
Președintele MCOLAE CEAUȘtSCU
Și

cu

tovarășa flENA CEAUSESCU

Proletari din toate țările, uniți-vi 1

portu
Șl
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Soci»- 
liste ' România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intîlnit, 
luni, cu președintele Kampu- 
chiei Democrate, Novodom Sia- _ independentă, neutră șl neali- 
nuk, care împreună cu prin
țesa Monique Sianuk fac o vi
zită de prietenie în (ara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat prințului Norodom 
Sianuk și prințesei Monique 
Sianuk un salut călduro's și cele 
mai bune urări de bun venit la 
București. Totodată, președin
tele României și-a exprimat 
convingerea că vizita se va în
scrie ca o nouă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor , de prie
tenie și colaborare româno— 
kampuchiene, la întărirea con
lucrării și înțelegerii dintre 
națiuni.

Mulțumind pentru invitația 
de a vizita țara noastră, pre
ședintele Norodom Sianuk a 
exprimat satisfacția sa de a se 
reintilni și purta convorbiri eu 
președintele Nicolae Ceaușescu

Președintele Kampuchiei De
mocrate a subliniat înaltul pres
tigiu internațional de care se 
bucură personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu, iniția
tivele și acțiunile șefului sta
tului român consacrate afirmă
rii politicii de înțelegere și co
laborare între națiuni, soluțio
nării marilor probleme ale lu
mii de azi în interesul tuturor 
popoarelor, al cauzei păcii în 
întreaga lume.

în cadrul convorbirii, care a 
avut Ioc cu acest prilej, prințul 
Norodom Sianuk a făcut o In
formare în legătură cu situația 
din Kampuchia Democrată, evi
dențiind preocuparea guvernu
lui de coaliție națională pentru 
unirea tuturor forțelor politice 
și sociale în lupta pentru do- 
bîndirea independenței, 
retragerea trupelor străine 
țară și asigurarea dreptului 
porului kampuchian de a-și 
târî în mod liber viitorul 
Oaspetele a adresat cele

vii mulțumiri pentru sprijinul 
și solidaritatea manifestate de 
poporul român, de România so
cialiștii cu lupta poporului kam
puchian pentru o Kampuchie
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Performeri al anului 1986 la ora confesiunilor

pentru 
din 
po- 
ho- 
său. 
mai

aiată.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a reafirmat, și cu acest prilej, 
poziția României in această 
problemă, arătind că se impune 
să se facă totul pentru soluțio
narea pe cale politică, prin ne
gocieri, * situației din Kam
puchia, în interesul poporului 
kampuchian, al tuturor țărilor 
și popoarelor din zonă, al cau
zei păcii și înțelegerii în re
giune și în intreaga lume. în 
acest cadru, președintele Româ
niei a subliniat necesitatea rea
lizării unei largi reconcilieri 
naționale intre toate forțele din 
Kampuchia, retragerii trupelor 
străine din această țâră, și 
creării condițiilor ca poporul 
kampuchian să-și rezolve sin
gur problemele interne, fără 
nici un amestec din afară.

De asemenea, în cadrul con
vorbirii, președintele Nicolae 
Ceaușescu a prezentat preocu
pările și acțiunile României 
pentru înfăptuirea dezarmării, 
și în primul rînd a dezarmării 
nucleare, pentru soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a 
tuturor problemelor I1‘'„L 
pentru promovarea fermă 
politicii de pace, securitate 
colaborare în Europa și 
lume.

litigioase.
a
și 
în

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au continuat schim- 
bul de vederi într-o serie de 
probleme de interes comun eu 
președintele Kampuchiei De
mocrate, Norodom Sianuk, în 
cadrul unui dejun.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat într-o. atmosferă de 
prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă.

I

z

UNIVERSITATEA -
PRIMIGI VICENZA

Seria meciurilor din cadrul 
C.C.E. la baschet feminin con-’ 
tinuă săptămîna aceasta, tind 
se-va desfășura prima etapă a 
returului sferturilor de finală, 
tn grupa A, echipa Universita
tea Cluj-Napoca va intîlni mîi- 
ne, in Sala Sporturilor din .ora
șul de pe Sămeș (la ora 18) 
puternica formație Primigi Vi
cenza, in palmaresul căreia fi
gurează cucerirea C.C.E. in anii 
1985 și 1986 și promovarea in 
finala competiției respective în 
1983 și 1984. Primigi este ac
tuala fruntașă a grupei A, ne
învinsă. Menționăm că din lo
tul oaspetelor fac parte cîteva 
din componentele de bază ale 
reprezentativei Italiei, precum 
și două jucătoare nord-ameri
ca ne.

Arbitrii partidei : O. Dagan 
(Israel) și A. tzagarailis (Gre
cia) ; comisar F.I.B.A. : F. Walz 
(Austria).

DINAMO FARUL

LA BASCHET (m)
Azi. incepînd de la 

16,30, se dispută, in sala 
reasca. meciul Dânamo - 
rul Constanța, din cadrul eta
pei a Xl-a a Diviziei .masculine 
A de basthet

O zi pe stadioanele și in sălile din Focșani

ora 
Flo-
Fa-

TREI SPORTURI. O SINGURA IDEE:
PE PLAN INTERNAȚIONALAFIRMAREA

• DE FAPT. ORELE PE
TRECUTE PE STADIOANE 
ȘI ÎN SĂLI vor fi cu una mai 
puține la număr. anume cu 
cea petrecută, in debutul vizi
tei noastre, la- sediul C.3.E.F.S. 
Vrancea. Președintele acestui 
for, George' Gheorghiță. este 
un conducător tinăr al sportu- 

. **i vrincean, dacă nu neapă
rat ta modul propriu, sigur 
la cel figurat, fiind de puțină 
vreme in această funcție. Ne 
ințozmește imediat „caseta teh- 

mlșcării sportive din

aer liber de handbal, volei, 
baschet, 6 de tenis de cîmp. 
Cluburi''și asociații sportive : 
C.S.S. Unirea. C.S.S. Focșani. 
C.S.S. Gimnastică Focșani, U- 
nirea I.S.H. (în fapt, echipa de 
fotbal reprezentativă a jude
țului), Autobuzul I.J.T.L. (bas
chet feminin Divizia B), Fila
tura Focșani (handbal feminin 
Divizia B), Venus (club de șah 
din care s-a ridicat primul 
maestru ai orașului, Eugen 
Găureanu). Un mănunchi de 
grupări sportive ce cuprind

rin Olimpiu (campion national 
de juniori la tir), gimnasta 
Diana Bostan (componentă a 
lotului de junioare) și de Da
niela Toader (componentă a 
lotului de senioare, particlpan-

Sorin SATMARÎ

(Continuare In pag. 2—3)

FRANCISC IASIAR: „SA MERIT DIN NOU
UN LOC ÎN CLASAMENTUL

CELOR MAI BUNI 10
Centrul de me

dicină sportivă „23 
August" din Bucu
rești, Intr-o dezor
dine aparentă, gru
puri de 
perindă 
cabinet 
urmînd 
traseu dinainte sta
bilit și bine cu
noscut de majorij 
tatea dintre ei. 
Este început de an 
și multe loturi na
ționale au venit la 
periodica vizită 
medicală. Deși 
mănunțit și, efec
tuat cu cea 
mare grijă, 
nul pare, 
de rutină, 
ce imensa 
tate a 
tor" vin aici să 
vadă nu dacă sînt 
bolnavi, ci, dimpo
trivă, tit sînt de 
sănătoși, tit ■ sînt 
de a.pți să facă e- 
fortul cerut de 
sportul de mare 
performanță.

Printre cei care au ,.____ r_
la acest „circuit" medical, i-am 
intîlnit șl pe boxerii din totul 
național de juniori, Însoțiți de 
asistentul Nicolae Liurea și an
trenorul Vasile Bala. Din 
grupul acestor „copii teribili" îl 
opresc pe Francisc Vaștag, cel 
mal tehnic boxer al trecutelor 
Campionate Europene de ju
niori, care au avut loc anul 
trecut în orașul danez Broendby.

