învins cu 5—2 pe C.S.S. Foc
șani, cu 4—1 pe Dinamo n Buc. 
și cu 3—1 pe Gloria. Pe locul doi. 
echipa din Buzău.

Dumitru SOARE — coresp.
MEDGIDIA. Meciuri viu dispu

tate șl frumoase, intr-o organi
zare foarte bună. La grupa mare 
a ciștigat F.C. Constanța (antre
nor : prof. Eugen șovăială) cu 
10 p„ urmată de C.S.S. Medgidia 
8 p. Electroaparataj Buc. 6 p, F.C. 
Constanța a obținut următoarele 
rezultate : 9—1 cu C.S.S. Medgi
dia, 3—0 eu Electroaparataj, 5—0 
cu Viitorul Buc., 9—1 cu C.S.S. 
Mangalia șl 4—0 cu C.S.Ș Călărași. 
La grupa mică, învingătoare a ieșit 
C.S.S. Medgidia (antrenori : prof. 
Eugen Vartlc și Aurel Stoian) cu

8 p., urmată de F. C. Constanța 
6 p. și Progresul Vulcan Buc. 4 
p. Rezultatele învingătorilor : 4—1 
cu F.C. Constanța, 7—1 cu C.S.S. 
Călărași, 6—o cu C.S.S. Mangalia 
șl 3—1 cu Progresul Vulcan.

Nicolae CARABAȘ — coresp.
TG. JIU. Tineri jucători din 

Pitești, Rm. Vîlcea, Caracal, 
Craiova, Drăgășani, Bazna — Si
biu, Slatina, Scornicești șl Tg. 
Jiu au luat parte la meciuri In
teresante, disputate. în finala 
grupei marl, Univ. Craiova a în
vins pe C.S.S. 1 Tg. Jiu cu 3—0. 
Pentru locurile 3—i : C.S.S. Aripi 
Pitești — F.C. Argeș 2—1. In fi
nala de la grupa mică, C.S.S. 
Aripi Pitești a învins pe Voința 
Drăgășani cu 2—0. Pentru locu
rile 3—4 : C.S.S. Slatina — C.S.S. 
Rm. Vîlcea 4—1.

Manolc BALOI — coresp.
BUHUȘI. 13 formații ta grupa 

mică, precum și 6 ta grupa mare 
s-av întrecut timp de patru zile

ta „Cupa Speranțelor”, competiție 
găzduită de sala polivalentă „Mol
dova”. Clasamente finale: la gru
pa mică: 1. C.S.Ș. Bacău (antre
nor: prof. Dumitru Varodin), 3- 
Unirea Dinamo Focșani, 3. C.S.M. 
Suceava: grupa mare: 1. C.S.Ș. 
Piatra Neamț. 2. C.S.M. Suceava, 
3. Textila Buhuși.

Ion VIERU — coresp.
LUGOJ. Condiții de joc dintre 

cele mai bune și o asistență nu
meroasă lată cadrul ta care s-au 
disputat meciurile de la Lugoj, 
din „Cupa Speranțelor”. In grupa 
mare s- au impus jucătorii de la 
C.S.Ș. Lugoj, care au tavins în 
finală pe C.S.Ș. Politehnica Timi
șoara cu 1—0, după ce au trecut 
de C.S.Ș Corabia cu 3—0 și de 
C.S.Ș. Drobeta Tr. Severin cu 
6—1. Clasament: 1. C.S.Ș. Lugoj 
(antrenor C. Bădolu), 2. C.S.Ș. 
Politehnica Timișoara, 3. U.T.A. 
La grupa mică, clasamentul: 1. 
C.S.Ș. Craiova (antr. I. Morojan), 
2. „Poli” Timișoara, 3. C.S.Ș. Lu
goj. în finală, C.S.Ș. Craiova a 
învins cu 3—0 pe „Poli” Timi
șoara.

c. olaru — coresp.

I 
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ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI 

duce la cunoștință celor 
teresati că la magazinul
auto din str. Valea Cascade
lor 24, sectorul 6. se primesc 
înscrieri la autoturismul 
OLTCIT CLUB prin trans
ferul celor care au depus 
bani la C E.C. în cont pen
tru autoturism pînă la data 
de 31 martie 1985.