— La mulți ani !
— La mulți ani I — îmi răs

punde zîmbind, apoi tace par
că jenat de faptul că cineva 
se ooupă de ti în mod deose
bit. Exact ca și acum cîteva 
luni, tind l-am întâmpinat pe 
aeroportul Otopeni la întoar
cerea din Olanda. Avea atunci 
pe piept medalia de campion 
al continentului și ducea în 
brațe o cupă imensă, „Cupa 
Emile Gremaux", care se acor
dă celui mai tehnic boxer al 
„europenelor" de juniori. Tro
fee sportive care i-ar fi putut 
împinge nasul spre tavan ori
cărui băiat de 17 ani. Francisc, 
insă, rămăsese același sportiv

sportivi se 
de la un 

la altul 
fiecare un

a-

mai
exame 
totuși 

decare- 
majori- 

pacîenți-

oraș . 25 de secții de nivel na
țional, 7 ramuri prioritare, 2 
sporturi nominalizate pentru .
înalta performanță (gimnastica' 
și tirul). Baza materială : 2
stadioane („Milcov" — 10.000
de locuri și „23 August" —
6000 de locuri), 5 terenuri de 
fotbal, o sală polivalentă cu 
2000 de locuri, .săli de gimnas
tică, atletism, box, judo, un 
poligon de tir, 14 terenuri în

934 de sportivi legitimați, se
niori și juniori. • PAR- 
CURGÎND LISTA PRIMILOR 
10 SPORTIVI ai județului pe 
anul 1986, obținem confirmarea 

' faptului că in județul Vrancea 
ramurile nominalizate pentru 
înalta performanță sînt gim
nastica și tirul. Pe locul 1 o 
aflăm pe Mariana Tudor, 
componentă a lotului național 
de gimnastică, urmată de Ma-

participat modest pe care îl cunoscusem 
înainte de „europene", la cam
pionatele naționale de juniori 
de la Deva. încerc să aflu 
acum, cu o întrebare, dacă, in
tr-adevăr. după ce timpul a 
trecut, titlul de campion euro
pean și postura de titular în 
lotul național nil i-au schim
bat optica :

— Ce spui de faptul că la 
clasamentul celor mai buni 10 
sportivi ai anului 1986 ai fost 
trecut... doar pe locul 8 7

— Am fost atît de surprins 
și de fericit că 
numele in acest 
eît locul pe care 
nu mă interesa, 
faptul că eram 
pare grozav să te numeri prin
tre cei mal buni 10 sportivi al 
țării. Am fugit cu „Sportul" la 
maestrul Vasile Bala și nu ne 
venea să credem că este ade
vărat. Aș fi vrut să arăt ziarul

mi-am văzui 
clasament, in
ii ocupam nici 
Important era 

„acolo". Mi se

Petre HENȚ

(Continuare In pag. 2-3)

Natația, la încheierea

unui sezon bogat

RECONSIDERAREA PREGĂTIRII PE USCAT A SĂRITORILOR,
CONBÎȚIE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR
Săriturile de la trambulină și platformă au avut 

un sezon intern și internațional bogat, iar unele 
rezultate înregistrate la competițiile oficiale s-au 
ridicat 1a un nivel destul de inalt, ele puțind 
beneficia de un calificativ pozitiv. Ne referim, 

.de pildă, la locul I cucerit de Isabela Bercaru, 
Cristina Timar și echipa feminină' (săritoarelor 
amintite li s-a adăugat Andrea Dragomir — lo
cul 2 la trambulină) la Balcaniada de senioare, 
de Ion Petrache și echipa (Petrache și Nicolae 
Lepăduși) la Balcaniada de juniori, la locul 2 la 
Concursul Prietenia și la locul 5 la Campiona
tul European de junioare ocupate de Daniela 
Popa. Sint performanțe bune, obținute în com
pania unor parteneri de întrecere din țări în 
care săriturile cunosc o mare dezvoltare și suc
cese pe plan internațional, un sport care soli
cită multe ore de antrenament, un mare efort 
de, concentrare în timpul concursurilor, și o pe
rioadă îndelungată de pregătire de la însușirea 
a.b.c.-ului și pînă la obținerea rezultatelor su
perioare. Din această cauză, în drumul pînă la 
desăvîrșirea tehnică rămîn destul de puțini con- 
curenți, printre aceștia aflîndu-se cei amintiți, 
dar cărora li se pot adăuga Ioana Voîcu, Luana

Ciufuligă, Elisabeta Kopatz și Sorin Baca, des
pre care se poate afirma că au reale perspective 
de a progresa pînă la un anume nivel interna
țional. *

îmbucurător este și faptul că antrenorilor con- 
sacrați, ai căror elevi au obținut rezultate bune 
in sezonul încheiat (Nicolae Sparios, Viorica Ke- 
lemen, Constantin Totan, Dumitru Popoaie, Elena 
Timar), li s-au alăturat elemente noi, în care în
trevedem viitori șlefuitori de talente, cum este 
cazul fostelor săritoare Angela Popescu (care a 
și obținut performanțe bune la nivelul copiilor), 
Felicia Pintea și Ildiko .Csiki.

Pyteau fi, însă, mal bune rezultatele din a.cest 
sezon 7 Sfotem convinși că da, dar numai dacă 
ar fi fost folosite mijloacele de antrenament con
siderate acum ca moderne, dar care — de fapt — 
au vechime de mai mult de două decenii I Să 
amintim, în acest sens, de existența (și utili
zarea) plașei elastice, a lonjei și a scaunului ro
tativ, toate fiind amenajate de secțiile cluburilor

!
Dumîtru STĂNCULESCU

(Continuare în vag 2-3)



ÎNTRECERI PENTRU TITLURILE NAȚIONALE LA ȘAH
• La Sovata a inceput tur

neul de baraj pentru desem
narea campioanei naționale de 
șah pe anul 1986. Participă ceie 
trei jucătoare clasate la ega
litate pe primele locuri î* ti- 
nala disputată ba finele anului 
trecut (în ordinea tragerii la 
sorți) : Ligia Jicman. Gertrude 
Baumstark si Smaranda Boicu. 
In prima partidă disputați. 
Baum stark și Boicu au făcui 
remiză. A doua a opus pe Jic
man si Ba urn stark, ultima obți
nând o prețioasă victorie cu 
piesele negre. Așadar, după

două runde, In frunte se află 
Gertrude Baumstark, co 1,5 p., 
urmată de Smananda Boicu 0.5 
p și Ligia Jicman 0 p, ambele 
cu cite o partidă mai paltin.

• Tot in aceste zile, in trei 
centre din țară se desfășoară 
finalele „naționalelor" de Ju
niori și oopii. La Băile FeUlx se 
Întrec juniorii I șl II, la Sova- 
ta junioarele I și n, iar la 
Băile Herculane își dispută tit
lurile de campioni naționali oeă 
mai mici dintre competitori, 
juniori-junioare III și copii.

Turneul Diviziei A la hochei

SC. MIERCUREA CIUC A OBȚINUT 0 PREȚIOASĂ VICTORIE
GALAȚI, 12 (prin telefon!. Pe 

patinoarul artificial din localitate 
•-au consumat partidele din 
penultima zi a turneului dublu 
din cadrul Diviziei A — prima 
grupă valorică — la hochei pe 
gheață. Dacă victoria formației 
campioane, Steaua, era previzi
bilă, înfrângerea la scor a echi
pei Dinamo, datorată unei 
prize secunde în care a fost sur
clasată de Sport Club, era mal 
Puțin de așteptat.

S. C. MIERCUREA CIUC - 
DINAMO BUCUREȘTI 7-2 

✓ (1-1, 5-0, 1-1)
Intr-o partidă foarte importan

tă pentru configurația clasamen
tului, hocsheiștii de la Sport ub 
au reușit, Ca urmare a unei pres
tații superioare. o frumoasă 
victorie asupra dinamoviștilor. A 
fost o partidă de bun nivel teh
nic și spectacular, desfășurată în 
Urnitele unei lăudabile sportivi
tăți (doar 12 minute de penali
zare — Sport Club 8, Dinamo 4).

După o primă repriză echili
brată, în care s-au 
roa^e ocazii de gol 
părți, tn cea de a 
antrenorului I. Bașa 
eu autoritate, făcînd 
demonstrație de hochei. Combi
nații rapide, pase precise, presing 
pe toată suprafața de joc, apă
rare mobilă si fermă cu un 
portar — Bartha — în zi foarte 
bună, lată atuurMe har^hitenllor 
tn această repriză, care le-au 
adus nu mai puțin de 5 goluri, 
filră kA primească vreunui. Re
plica dinamoviștilor a fost tn a- 
eeastă partidă destul de modestă, 
datorită apărării vulnerabile și 
«nul atac stereotip șl lent, ușor 
de destrămat, ^u înscris: Barîcz 
fmfn. ÎO), Gerah (23). (30),

Nary «d 3ff) Redfl (<0) «1 
Keresztes <sn) nentm învingători, 
respectiv Erfis (20) și Solv om (00).

Corect arbitrajul prestat de N. 
Wnacbe — la centru. E. Both șt 
Wk, Trandafir.

re-

ratat numt»- 
de ambele 

doua elevii 
au domina* 
o frumoasă

STEAUA BUCUREȘTI -
DUNĂREA GALATI 6-2 

(0-0, 4-0, 2—2)

fața campionilor, gălâțeniiIn . . ________
au jucat foarte bine în prima 
repriză (Netedu s-a remarcat In 
poarta Stelei) șl în ultima.