Informații suplimentare la 
telefon 11.39.50 — int. 121 și
™________________________ j

surpriza sezonului de Iarnă I

1OZUL ANULUI NOU
[MISIUNE SPfCiaiA LIMITATA*

se fitrihufef
AUTOTURISME «DACIA 1300 
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’FRUMOS SUCCES ÎN CEHOSLOVACIA 
AL SCHIOAREI JUNIOARE DANIELA FILIMON

FRAGA, 11 (Agerpres). în 
concursul internațional de schi- 
fond pentru juniori desfășurat 
în stațiunea cehoslovacă de 
sporturi de iarnă Skalka, pro
ba feminină de 5 km a fost 
cîștigată de sportiva romândă

Daniela Filimon în 20:4S,3, 
urmată de Ivana Makhova 
(Cehoslovacia) — 21:02,2. Cursa 
masculină de 10 km a revenit 
lui Milan Najlish (Cehoslova
cia), urmat de iugoslavul Vodu- 
sek sl polonezul Koluzinski.

„INTERNAȚIONALELE"
(Urmare din pag. 1)

DE TENIS

tură). Rezultat final : Dîrzu — 
A. Marcu 4—8, 6—1, 6—4. Pînă 
la 3—3 (primul set), ambii te- 
nismani si-au adjudecat servi
ciile, pentru ca finalul să-i a- 
parțină lui Marcu. Situația, s-a 
răsturnat in cel de al doilea set, 
pe fondul unui joc foarte bun 
al lui Dîrzu (dar și al câtorva 
greșeli comise de Marcu), pri
mul detașîndu-se la 5—0, ceea 
ce nu mai necesită comentarii. 
Al treilea set a fost, de ase
menea, disputat : 2—0 pentru 
Dîirzu, apoi 3—1, pentru ca
Marcu să egaleze la 3—3 și să 
preia conducerea cu 4—3. Dîrzu 
îșl adjudecă însă ultimele trei 
ghemuri și astfel câștigă și par
tida, foarte spectaculoasă. Re
zultatele semifinalelor : Andrei 
Dîrzu — George Cosac 6—4,
7—6 (7—5 la tie-break), in po
fida scorului strîns, Dîrzu aflîn- 
du-se permanent la conduce
re ; Adrian Marcu — Florin 

' Segărceanu 7—5, 6—4, învingă
torul avînd permanent inițiati
va. Rezultate din sferturi : A. 
Marcu — Mihai Vanță 7—6, 4—6,

6—1, Segărceanu — Michal 
Toma (Cehoslovacia) 7—6, 6—2.

Finala feminină de simplu a 
reunit două jucătoare din 
Cehoslovacia : Denisa Silvanova 
a întrecut-o cu 6—1, 7—6 pe 
Renata Smekalova. în semifi
nale : Silvanova — Florentina 
Curpene 6—1, 6—1, Smekalova— 
Teodora Tache 6—1, 6—2. Re
zultate din sferturi de finală : 
Tache — Otilia Pop 6—3, 5—7, 
6—4, Silvanova — Diane Sa- 
mungi 7—5, 7—6. în fazele su
perioare ale competiției, repre
zentantele noastre au evoluat 
fără vlagă... Finala de dublu 
fete : Smekalova, Silvanova — 
Samungi, Tache 7—5, 5—7, 6—4. 
în semifinale : Smekalova, Sil
vanova — Curpene, Pop 7—5, 
6—3, S am ungi, Tache — Bacău, 
Radu 6—0, 7—5. în finala mas
culină de dublu : A. Marcu, G. 
Cosac — M. Vanță, M. Comă- 
nescu 7—5, 5—7, 6—1. în semi
finale : Marcu, Cosac — Segăr
ceanu, Dîrzu 6—2, 6—3, Vanță, 
Comănescu — Boland, Toma 
(Cehoslovacia) 6—4, 7—6.

9 Azi, la Reșița, începe 
nouă competiție dotată 
„Cupa F.R.T.”.

o 
cu

(„Cuna 
tinerel 
Gafner 
care a 
favorită

2:08,71.
marea 
(Elveția), cla- 
în 2:09,14 1 în 

Walliser

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADA U ai
ELVEȚIANUL Pirmin Zur

briggen a cîștlgat în 1:50,33, 
coborîrea de ' 
Partenkirchen 
tind pentru „ 
la schi alpin, 
mătoare s-au 
Michael Mair 
țianul Peter 
în urma acestui 
treilea din actualul sezon, du
pă Las Lenas (Argentina) și Val 
d’Isere (Franța), Zurbriggen 
s-a detașat în clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale”, cu 
127 p. fiind urmat de italianul 
Richard Pramotton. cu 118 p, 
și vest-germanul Markus Was* 
meier, cu 110 p.