Marcatori: Popescu (min. Zi), 
Iluțanu (29 șl 51), Burada (33), 
Nlstor (35) și Horvath (49) pen- 

(53) si 
Dunărea.
— M mln.,

tru Steaua, Bujoreanu
Ciobanu (54) pentru

Penalizări: Steaua 
Dunărea — 6 min. -

Au arbitrat corect 
fir — la centru, I. 
Dinu.
* T. SIRIOPOL

D. Tranda- 
Becze șl S.

— coresp.
Azi, ultimele partide ale tur

neului de la Galați: Dunărea — 
Sport Club șl Steaua — Dinamo.

CONCURSURI DE SCHI
O SCHIORII FONDIȘTI șl-au 

dat întilnire in Poiana Mică • 
Brașovului. unde și-au disputat 
„Cupa CJ.E.F.S. Brașov" pen
tru fete șl băieți (seniori și ju
niori). Timpul foarte frumos, 
cu zăpadă bună, a oferit spor
tivilor condiții optime de ^tre
cere.

Băieții și-au disputat tatîie- 
tatea pe 15 km, iar fetele pe - ' .. . ....

in
pe 
de

5 km. Timpii înregistrați 
modești, dar trebuie avut 
vedere că antrenamentele 
zăpadă au incepuit destul 
tîrziu, iar competițiile impor
tante vor avea loc Inoepind cu 
ultima decadă a lunii ianuarie. 
REZULTATE TEHNICE : 15
km, seniori : 1. M. Mitrofan 
(Dinamo Brașov) 47:31,5, 2. FL 
Burcă (Dinamo Brașov) 50:17,7, 
3. B. Abriham (C.S. Baia Sprie) 
50:27,3 ; juniori 1:1. E. Popa 
(Dinamo Brașov) 50:28,6, 2. V. 
Mureșan (C.S. Baia Sprie) 
52:43,6, 3. Gh. Pîrțag (Dinamo 
Brașov) 52:55.5 ; juniori II : 1. 
R. Găinar (C.S. Bușteni) 56:24,8, 
2. F. Muresan (C.S. Baia Sprie) 
57:06,1, 3. I. Stetea (C.S. Baia

DIVIZIA ȘCOLARA
$1 DE JUNIORI LA BASCHET
Divizia școlară și de _ 

niori se reia cu turneul I al 
tunului secund. întrecerile 
avea loc între 15—18 ianuarie, 
în următoarele localități (în 
ordinea seriilor) — băieți : 
Brașov, Pitești, Galați : fete : 
Ploiești, Satu Mare, Focșani. 
„Manșa" a do-ua a turului II se 
va disputa între 20—22 februa
rie. tot sub formă de turnee.

ju-

vor

NÂTAflA, LA ÎNCHEIEREA UNUI SEZON BOGAT
(Urmare din pag. 1)

prin mijloace proprii și la care 
s^a renunțat, în decursul anilor, 
wi mod prematur și nej-usti ficat 
Unii dintre antrenorii români 
au fost surprinși cînd. cu prile
jul unei consfătuiri a tehnicie
nilor pârtieipânți la Concursul 
Prietenia, reprezentanții U.R.S.S. 
și RD. Germane au.demonstrat 
cit de importantă este pregă
tirea pe uscat prin mijloace 
specifice, dar aceiași antrenori 
au uitat probabil că ei Înșiși, 
pe vremea cînd se inițiau în 
domeniul săriturilor, lucrau in
tens la lonjă, scaun rotativ și 
plasă elastică ! Așa că această 
„tioutate" nu trebuie decît ac
tualizată în funcție de expe-'

riența mai vechilor antrenori, 
in direcția modernizării mij
loacelor și metodelor pregătirii 
pe uscat. Firește, convingerea 
și bunăvoința antrenorilor nu 
sînt suficiente pentru realizarea 
aparaturii necesare, la acest ca
pitol un ajutor concret puțind 
veni în primai rând din partea 
cluburilor și asociațiilor spor
tive cu secții de sărituri : C.S.Ș. 
Triumf, C.S.Ș. Liceul Indus
trial nr. 37, Progresul și Steaua 
București, Cristei Oradea, C.S.Ș. 
și C.S.M. Sibiu. Și, bineînțeles, 
al F.R. Natație, care și altă 
dată a înțeles (și a acționat ca 
atare) că ramura săriturilor tre
buie încurajată. unele perfor
manțe internaționale justificînd 
apoi sprijinul acordat.

Sprie) 57:35,4 ; 5 km, senioare I 
L Mihaela Toc (Traoterui Bra
șov) 19:06,3, 2. Gabriela NHă 
(Tractorul Brașov) 19:08,0, 1
Elena Urs (Tractorul Brașov) 
19:11,6 ; junioare I 1 L Liliana 
Enescu (Steagul roșu 
19:21,2, 2. Liliana Plăieșu 
gul roșu Bv.) 20:00,1, 3.
Peter (CSM Miercurea 
20:03,0 ; junioare II : 1. 
Fodor (CSM Miercurea 
18:49,5, 2. Mariana Tudor 
gul roșu ' Brașov) 19:09,l, 3.
Geta Polgar (C.S. Baia Sprie) 
19:28,0 ; ștafetă 4X10 km mas
culin: L A.S.A. II 2 h 18:23, 2. 
A.S.A. I 2 h 20:09, 3. Dinamo 
Brașov 2 h 21:32 ; 4X5 km fe
minin : 1. Steagul roșu Brașov 
1 h 14:08 2. Tractorul Brașov 
1 h 17:10. 3. C.S.Ș. -Dinamo
Rișnov 1 h 18:29 (Carol GRUIA- 
coresp.).

• SĂRITORII au participat, 
zilele trecute, la primul lor 
concurs din actualul sezon. Pe 
oele două trambuline de la 
lea\Largă de lingă Săcele 
disputat întrecerea dotată 
„Cupa orașului Săcele", la 
au fost prezenți sportivi de 
te virstele, de la copii la 
niori. Salturile au fost urmă
rite cu interes de un numeros 
public, oare i-a aplaudat cu 
multă căldură De protagoniști. 
REZULTATE TEHNICE : se
niori : 1. A. Mezei (Dinamo 
Brașov) 212 p (sărituri de 
43+44 de metri), 1 L. Baiint 
(Dinamo Brasov) 210 n (44+43.5 
m), 3. R. Radu (A.S.A. Brașov) 
209 p (43,5+44 m) ; juniori : 1.
FI. Spulber (Brașovia) 182 
p (38+40,5 m), 2. V. Munteanu 
(Brașovia) 166,5 p (35 + 38 m), 
3. C. Damian (Brașovia) 166 p 
(37+37,5 m) ; copii I : 1. M. Pe- 
trea (ASA Brașov) 170 p (35+37 
m), 2. H. Berindel (CSȘ Râșnov) 
138,5 p (34+32 m), 3. FI., Bre- 
beanu (Brașovia) 130 p (27+ 34,5 
m) ; copii II : 1. Cr. Verman 
(CSȘ Rișnov) 182,5 p (21+24 
m), 2. I. Dan (Brașovia) 172,5 
p (19,5+20 m), 3. A. Benedek 
(Brașovia) 171 p (18+19 m).
(Victor SECĂREANU-coresp.)

ECHIPA

PERFORMERI Al ANULUI 1986 LA ORA CONFESIUNILOR
(Urmat* din pag. I)

*a toată lumea și mai ales di
rectorului întreprinderii noastre, 
Victor Creangă, suporterul nr. 
1 a) sportivilor din asociația 
Metalul Bocșa (rua. — Franci se 
Vaștag este lăcătuș mecanic la 

dL 
făcut-o 
că îmi

LC.M. Boașa și elev în 
XI-a la „seral"). N-am 
de teamă să ru creadă 
place sa mă laud...

— Păriinițil cum au 
vestea ?

— Mama, cum să 
ea Indiferentă. Nu-t 
xul. In schimb, tata 
meu s-au bucurat ca

-— Dacă ar trebui 
an clasament al celor m^i fru
moase amintiri din cariera ta 
sportivă pe care le-ai situA pe 
primele două locuri ?

— Nici nu. trebuie sa mă gân
desc prea mult, deoarece nu 
am o carieră prea bogată. Am 
început boxul în 1982, m mae
strul Vasile Bala, Ia Reșițar 
Acum sînt legitimat la asocia-

primit

spun.vă
place bo
și fratele 
și mine.
să x faci

fi* sportivă Metalul Bocșa și 
mă antrenez tot ou maestrul 
Bala Amintirile mele sportive 
cele mai frumoase sînt de anul 
trecut. In august am ocupat lo
cul I la Balcaniadă, iar in 
septembrie am reușit să cuce
resc medalia de aur la „euro
penele" din Danemarca. Am 
susținut peste 50 de meciuri, nu 
știu precis, dintre care 3 le-am 
pierdut. Cam atit...

— Care a fo-st cel mal puter
nic adversar pe cwrg l-ai îrrtîl- 
ni.t ?

— Acasă, Mihai Leu. Peste 
hotare, un suedez. Cu ăst* a 
fost o întreagă poveste...

— Ce poveste ?
— Cum să vă spun, noi. Ju

niorii. nu avem încă un „nu
me". Adică nu sîntem sportivi 
consacrat), cu faimă peste ho
tare. Abia acum încercăm să 
ne-o cucerim. Fiecare dintre 
noi este o „surpriză". La 
ropenele" din Danemarca 
ții mi-au desemnat ea 
adversar pe suedezul de
vă vorbeam. Toți cei din dele-

„en- 
sor- 

prim 
oare

gația noastră, antrenorii și bă
ieții, spuneau că am avut no
roc. Ei bine, suedezul ăsta 
Jean-Claude Meuret îl cheamă 
— era să mă elimine din com
petiție. Meciul cu el a fost- 
mult mai greu decît semifinala 
cu Igor Arzin (U.R.S.S.) sau 
finala cu Jorg Teiche (R.D.G.). 
De atunci am învățat că 
adversarii sînt dificili și 
care med trebuie tratat 
riozitate.

— Ce ți-Ai propus
1987 ?

— Este anul Campionatelor 
Mondiale de junior^ de la Ha
vana, al Balcaniadei " “
ei a și al Turneului 
din R.P.D. Coreeană, 
toate, dar în specia] 
„mondiale" ne pregătim încă de 
oe acum. Ce mi-am propus eu? 
Să muncesc la antrenamente în 
așa f/d îneît, Ia sfîrșitu! anu
lui, să merit din nou un loc 
clasamentul celor mai buni 
sportivi ai țării...

— Iți dorim mult succes I

toți 
că fie- 
<m se-

pentru

din Gre- 
Prietenia 

Pentru 
pentru

în
19

Bv.) 
(Stea- 
Erika 
Cauc) 
Csilă 
Ciuc) 

(Stea-

Va
s-a 
cu 

care 
toa- 
se~

MICÂ“,
Plnă acum vreo doi ani, 

cimpulungenli „de la Moldo
va", cum le spun unii, erau 
mulțumiți cu o echipă de fot
bal în „C“, care să... rămlnă 
acolo. Adică (ați Înțeles !) să 
nu cadă din eșalonul terț. A- 
nul acesta, după . tur, liderul 
primei serii a Diviziei C este 
Explorări Cîmpulung Moldo
venesc, care bate, cu hotărâre 
și cu... argumente, la porțile 
eșalonului secund. Puțini știu 
Insă că. ..In aceeași curte", te 
un alt sport, poate mal puțin 
spectaculos decît fotbalul, -dar 
eu un public nu mai puțin 
„sufletist" o echipă (doar) 
numericește mal mică Încear
că de patru ani... pasul cel 
mare. Pasul spre „A"! Șl tot 
cu hotărâre și cu argumente. 
„Am fost de trei ori la rând 
ta turneul final de calificare

Reuniunea de duminică a 
marcată de alergări frumoase, 
eu sosiri strinse. uneori chiar Ia 
fotografie, sl suspens tn desem
narea cîșilgătorilor. Astfel, prin
cipala cursă a zilei, „Premiul 
Argeș", a revenit lui Satim, deși 
Laminor, lansat puternic din 
start, luase la un moment dat 
Un avans ce părea hotărâtor, iar 
ultima alergare a reuniunii a 
revenit lui Graclan, care a reu-' 
Ut să obțină un scurt .,cap“ la fo
tografie în fața lui Delicat și 
Felcer, producînd una din sur
prizele zilei. De altfel, formația 
lui N. Nicolae a mal obținut o 
victorie, cu Diligenta, aflată tn 
real progres si condusă cu mult 
tact de I. T. Nicolae. O altă for
mație care a obținut două victo
rii a fost aceea a lui M. Dumi
tru, care, a învins cu Craidon, 
grație modului defectuos cum a 
fost condusă Vica. și cu Brl<#-

ALERGĂRI SPECTACULOASE
bună 
cursă

șor, care îșl menține forma 
din ultima vreme. O altă 
frumoasă a fost aceea cîștlgată 
de Onuca ; dugă mai bine de un 
an. ea reușește victoria In fața 
lui Sugiuc, Intr-o sosire cu pa
tru cal la luptă. Prezentat în fru
mos progres de formă de noul 
său antrenor, R, I. Nicolae, Sa- 
dovan a cîștigat fără probleme, 
arătlnd că a devenit un element 
valoros al generației. Ultima În
vingătoare a fost Lanterna, care, 
des! s-a handicapat suplimentar 
cu .un lung galop, a cîștigat tn 
plimbare de sănătate, ' 
peuril dovedind din nou 
defectuos cum alcătuiesc 
gramul.

REZULTATE TEHNICE :
I : 1. Diligenta (L T. Nicolae) 
1 fi9.0. Cota : cîșt. — Cursa a 
II-a : 1. Sadovan (R. I. Nicolae) 
1:34,2 ; 2. Hemeiușa. Cota : ctșt. 
—. ev. ». Cursa a III-a : 1.
Craidon (Chlș) 1:34,2 ; 2. Dedlțel;

handica- 
modul 

pro-*

Cursa

3. Vica. Cota : ctșt. 1,20, ev. 32, 
ord. triplă 253. Cursa a IV-a : 
1. Satim (G. ■ Popescu) 1:34,2 ; 
Verigariu ; 3. Laminor.
clșt. —, ev. 25, ord. triplă 
triplu n—III—IV 842.
V-a :
1:37,7 ;
ev. 6.

2. 
Cota :

197, 
Cursa a

1. Lanterna (Grigore)
2. Gruia. Cota : cîșt. — 

Cursa a Vl-a : 1. Onuca
(Solcan) 1:33,4 ; 2. Sugiuc ; 3.
Hărman. Cotai: cîșt. 1, ev. 19, 
ord. triplă 238. Cursa a Vil-a : 
1. Brădlșor (Tudor) 1:33,1 ; 2. Vi
tal ; 3. Volnica. Cota : clșt. —, 
ev. 14, ord. triplă 174, triplu V— 
VI—VII 113. Cursa a VIII-a : 1. 
Graclan (V. Mlhai) 1:34,9 ; 2.
Delicat ; 3. Felcer. Cota : cîșt. —. 
ev. 32, ord. triplă închisă, ord 
închisă.

Viitoarea reuniune de trap va 
avea loc duminică 18 ianuarie, 
lnceplnd de la ora 9, cînd spe
răm să apară și T.A.P.L. Ploiești 
cu bufetul.

A. MOSCU
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De ani și ani de zile a-» 
deranjat pe nimeni cu nimic. 
O carieră — aceea de profe
sor de educație fizică la Li
ceul Industrial nr. 4 din Con
stanța r— am putea spune „li
niștită*. Prof. D. Agapov n-a 
creat probleme performanței, 
pentru că nu i-a oferit ndcl un 
produs. A stat mereu In— 
banca lui. adică la cateabaa 
lui. „Un, doi, trei, patru...*. 
Anonimatul nu-i ușor de dus 
în spate, totuși. Și D. Agapov 
a hotărît să se descotoroseas
că de el. După unele încer
cări timide, a reușit pe de
plin, în public, la meciul de 
volei dintre divizionarele B 
feminine Chimpex Constanța 
șl- Metal 33 București. De ce 
a ales voleiul și tocmai acest 
meci T Fiindcă în prima echi
pă joacă șl fiica sa, Simona. 
Și ce s-o fi gîndit 7 Nu i-ar 
strica o lecție educativă- în 
plus, în afara cadrului fami
lial. Să vadă șl Simona clne-1 
tatăl ed I Era și momentul 
oportun să arate cît e de lo
cal-patriot, deoarece bucureș- 
tenceie le dominau clar pe
gazde (și mare mirare că au 
cîștigat doar cu 3—2 șl nu
cu 5—0, cum ar fi fost nor
mal). D.A. simțise pe parcurs 
că nu-1 a 
facă ceva 
sale. S-a 

al
a trecut curajos la ac- 
Flrește, obiectivul ales 

arbl-

bună șl trebuia să 
pentru echipa fiicei 
postat Imediat ea 
suporterilor «ces-stegar 

teia sl 
țiune. 
nu Duiea fi altul decît
traiul. Că doar el decide a- 
suprs fiecărei faze. Așa că a

POSIBIL PAS MARE
în prima divizie.. Și am avan
sat, de an, în clasamen
tul... •nepromovateîor» ;
î... 2... Urmează logic (n.n. lo
gic, într-adevăr) locul care ne 
va da dreptul să jucăm alături 
de Gloria din Capitală și de 
celelalte... glorii din provin
cie".