SURPRIZĂ la Mellau — 
Schwarzenberg (Austria), unde

la Garmisch— 
(R.F.G.), . con- 

,Cupa Mondială" 
Pe locurile ur- 
clasat italianul 

(1:50,59) si elve- 
Muller (1:50,83). 

succes, al

proba de coborire 
Mondială”) a revenit 
(22 de ani) Beatrice 
din Elveția. în 
întrecut-o pe 
Maria Walliser 
sată a doua, 
pofida înfrîngerii. 
continuă să dețină șefia clasa
mentului general al .Cupei 
Mondiale" la schi alpin, cu 
170 p. fată de cele 163 p acu
mulate de o altă elvețiancă, 
Vreni Schneider, absentă însă 
la Mellau — Schwarzenberg.

BIATLON : Fritz Fischer 
(R.D.G.) a terminat învingător 
în cursa de 10 km desfășura
tă la Boroveț. în Bulgaria, 
concurs contînd pentru «Cupa 
Mondială”. El i-a devansat pe

MIM MIRELUI TURNEU Ulii AUSTRALII
La o oră la care stau să 

.înceapă, la Melbourne. .inter
naționalele” Australiei (vom re
veni mîine cu amănunte), An
tipozii au fost în săptămlna care 
s-a Încheiat gazda mal multor 
turnee în care așii tenisului 
s-au străduit „să-sl facă mina” 
înaintea ultimului concurs pro
gramat (deși în 1937 ț) de Marele 
Slem 1986. " ’ —*
oară, unde 
trebuit să se

La Adelaida, bună- 
francezul Noah a 

_____ _____încline (surprinză
tor) în fața cvaslnecunoscutultd

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
știința Datâu - HKS Pogon Szczccin

(Urmare din pag. I)

tele noastre, prin Mariana Tîrcă 
și Filofteia Danilof (minutele 
3 și 4). Este de remarcat fap
tul că studentele au condus de 
la începutul și pînă la sfîrșitul 
partidei, deși au avut de înfrun
tat — cum spuneam — o echipă 
ambițioasă, bătăioasă (uneori 
peste limitele regulamentare) 
și care a urmărit, evident. în 
principal, limitarea proporției 
scorului. Reflectînd fidel fizio
nomia jocului, tabela electro
nică indică permanent diferen
ța dintre cele două echipe: 
4—1 în min. 8. 9—5 (19), 13—8 
(28). Ia pauză studentele avînd 
numai 4 goluri avans, datorită 
golului Înscris de oaspete în 
ultimele secunde ale primei ju
mătăți.

La reluare, deficientele ma
nifestate de băcăuance. mai 
ales în apărare, sint eliminate.

iar atacul iși fructifică mai si
lent situațiile pe care si le cre
ează. în plus, introducerea în 
poartă a lui Alice Uzum, pre
cum și jocul din ce în ce mai 
bun al Georgelei Cervenciuc 
fac ca diferența de scor să se 
mărească continuu: 
min. 34, 19-12 (38). 22—13 (41), 
scor la care Uzum a apărat 
și o aruncare de la 7 m. Un 
moment foarte important în e- 
conomia jocului s-a petrecut 
în min. 49, cînd Tîrcă 
și Cervenciuc înscriu succesiv, 
deși băcăuancele se aflau în 
Inferioritate numerică (24—15, 
apoi 25—15 In min. 50). Meciul 
era ca și jucat în ultimele 10 
minute. încinse, ambele echi
pe aruncă în luptă ultimele re
surse, iar după 29—17 (min. 56) 
— cea mai mare diferență — 
Elena Ciubotaru consfințește 
rezultatul final. 30—19. cu nu
mai 30 de secunde înainte de 
fluierul final al arbitrilor iugo-

slavi Miodrag Hrstici și Milan 
Țvetițanin, care au condus 
foarte bine. Au înscris: Tîrcă 
11, Cervenciuc 5, Danilof 5, 
Ciubotaru 4, Popa 3, Butnăra- 
șu 2 pentru Știința; Mierza- 
jowska 10. Pietrzak 4. Walasek 
3, Jez 1, Szczepaniak 1 — pen
tru Pogon Szczecin.