Cuvintele lui Dan Munteanu, 
unul dintre „jucătorii-fonda- 
torl“ al echipei de popice de 
la Explorări, au — să recu
noaștem — putere de convin
gere. Mai ales dacă îl invităm 
pe un alt ,,fondator", anima
torul secției, inginerul Aurel 
Frimu, să prezinte „situația 
la zi" a acestei formații cu 
ambiții atit de înalte. Pe scurt: 
lider neînvins (!) în eșalonul 
m care activează ; de curînd, 
cu un nou antrenor-jucător, 
în persoana „internaționalu
lui- Vasia Donos ; lotul celor

în cei 
tos J 
eonv

toler 
le s£ 
m\. 
sală, 
eurs, 
nd 
D-A. 
ajuna 
bule 
că a 
ming 
pete 
repui 
eu « 
Cost; 
ratași 
bulig; 
»,cavs 
ră si 
serve, 
loviți 
arbîti 
pârtie 
prlns<

dtstri
Mane

„leețl 
multe 
ne, a 
vine I 
mine 
acord 
condu 
4 si i 
Județe 
te. o

» „actl 
cari d< 
Iile și 
anul u 
lele „1 
niorl : 
pină a 
in ■ con 
proprii 
fiind J 
renul . 
feeninll 
trecut 
Molid).

Așad,- 
dovene 
eeeași 
zează ■ 
intre 
lelâ" 
ori 
adevăr; 
cellalt!

PE STADIOANELE Șl IN SĂLILE
(Urmare din pag. 1)

tă la Campionatele Mondiale 
de tir). Punctează în acest 
clasament atletismul (prin 
Liliana Palade și Mioara Pa
puc), fotbalul (Ion Paraschiv) 
și judo-ul (Adrian Croitorii și 
Tanța Gălățeanu). Lipsesc, se 
observă, numele de mare no
torietate, dar aceasta se poate 
înscrie sub semnul lui deo
camdată... ® SE VORBEȘ
TE MAI PUȚIN despre trecu
tul- sportiv (sînt amintiți boxe
rul Ion Cernat, fotbaliștii Ior- 
dache și Fanici — toți plecați 
de aici, și... cam atit), ceva 
mai mult despre prezent, ac
centul căzlnd, insă, pe viitor. 
„Știm că am rămas datori miș
cării sportive naționale — ne 
spune secretarul consiliului, 
prof. Sergiu Popa. Noile crite
rii de selecție 
stabilit, noile 
pregătire, vor 
sîntem siguri, 
salt calitativ al 
Ne îndreptăm 
speranțele spre 
nastică (fostul 
gimnastică Sergiu Popa nu se 
dezminte, ne glndim...), pe 
care o vom face de nivel olim
pic, poate chiar cu contribuție 
directă la 3.0. din 1988. De a- 
semenea, tirul. După cum și 
judo-ul focșănean va avea un 
cuvțnt mult mai greu de spus 
la viitoarele întreceri naționale 
și internaționale". • POPASUL 
făcut la - sdla Școlii gene-

Unde iși are sediul 
focșăneană, avea fă 

de faptul că ger-

tale nr. 7, 
gimnastica 
ne convingă 
menii marii performanțe exis
tă. O sală 
(„ne-ar mai 
nă elastică 
dar și pînă 
descurcăm..."), . 
competent, 
munca in două direcții princi
pale, selecția (coordonată de 
prof. Elena Arginteanu și A- 
driana Lescovar) si pregătirea 
(prof. Popa, " 
Stănculescu),

excelent dotată 
trebui o 
— ni se

o vom
un

trambuli- 
spune —, 
avea ne 

colectiv 
care și-a divizat

DIN

pe care le-am 
stândardurî de 
conduce însă, 

spre un vizibil 
muncii noastre, 
în primul rînd 
secția de gim- 

antrenor de

Ferencz și soți* 
.....  ,, .citeva zeci de 
Jetițe pline de talent și de am
biția de a păși pe urmele.*, 
moldovene ale Nadiei. 4 ÎN 
CIUDA FRIGULUI, echipele 
de fotbal, seniori și juniori, nu 
ocolesc stadionul. Echipa de 
seniori^ a avut un tur bun in 
Divizia B, raportind actualul 
loc 6 (și cele „+ 4 puncte Ia- 
adevăr") și la faptul că abia 
s-o revenit din „C". Formația 
e tinără, antrenorii Cristian 
Cosfea șî Aurel Pastia au 
promovat mulți juniori : Relu 
Popescu, .Argeșeanu. Dragu — 
toți foști componenți ai „Lla- 
lui care acum doi ani cîștiga 
campionatul național al junio
rilor mței. Alte promovări tși 
așteaptă rîndul. Tradiția bunei 
comportări a juniorilor conti
nuă, de altfel, actuala repre
zentantă fiind pe locul secund 
al seriei sale. Deci există și 
pepiniera ce poate alimenta în 
continuare prima formație. în 
orice caz. un lucru e cert, 
„nu mai dorim să «importăm* 
jucători, avem resurse proprii
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LA P 
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• fCUPA SPERANȚELOR"
LÂ MINIFOTBAL

Divizionarele A la jumătatea cursei

IN CAUTAREA PUNCTELOR PIERDUTE
Întrecerile de la Distrlfo.

Vaslui $? Bcvo
Cum am mat anunțat, săptâ- 

mîna trecută, ta opt orașe din 
țară, au avut loc meciurile de 
minifotbal, rezervele copiilor, 
ta cadrul oompetiției „Cupa 
Speranțelor". Astăzi publicăm 
unele amănunte <it la turneele 
desfășurate la Bistrița, Vaslui 
Si Deva.

BISTRIȚA. Întrecerea a fost 
dominată de fotbaliștii diin lo
calitate, câștigători în ambele, 
grupe. în finala grupei mari, 
Gloria Bistrița a ta vina pe 
Olimpia Satu Mare cu 4—1. 
Clasamentul : Gloria Bistrița 
(antrenor : Gh. Șonfeleanu), 
Olimpia Satu Mare, Electromu- 
reș Tg. Mureș, CJS.S. Sf. 
Gheorghe. Golgeter : R. Făta 
(Gloria), 3 goluri. La grupa 
mică : Gloria Bistrița (antre
nor : Ștefan 1 Dondoși), Chimica 
Tîrnăvem, Olimpia Satu Mare 
A.S-A. Tg. Mureș. Golgeterii 
grupei : Fl. Fabian (Olimpia) 
și D. Sima (Gloria). (Ion 
TOMA-ooresp.).

VASLUL O competiție reuși
tă, urmărită cu viu interes in 
localitate. în cele două finale 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : la grupa mică — Du
nărea C.S.U. Galați (antrenor 
Aurel Drăgan) a învins Pro
gresul Brăila cu 3—2 ; la gru
pa mare — Politehnica Iași (an
trenor Nicolae Ursache) a în
trecut pe Progresul Brăila, 
(brâilenii au jucat, deci, in am
bele finale...) cu 3—2. Golgete- 
ri la grupa mică : V. Popa 
(C.S.S. Vaslui) și C. Chlooș 
(Dunărea C.S.U.), iar la grupa 
mare — C. Schiopu și D. 
Florea (de la Politehnica Iași). 
(Mihai FLOREA-coresp.).

DEVA. Finala grupei mari 
s-a disputat între Corvtaul (an
trenor V. Oncu) și Mureșul 
Deva (D. Cojocaru). Au învins 
hunedorenli cu 3—0. Autorii 
golurilor : Ciorea, Plămadă și 
Brănețiu. Locul 3. Î.P_A. 
bim, 4. Inter Sibiu, 5. 
Dej 6. C.S.S. Sibiu, 7. Jiul, 8. 
Mecanica Orăștie. La 
mică s-au întîlnit, în 
Corvinul (antrenor L 
Jiul (T. Trifa). Meciul a 
sfinșit cu un rezultat egal : 0—0, 
după care s-a apelat la exe
cutarea loviturilor de la ...7 m. 
Hunedorenli au cîștigat cu 3—0. 
Au înscris : Axinte, Rus șl Ku- 
tyfalvy. Pe locul 3. C.S.S. Si
biu, 4. Inter Si'biu. 5. Mecanica 
Orăștie, 6. C.S.S. Dej, 7. Mu
reșul Deva. Golgeteri : Chira 
(Mecanica Orăștie) și Cibanu 
(Mureșul Deva). Cei mai teh
nici : Ba, șa (Mureșul Deva) și 
Kilin (Mecanica Orăștie). Cel 
mai tfnăr jucător : Beza (I.P.A. 
Sibiu).

Primele echipe alasate in cele 
opt grupe vor participa la tur
neele finale care se vor dis
puta, între 16 și 18 ianuarie, la 
Buhuși (^rupa mare) șl Deva 
(grupa mică)

Si-
c.s.s.
grupa 
finală, 

Stan) și 
luat

DF LA F. R. FOTBAL

Joi, 15 Ianuarie, a.c., ora 
14, va avea loc, la sediul 
F.R.F., ședința biroului fe
deral

>
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Informații I. T. H. R. București
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NOU Șl AVANTAJOS!
Cu numai 1 106. de lei, membrii caselor de ajutof* reciproc ale 

pensionarilor - din Capitală pot petrece tn perioada 1 februarie— 
31 mal 1987 6 ^ile In .frumoasa stațiune Moneasa

Cazarea — la notelul „Moneasa", Masa — la restaurantul hote
lului. Tratament balnear in hotel (recomandat pentru boli reu
matismale. cardiovasculare, nevroze)

Plecarea în fiecare duminică «eara, hi ora 18, cu vagon-cușetă 
de dormit, apoi transfer cu autocarul de ta Arad la Moneasa. 
înapoierea — duminica următoare cu tren rapid, sosire In 
București la ora 18.30. Se pot folosi permisele C.F.R

Informații suplimentare și Înscrieri la agenția de turism a 
I.T.H.R. București din str. Luterană nr. 4. telefon 14.21.77 Inte
rior 2958 șl la sediul C.A.R.P. nr. 8, din str. Petru Maior nr. 78. 
sectorul 1 telefon 17.68.0»

Gloria a călcat cu atlngul ta 
actualul campionat: a pierdut 
meciurile de acasă cu F.C. Olt 
și Steaua, după cum, în primele 
3 deplasări, a Încasat nu mai 
puțin de 19 goluri, 10 de Ja 
Dinamo, 3 de la S.C. Bacău și 
6 de la Chimia ! Cu doar 6 
puncte după 10 etape, dnd 8-a 
apelat la un nou antrenor 
(Costică Moldoveanu), restul’ 
tarului s-a transformat pentru 
echipa din Buzău într-o Înfri
gurată cursă de urmărire, ta 
căutarea punctelor pierdute. 
Ceva s-a mai ameliorat, ta sen
sul in care înfrîngerile din de
plasare (Gloria n-a cîștigat 
nici un punct afară !) s-au mai 

16. GLORIA BUZ AU 17 6 1 10 17-40 13
• Puncte realizate pe teren

pierdut cite două cu F.C. Olt sl Steaua, unul cu F.C.M. Brașov).
• Puncte obținute in deplasare : nkd unul, din 8 partide.
• Cel mai bun loc ocupat : 2—3 (prima etapă) ; cel mal slab 

loc : 18 (etapele a 3-a si a 4-a).
• Golgeterii echipei : Profir 4 goluri, stolcblță 3. M. Sandu șl 

Stoica — cite 2, Cramer, Trandafir. Balaban, Șumulanschi. Mar- 
cu sl Timiș — cîte 1.
• Jucători folosiți : 24 ; Mircea Profir si Trandafir — cite 16 

meciuri, Stoichiță 15. Cristian n. Comănescu șl Tulpan — cite 
14, Stoica 13, Șumulanschi si FL Grigore — cite 12, Cramer și 
Stan — cite 9. Balaban sl Timiș — cîte 8. Ghizdeanu 7. Teodo
rescu 6. Năstase, M. Sandu, Marcu sl Alexandrescu — cite », 
Lazăr 4. Zahiu 2, State 2, Tică L
• Podiumul evidențlatilor s 1. Profir 1 rwnarcări, 2. Stoichiță 

șl Teodorescu — cîte 6, 3. Comănescu 5.
O Cartonașe galbene : 24 — 14 jucători ; cele mal multe : Mir

cea si Comănescu — cîte 3.
• Cartonașe roșii : Cristian n (etapa a 17-a).
• A beneficiat de o lovitură de la 11 m. transformată de Ba

laban ; a fost sancționată cu 4 penattyuri transformate.
• A expediat 169 șuturi (128 acasă — 47 i n deplasare), dintre 

care 81 pe spațiul porții (63 acasă — 18 tn deplasare).

I

s-a operat de 
Corect e Insă să spu- 
nici antrenorul Marcel 
(demis după etapa a 

s-a arătat in stare să

îndulcit (0—1 la Galați, 0—2 ou 
Sportul și Rapid, meciuri pier
dute greu), dor „impresia ar
tistică", net superioară, n-a 
avut cum salva un bilanț ta 
general slab : -5 la „adevăr", 
cea mai nesigură apărare (40 
de goluri, primite), cel mal 
slab golaveraj (-23), ba încă în 
condițiile în care Gloria a ru
lat, de-a lungul turului, 24 de 
jucători, cei mai mulți din în
treaga Divizie A (cu o medie 
de 19,83) ! • Ar putea intra ta 
discuție, firește, cîteva circum
stanțe atenuante. între acestea, 
plecarea „capului limpede" (Ba
laur). care a impietat asupra 
construcției, ca și cea a pun- 
cheurului (Dudu Georgescu), 
soluția preconizată pentru înlo
cuirea fostei „ghete de aur" 
eșuind, căci Mircea Sandu n-a 
jucat decît 5 partide, după care, 
accidentîtndu-se, 
menise. ~ 
nem că 
Pigulea 
6-a) nu

. echilibreze o . garnitură fără (e 
drept) „generație de mijloc". 
Un oarecare conservatorism 
(cum Să-i zicem altfel ?) l-a 
făcut să se bazeze pe o „veche 
gardă" în mare măsură uzată 
și, niu o dată, depășită de pre
tențiile fotbalului modern, Mer
eu, Ghizdeanu, Balaban. Năs- 
tase, State, Șumulanschi, Tică, 
Cramer etc. • Abia după so
sirea (de la Mizil) a lui Cos
tică Moldoveanu, tehnician mo
dest și harnic. Gloria a dat 
semne de tayiorare. Au deve
nit titulari, pe rînd, Teodores
cu (născut ’
1968), Stan

• drescu (n. 
1968) și, în 
la . Alexandria, Ursa (n. 1965), 
jocul formației buzoiene deve- 

pe rînd, Teodores-
1968). Timiș (n. 

(n. 1967), Alexan- 
1967), I. Viorel (n. 
meciul de Cupă de

niwd, ca o consecință loglflt, 
mai cursiv, mai avîrrtat, nwi 
plăcut. „Purtătorul de cuvint“ 
al acestei noi generații de fot
baliști, fără excepție localnici, 
pare a fi — la o oră la care, 
după etapa a 10-a, au dispă
rut din echipă, definitiv, Năs- 
tase, Balaban. Cramer $i Mareu 
(acesta retras din activitate) — 
Adrian Teodorescu, prezent tn 
I partide $i de tot atâtea ori 
remarcat ! • Numai că recon- 
«trucția unei echipe este, se 
fftie, nu doar o chestiune de in
spirație. Ea necesită și timp, 
ori acesta l-a presat pe Costi
că Moldoveanu, obligat să re
noveze, pe de-o parte, și să cu-

propriu : 18, din 9 meciuri (a

cerească puncte, pe de alta. 
N-a reușit, să nu-4 lăudăm fără 
acoperire, decit la prunul ca
pitol, la — repetăm — „im
presia artistică". Al doilea ca
pitol rămîne însă, greșim 7, 
precumpănitor • La Buzău, 
unde s-a schimbat, recent, și 
conducerea clubului, noul pre
ședinte fiind economistul Ște
fan Diaconu, lupta pentru sal
vare e, în pofida dificultăților 
de program (vin Dinamo și 
Sportul Studențesc), departe de 
a fi socotită încheiată. Pare-se 
că s-a înțeles (mai bine mai 
tîrziu decît niciodată !) că „im
portul" de jucători nu înseam
nă total, actuala conducere teh
nică (cu Ion Ioniță secund) fi
ind decisă să acorde ta' conti
nuare credit „noului val". Cu 
elanul și dăruirea acestuia, a- 
liate experienței unui Tulpan, 
Stoichiță sau Mircea Sandu 
(care și-a reluat pregătirile), 
s-ar putea ajunge la liman. E 
un punct 
de Ștefan 
scriem.