16—11 în
Union Admira - Chimistul

(Urmare din pag. 1)

35—14 (18—5). întreaga echipă 
vîlceană a evoluat bine, im- 
punîndu-și jocul attt în apă
rare, cât șl in atac. Printre 
marcatoare: Verigeanu 8, T6- 
rok 7, Romete 6 — pentru
Chimistul; Heil 3, Djureniei 3 
— pentru Union Admira. Au 
arbitrat: A. Kliment și R. 
Papn (Ungaria).

O surpriză numită Beatrice 
Gafner.

Telefoto: A.P.-AGERPRES

Cupa I.H.F.: Bnducnost Titograd - Rulmentul Drașor
TITOGRAD (prin telefon).

Sîmbătă după-amiază. formația 
locală Buducnost — una dintre 
cele mai bune din Europa — 
a întîlnit, în Cupa Federației 
Internaționale de Handbal (tu
rul III) pe Rulmentul Brașov. 
Superioare, handbalistele ju-

goslave an cîștlgat cu 30—18 
(17—9). Cîteva marcatoare : 
Sekulicl 9, Mngoșa 5. Turco- 
vici 3. Bulatovici 2, Boianoviel 
2. respectiv Tache 9, Marian 3, 
Iile 1. Au arbitrat : D. Alba- 
rella si F. Mancini (Italia).

Dan Goldie, a cîștlgat pînă la 
urmă Boris Becker, 
cu 6—4, 
Leconte, 
putat la 
landă, a 
Miloslav 
cu olandezul
La dublu băieți, victoria a suits 
cuplului Kelly Joneq — Brad 
Pearce, 7—6, 7—6 cu Mark Wood- 
forde — Cari Llmberger. în 
fine, la Sydney, într-un turneu 
feminin cu Wendy Turnbull, Ma
nuela Maleeva, Pam Shriver, He
lena Sukova, Zina Garrison la 
start, ultima șt-a adjudecat fi
nala, întreeînd-o pe Shriver cu 
6—2. 6—4.

învingător 
6—4 în finala cu Henry 
Un alt turneu, cel dls- 
Auckland, în Noua Zee- 
revenlt cehoslovacului 
Meclr : 6—2, 6—3, 6—4 

Michiel Schapers.

sovieticii Dimitri Vasilev șl 
Valeri Medvedev, ultimul con- 
tinuînd însă să conducă în 
clasamentul general, cu 97 p, 
față de cele 78 p ale lui Fis
cher. Pe locul 3. cu 69 p, ce
hoslovacul Jan Matous.

CLASAT al treilea la Strb- 
ske Pleso (Cehoslovacia), unde 
a câștigat (pe o trambulină de 
90 m) Ulf Findeisen din 
R.D. Germană, austriacul Ernst 
Vettori îșl păstrează locul I 
în „Cupa Mondială”, după 10 
probe, adunând 137 p. ÎI ur
mează norvegianul Vegard 
Opaas. cu 122 p. și iugoslavul 
Primoz Ulaga. cu 98 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Desfășurat pe 

ploaie, maratonul de la Orange 
Bowl (S.U.A.) a revenit Iul John 
Boyes (Anglia) la masculin șl 
Janet Yerkes (S.U.A.) la femi
nin. Ambii au cîștlgat detașat: 
Boyes cu 4:12 avans față de ca
nadianul David Edge, Yerkes cu 

8:18 față de compatrioata sa 
Christine Iwahashl. • Maraton 
la Phoenix, In Arizona: a ctști- 
gat, prima victorie din carieră, 
americanul Mlke Scanell, cu 46 
s mal rapid dectt favoritul 
cursei. Bill Rodgers.

BOX • Italianul Patrlzlo Oliva 
șl-a păstrat titlul mondial la 
super-ușoară (versiunea W.B.A.). 
mtredndu-1 la puncte, 
reprize, pe mexicanul 
„Gato” Gonzalez. Gaia a 
la Agrigento, In Slcilla.

ȘAH 9 Puternicul turneu mas
culin de la Regglo-Emilia (Ita
lia) s-a încheiat cu succesul ma
relui maestru internațional Zol- 
tan Kibll, care a acumulat 6,5 p. 
L-au urmat Boris Spasski, Vasili 
Smtslov șl Vlastlmll Hort, toțî 
cu cite 6 p, Dragoljub Vellmlro- 
vlcl, Alexandr Bellavskl, Lajos 
Portlsch șl Jesus Nogueiras, cu 
cite 5,5 p.