de vedere, exprimat 
Diaconu, la care sub-

Ovidîu IOANIȚOAIA

După turul campionatului Diviziei C

Seria a Vll-a MINERUL ANINA-40 DE GOLURI!
• In această serie au dominat, 

cum era și firesc, echipele apar- 
ținînd asociațiilor sportive de pe 
lingă' întreprinderi miniere, sînt 
șapte la număr, deci aproape ju
mătate dintre competitoare. Ast
fel, pe primele șase locuri se află 
în clasament nu mai puțin de pa
tru... miniere, în frunte cu Mine
rul Anina, care împreună cu Mi
nerul Motru au monopolizat de-a 
lungul turului campionatului șe
fia grupei. Anina a condus 10 e- 
tape. iar Motru cinci etape. • 
Liderul ține de Combinatul mi- . 
hier „Banatul" Anina și este una 
dintre, cele mai vechi echipe din 
grupa’ respectivă, fiind înființată 
în 1945. Președintele asociației 
sportive este ing. Ion Văearu, iar 
al secției de fotbal — ing. Lucian 
Vlad. Formația a activat cîteva 
campionate și în Divizia B, ulti
ma oară în 1973. Jucătorii din A- 
nina au fost antrenați în sezonul 
de toamnă de . către Ion Bonici, 
care în primăvară va fi secundul 
noului conducător tehnic, Gheor- 
ghe Tătaru. $ Din lotul cu. care 
s-a situat Anina pe primul loc 
fac parte : Vinț, Steiner — Roșu, 
Șchioșu, Fr. Papp, Ilașcu, Vrîn- 
ceanu'— Radu, A. Papp, Damian, 
Căldăraș — Gratofil, Drăgăniță, 
Preda, Tismănar, Jijic^și Rașco- 
vici. Echipa este destul de tînără, 
vîrsta medie fiind sub 24 de ani, 
Mezinii sînt Rașcovicl, Roșu, Jijic 
șl Culic — sub 21 de ani, 
care au dat un randament mulțu-

eat. 6 :
290,50 a

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRO NO EXPRES DIN 7 IANUA
RIE 1987. Cat. 1 : 2 variante 25% 
a 30.318 Iei ; cat. 2 : 5 variante 
25% a 11.841 Id ; cat. 3 : 15,75 a 
8.759 lei ; cat. 4 : 98,50 a 601 lei ; 
cat. 5 : 261,00 a 227 lei ; 
8.260,50 a 40 lei ; cat. 7 :
200 lei ; cat. 8 : 4.226,50 a 40 îei.
• Administrația de Stat Lo- 

to-Pronosport reia Seria a- 
eelor trageri care s-au dovedit 
a fi de mare intere:» șl alractl- 
vitate. O astfel de acțiune 
se anunță a fi prima TRAGERE 
LOTO 2 a anului, care va avea

CARAVANA DIVIZIEI A S-A PUS ÎN MIȘCARE 
STEAUA : DEMARAJ RAPID AL ANTRENAMENTELOR
Campioana țării va fi che

mată, prima, la um mare exa
men internațional, Supercupa, 
ta compania lui Dinamo Kiev. 
Laureatele celdr mai importan
te competiții. inter-cluburi de 
pe continentul nostru vor fi 
față in față la Monte Carlo, Ja 
24 februarie. Un motiv înte
meiat pentru antrenorii și ju
cătorii de la Steaua să se 
bească.

La 10 ianuarie a avut 
reuniunea pentru startul , ___ 
gătirilor. . Bineînțeles, primul 
punct , al programului pe 1987 
l-a reprezentat examenul me
dical. Medicul echipei. Valentin 
Stănescu, a putut consemna cu 
satisfacție buna stare de sănă
tate a tuturor componenților 
lotului. Deci, Steaua pornește 
în noul sezon cu grupul de ju
cători utilizat în stagiunea de 
toamnă. Au fost cooptați în lot 
trei dintre cei mai buni jucă
tori ai formației de speranțe : 
fundașul Bolea, mijlocașul Cos- 
ma și atacantul Petrache.
N. DINESCU : „CHIMÎA VA FI UNA DINTRE PLĂCUTELE 

SURPRIZE ALE RETURULUI"
de jucători al 

Vilcea a răspuns 
apelul antrenori-

gră-

loc 
pre-

întreg lotul 
Chimiei Rm.
„prezent !“ la 
lor N. Dinescu și M. Basno, fă
cut încă la 5 ianuarie. Prima 
săptămînă, ta care antrena
mentele de reaoomodare la e- 
fort s-au desfășurat in locali
tate. a însemnat de fapt o pre
gătire a organismului pentru 
perioada imediat următoare, în 
care ședințele duble zilnice vor 
solicita la maximum jucătorii. 
De ieri, lotul vllcean" s-a depla
sat la Căciulata, pentru un sta
giu de pregătire centralizată.

IN GIULEȘTI, PREOCUPĂRI PENTRU ÎNTINERIREA 
LOTULUI

Sub oonducerea tehnică a 
cuplului de antrenori Constan
tin Cernăianu — Teofil Codrea- 
nu, feroviarii au luat startul 
pregătirilor la 6 ianuarie, cu 
vechiul lot de jucători. In a- 
ceste zile oonducerea clubului 
se află in tratative avansate cu 
mai multe echipe de categorie 
inferioară pentru transferarea 
unor jucători tineri, de pers
pectivă. Pînă la 14 ianuarie 
antrenamentele se vor desfășu
ra în Giulești, după care fero
viarii vor pleca, pînă la 31 ia
nuarie, la Covasna, în vederea 
unui stagiu de pregătire centra
lizată, ou acoent pus pe facto-

mltor. Veteranul Șchiopu — 85 de 
ani, este căpitanul echipei. • In 
toamnă, Minerul n-a pierdut 
un punct pe teren propriu, a 
ținu 6 p... afară (..remize" cu 

. nerul-Mecanizatorul Șimian, 
mătura Strehaia șl Minerul < 
vița șl a cîștigat jocul ' " 
lu Roșu, cu Metalul).
record l-a stabilit In 
nou promovata înainte 
re — 8—1 In partidele . _ ,____
palele ei adversare, Gloria Reșița 
șl Minerul Motru, a pierdut cu 
0—2 șl. respectiv, 1—2. A mai avut 
o Infringere, tot In deplasare, la 
CSM Caransebeș (0—1). Atacul e- 
chipei a fost punctul forte, a 
marcat un număr mare de goluri 
(40) dar cu precădere In meciu
rile de acasă — 34 de goluri (în 
deplasare doar 6). A nrimit 9 go
luri în deplasare (7 jocuri) și 5 
pe Șerenul propriu. B Jucătorii 
din Anina au fost sancționați în 
tur cu 14, cartonașe galbene. • 
Echipa are o frumoasă șl bine 
utilată bază sportivă, cu tribune 
pentru 4 000 de spectatori șl un 
numeros public la jocuri. «8 După 
turul campionatului trecut s-a 
aflat pe locul 6 cu 25 p, iar în fi
nal s-a clasat a patra. • Printre 
formațiile situate pe primele 
locuri, etapă după etapă, s-a nu
măra' și Gloria Reșița, o divizio
nară bine 'cotată șl în campiona
tul precedent. Merită remarcată 
șl Minerul Matăsari (jud. Gorj), 
care, după un stagiu de numai

nici 
i ob-

Mi- 
Ar- 

Ora- 
de la Oțe
ti Scorul 

rrfedul cu 
Vînju Ma- 
cu prinefr-

1010 PROHOSPOIl INFORMEAZĂ
loc duminică, 18 ianuarie.
• In legătură cu anularea 

unor întâlniri cuprinse în con
cursul Pronosport de duminică, 
11 ianuarie, anunțăm pe pa rti- 
otpanți că aceasta a fost prici
nuită de condițiile meteorologice 
nefavorabile din unele localități 
Italiene. Desigur că etapele vi
itoare se mențin în nota de in
teres
&-au 
dăm

șl atractivitate cu 
obișnuit participanțli. 
mai jos partidele Înscrise In

care 
Re

De ieri jucătorii, împreună 
cu antrenorii liderului — An- 
ghel Iordănescu și Radu Troi — 
se află la cabana Forban, unde 
vor parcurge prima etapă a 
pregătirilor. La 25 ianuarie este 
programată revenirea la Bucu
rești. Scurt timp după aceea 
sînt prevăzute mai multe jocuri 
peste hotare, partide in curs 
de perfectare. In încheierea 
scurtelor informații privind 
startul antrenamentelor cam
pioanei, cîteva gînduri ale an
trenorului Anghel Iordănescu : 
„Va fi o perioadă de muncă in 
ritm .susținut. Timpul pînă la 
dificila partidă cu Dinamo Kiev 
este scurt. Mă bucur că toți ju
cătorii sînt refăcuți după atît 
de solicitantu! sezon de toamnă, 
încheiat cu o partidă de vîrf, 
cea de Ia Tokio. Sper să reali
zăm în bune condițiuni progra
mul de antrenamente, spre a 
ne asigura astfel gradul de for
mă pretins de finala S\iper- 
eupei" — a încheiat antrenorul 
echipei, noastre campioane.

unde va rămîne pînă la. 26 ia
nuarie. în acest răstimp va 
avea loc și ședința de analiză a 
tarului campionatului. Antre
norul principal Nicolae Dinescu 
tăcea următoarea remarcă : „MS 
bucură faptul că toți jucătorii 
i-au prezentat la primul antre
nament într-o perfectă stare de 
sănătate. în plus, cu toții si-au 
exprimat dorința să se pregă
tească exemplar, singura eale 
care ne fioate scoate din im
pas. Am convingerea că în re
tur Chimia va fi una dintre e- 
chipele-surpriză".