ALTE REZULTATE
C.C.E., feminin : Bayer Lever

kusen (R.F.G.) — Athlnalkos (Gre
cia) 34—7, SC Amsterdam — ATV 
Bale (Elveția) 18—13, ASK Vor- 
waerts Frankfurt (R.D.G.) — Mac- 
chl Magnano (Italia) 37—11; mas
culin: Vlklngur Reykjavik (Islan
da) — Wybrzeze Gdansk (Polo
nia) 25—25. CUPA CUPELOR, fe
minin: VfL Engelskirchen (R.F.G.) 
— Onda (Spania) 22—ÎS, Tyresoe 
(Suedia) — Bruehl Saint Gall 
(Elveția) 24—12 Iskra Partlzanske 
(Cehoslovacia) — Vozdovac Bel
grad 23—21; masculin: Slovan

UN AMERICAN LA PARIS: GREG LEMOND
Judecind palmaresul pe 1986 

al rutierului american Greg 
Lemond (care locuiește in Bel
gia și concurează pentru firma 
franceză „La Vie Claire* !), 
reiese clar că el iși merită nu
mele de cel mai bun ciclist al 
anului ; locul 1 in Turul Fran
ței, 3 in Turul Elveției, 4 
Turul 
Milano — 
ris Nice

Desigur, 
desemnări 
mai greu 
din

in
„clasica*
3 in Pa-

acesta, deși a început fără 
anvergură Turul (n-a figurat 
intre primii 10 timp de 5 eta
pe) și și-a adjudecat o singură 
etapă, a 13-a, lingă Tourma- 
let, in Alpi, blondul și „usca
tul” Lemond a fost cel mai 
bun, prelulnd „tricoul galben* 
după etapa a 17-a și sosind

campioni din toate timpurile". 
Chiar daci

deplina consacrare
— Hinault 
scria, in 
copertă 
zine), nu 
ricanul a 
on

după 15
Rodolfo 

avut loc FdOTTBAL
CAMPIONATE, TURNEE, ȘTIRI

Italiei, 2 in 
San Remo, 
etc., etc. 
in balanța 
(sentimentale)

a ' “ î; ___  .
„Marea Buclă", fiind pen

tru prima dată în istorie cind 
m ‘ ajuns la edi-

revenit 
de dincolo de

acestei 
cel 

clntărlt succesul

Turul Franței, 
ția cu numărul 73. a 
unui alergător ... ____ _
Ocean ! bar unui alergător — 
precizarea se impune — care 
încetase să mai fie un necu
noscut. victoria lui Lemond 
fiind, ca să zicem așa, mate
matică : al treilda in 1984, al 
doilea in 1985 și întîiul in
1986 ! Asta in condițiile in
care, începînd din 1933, ameri
canul (născut la Lakewood, în 
California, la 26 iunie 1961) 
contribuise serios la izbinzile 
„patronilor* lui de echipă, 
Laurent Fignon (1983) și, ulte
rior. Bernard Hinault. Anul

p O.

1986 i-a adus 
(„Lemond 

pour l’histoire* 
august, pe întreaga 
a lui „Velo Maga- 
trebuie uitat că ame- 
fost, in 1979, campi- 

al lumii de juniori (la

*9 Af^ULUf SPORT/y 19^
victorios pe Champs Elysees, 
după ce a rezistat atacurilor 
furibunde ale lui Hinault 
(cîștigător in etapele 18 și 
20!), pe care l-a devansat cu 
peste 3 minute ! 
lui 7 O rezistență, ____
psihică, de fier. O minte me
reu lucidă. Un sprint scinteie- 
tor. Un „urcuș* impetuos. Un 
simț deosebit al momentului 
propice etc. etc. Toate aceste 
calități l-au determinat pe „ne
muritorul" Hinault (învingător 
in cinci tururi ale Franței) 
să-l considere „cel mai demn 
urmaș al meu și, veți vedea, 
unul dintre cei mai prodigioși

„Armele* 
fizică și

fond), la Los Angeles, și in 
1982, la Alterheim, in Elveția, 
campion mondial de seniori, 
tot in 1982 cîștigind, ca o pre
față a gloriei de mai tirziu, 
Tour de l’Avenir. El reprezin
tă, se apreciază, produsul cel 
mai reușit al „mondializării* 
ciclismului, precum și, ca re
vers al medaliei, „secretul* 
vertiginoasei afirmări a spor
tului cu pedale in Statele Uni
te, proiectarea (la televiziune) 
a filmului despre participarea 
lui Lemond in „Marea Buclă* 
1986, „The Yellow Jersey", 
conducînd la o. creștere spec-

Llubliana (Iugoslavia) — Tatra 
Koprlvnlce (Cehoslovacia) 26—17, 
Raba Vasas-Gydr (Ungaria) — 
MTSV Schwabing (R.F.G.) 23—17, 
USAM Nlmes (Franța) — ZMC A- 
mlcltla ZUrlch 19—19, SC Leipzig 
(R.D.G.) — TSKA Moscova 17—14. 
CUPA I.n.F„ feminin: Start Bra
tislava — SC Magdeburg (R.D.G.) 
26—26, vonk Mosam (Olanda) — 
Sas a Hoboken (Belgia) 20—10, 
VfL Oldenburg (R.F.G.) — CM 
Leganes (Spania) 20—17: mascu
lin : VfL Gummersbach (R.F.G.) 
— SC Magdeburg (R.D.G.) 24—ÎS.

TUBUL- campionatului Italian 
s-a Încheiat duminică, etapa a 
15-a consemntnd rezultatele: Bres
cia — Juventus 0—0, Empoli — 
Como 0—0, Milan — Udlnese 0—0, 
Napoli — Ascoll 3—0, Roma — A- 
velllno 3—0, Torino — Sampdorla 
2—0, Verona — Internazlonale 2—1 
(A taianta — Florentina amînat). 
Cu 22 o. echipa lui Maradona, 
Napoli, a terminat prima jumăta
te a campionatului pe locul 1, fi
ind urmată de Internazionale (20 
p), Milan șl Juventus (cite 19 p).

trei partide amina te (din 
cauza Intemperiilor) tn campio
natul Scoției : Motherwell — 
Dundee, Aberdeen — Midlothian, 
Falkirk — Hamilton. Intîlpirila 
disputate s-au Încheiat astfd; 
Dundee United — Celtic 3—2. 
Hibernian — Saint Mirren 1—0, 
Glasgow Rangers — Clydebank 
5—0. Deși învinsă. Celtic se men
ține' lideră, cu 43 p (din 29 de 
medurl), urmată de Glasgow 
Rangers, eu 42 p, și Dundee 
United, cu 40 p, ambele cu un 
joc mal puțin.

REVANȘA. învinsă, miercurea 
trecută, de Dinamo Kiev (3—3) 
în finala turneului de sală din 
capitala Bavariei, Bayern Miln- 
chen și-a luat, vineri, revanșa, 
dlspuntnd de deținătoarea Cupei 
Cupelor cu 3—2 (2—1).

**" FINALA turneului de sală 
Stuttgart (R.F.G.) s-au tn- 

F.C. Kaiserslautern șl 
Amsterdam. Prima for- 
a cîștlgat cu 4—2 (3—0).

bici-taculoasă a desfacerii de 
clete.

Specialiștii gîndesc că 
va fi un an de răscruce 
tru Lemond. Asta pentru că, 
in urma retragerii lui Hinault, 
Lemond va acționa, în premie
ră, ca „șef de pluton* (la „La 
Vie Claire*), rămînînd de vă
zut dacă el va găsi, și in a- 
ceastă postură, cele mai ferici
te răspunsuri. Fără să antici
păm, se pare că da, lipsa sa 
de complexe urmînd să-l ajute.

Ovidiu IOANITOAIA

1987 
pen-

IN 
de la 
tîlnit 
Ajax 
matle

„MEMORIALUL GRAN ATKIN”, 
rezervat juniorilor sub 16 ant se află tn — - - —
Leningrad.
Suediei, cu scorul de 7—1, prima 
selecționată a U.R.S.S. conduce 
tn clasament (după două parti
de), Ia egalitate de puncte (4) 
cu U.R.S.S. n. care a Întrecut 
Cehoslovacia cu 3—1. In al trei
lea med din ziua a doua, R.D.G. 
— Franța 1—1.

PEZZEY revine tn Austria 2 
Tn prezent In Bundesliga, la Wer
der Bremen, dar accidentat (n-a 
evoluat tn nld o partidă de 
campionat In toamnă!, cunoscu
tul internațional austriac Bruno 
Pezzey, tn vîrstă de 32 de ani, 
pare decis să se reîntoarcă tn 
tara de baștină, urmtnd să joace 
la F.C. Tyrol Innsbruck. Cele 
două cluburi au încenut trata‘1- 
vete. contractul lui Pezzev cu 
Werder avtnd să exnlre abia tn 
insa.

pllnă desfășurare Ia 
Surclasînd echipa
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