ne-a
declarație : 

întotdeauna, 
primăvară.

rul fizic. în cursul acestei 
după-amiezi va avea loc ședin'a 
de analiză a turului, prilej de 
depistare a greșelilor comise în 
toamnă și de angajare la un 
efort susținut in returul cam
pionatului. C. Cernăianu 
făcut următoarea 
„Rapid a jucat, 
mult mâi bine în
Vrem să păstrăm tradiția și să 
ne autodepășim în retur. Toți 
jucătorii depun mari eforturi 
și, mai ales, suflet Ia antre
namente, ceeea ce ne» îndreptă
țește să credem că vom , avea 
o bună evoluție în campionat, 
spre satisfacția suporterilor".

două campionate, se află acum 
pe un Ioc onorabil. • O altă for
mație minieră dintre cele mal 
bune tn această serie este șl cea 
din Motru, care prin jocul ei bun 
amintește c<ț acum cîțiva ani a 
evoluat în eșalonul secund. @ tn 
actuala ediție a competiției, o 
comportare modestă au Dierna 
Orșova, Minerul Moldova Nouă șl 
Metalul oțelu Roșu, echipe care 
tn campionatul trecut se aflau 
la... polul opus. tn seria a 
VII-s este o singură debutantă In 
Divizia C, înainte Vînju Mate, un 
„11“ depășit de cerințele campio
natului. © Înaintările echipelor 
au fost active, au înscris un rțu- 
măr mare de goluri — 356 — ceea 
ce înseamnă o medie 
(T.R).

de 2,a.

Clasamentul după tur ;

1/Mln. Anina 15 9 3 3 40-14 30
2. Gloria Reșița 15 8 4 3 27-14 28
3. Minerul Motru 15 8 1 6 27-16 25
4. Min Mătăsari 45 8 1 6 25-18 25
5. Metal. Sadu 15. 8 1 6 26-24 25
6. Min. Ora vița 15 7 2 6 29-19 23
7. CFR Carans. 15 7 2 6 17-19 23
8. Min. Rovinarl 15 7 1 7 25-21 22
9. Mec. Șimlan 15 6 3 6 17-17 21

10. Met. Oțelu R. 15 7 0 8 15-23 21
UI. Petr. Tlcleni 1.5 6 2 7 19-26 20
12. Mln. Mold. N. 15 6 1 8 20-26 19
13. CSM Carans. 15 5 3 7 16-18 18
14. Dierna Orșova 15 6 0 9 19-28 18
15. Armăt. Streh. 15 5 1 9 21-33 16
16. înainte Vînju 15 4 1 10 13-40 13

Na-

concursul de duminică, 18 ia
nuarie : L Ascoli — Milan ; 2.
Atalanta — Sampdoria ; 3. Como— 
Roma ; 4. Florentina — Avelli- 
no ; 5. Internazionale — Empoll; 
6. Juventus — Udinese ; 7. 
poU — Brescia ; 8. Verona 
Torino ; 9. Bari — Genoa ; 
Cremonese — Lanerossl V. 
Lazio — Pisa ; 12. Messina — 
cce ; 13. Pescara — Arezzo.
• Astăzi este ULTIMA ZI pen

tru a vă juca numerele prefe
rate la tragerda obișnuită Prono- 
expres de mîlne, miercuri, 14 ia
nuarie.

10.. 
11. 

Le-
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La 14 și 21 ianuarie COMPETIȚII CONTINENTALE

INTERCLUBURI LA HANDBAL
cupele europene 

sferturi
pro-Miercurea viitoare este . 

gramată prima manșă (returul 
Dește o săptămlnă) a penulti
mului wact“ în cupele europe
ne la volei. Reprezentantele 
noastre în competițiile mascu
line — Steaua, în C.C.E.. și 
Dinamo, în Cupa Cupolot — au 
posibilitatea ambele, de a fi
gura printre finaliste. După 
?um se știe în faza preceden
tă Steaua a eliminat (3—0. 3—1) 
oe Hapoel Bat-Yam. iar Di
namo (3—0. 3—0) pe D.H.G. O- 
iense Următoarea adversară a 
?ampionilor noștri va fi echl- 
ia olandeză Brother Martinus 
Vmstervcen 
?! imine

Atena). Ruda Hvezda Praga 
(3—0, 3—1 Seinaioen —Fin
landa) 
2—3
S.V.
Ibis
eova
na).

Ț.S.K.A. Sofia (3-0. 
ei 
cu

cu Mladost Zagreb) 
Hamburg (1—3, 3—0 
Kortrijk) — Ț.S.K.A. Mos-
(3—0, 3—1 cu Sokol Vie-

Cuoa Cupelor. Dinamo va

care a reușit șă 
elimine oe Legia
3_g. 1—3). o echipă-surnriza 
Iar pe care Steaua o poate
iepăși in dubla tntîlnire de 13 
14 si 21 ianuarie. Tn celelalte 
oartide din C.C.E.: Panini.Mo
dena fB—0. 3—0 cu Polonia 
Londra) — 
(1-3 3-0

Varșovia

Eczacîbasi Istanbul 
cu Panathinaikos

Tn____ ___
întîlni formația poloneză Re- 
szovia Rzeszow (calificată la 
punctaveraj : 0—3. 3—0 ; 75:72 
cu Filamentspor Bursa). Ce
lelalte partide ale penultimu
lui act : Radiotehnik Riga (3—0. 
3—0 cu AMSL Frejus — Fran
ța) Tartarini Bologna (3—2.' 
3—0 cu Olympiakos Pireu). 
Levski Spartak Sofia (3—0, 3—2 
cu Delta Lloyd Amsterdam) — 
V.D.S. Berlinul Occidental (3—0. 
3—0 cu VBK Ulrîken — Nor
vegia) și S.C. Leipzig (1—3.
3—0 cu Dukla Liberec) 
Bosnia Sarajevo (3—2. 3—0 
Salesianos Madrid).

cu

STEAUA INTÎLNEȘTE UN ADVERSAR FOARTE PUTERNIC

Rezultate din 
de handbal. C.C.E (m) 
de finală : Metaloplastlca Sabac 
(deținătoarea titlului) — SC Em- 
por ROStOCk 29—24 (16—13), SK 
Minsk — Steaua Roșie Belgrad 
33—19 (15—5), Tusem Essen — Du
lci» Praga 19—15 (8—6). Feminin 
turul II : Suedstadt (Austria) — 
Stade Franțais 28—17 (12—7), Rad-
nlckj Belgrad — Vasas Budapesta 
27—13 (14—5) Preșov (Ceho
slovacia) — Irsta (Suedia) 21—19 
(11—81. Cup» Cupelor (feminin) 
turul n : Gjerpen Sklen (Norve
gia' — AS 
8 (9—3).
Krasnodar 
Berlin — 
nemarca) 
(Olanda) — AS Roma 27—14 (14— 
6). Cupa I.H.F. (f) turul n : USM 
Gaeny (Franța) — WAT Viena 
24—10 (10—5). Masculin sferturi
de finală : Ureado Porsgrunn 
(Norvegia) - TSKA Sofia 23—18 
(9—6), Granltas Kaunas (U.R.S.S.) 
— Slavia Praga 26—10 (10—8), A- 
tletleo Madrid — BSV Berna 22— 
15 (10—8).

Besanqon 
MVSC 
23—23

Lyngsa
29—13 (13—5),

(Franța) 17—
Debrețin — 

(13—10), TSC 
Bolklub (Da- 

Geleen

volei 
capitala

Echipa masculină de 
Steaua va întîlni. In 
Olandei, formația Brothers Mar- 
tinus Amsterveen — meci tur 
’n cadrul Denultimei faze a 
C.C.E.

Asistind la ultimele pregătiri 
— in care s-a inclus și o par
tidă amicală cu Dinamo — am 
îvut prilejul să discutăm cu 
iei doi antrenori, G. Bartha și 
V. Dumitrescu. După ce ne-a 
fost prezentat lotul de jucători 
tare a făcut deplasarea — Io- 
nesett, Mina, Spînu, Pentelescu, 
Pralea, Dascălu, Constantin, 
Pădurețu, Nica, Racsov — am 
liscutat despre partida ce se 

foarte grea intilnirea cu această 
ichipă — ne spunea „principa- 

oi Bartha — ce se con- 
naționala Olandei,

eră desfășura miercuri. „Va

2Ll“ G.
fu îdă cu 
pregătită acum de Arie Selin- 
ger. care nu este altul 
fostul antrenor al echipei femi
nine a S.TJ.A. — medaliată cu 
argint la’J.’O. de Ia Los Ange- 
!es> Formație puternică, cu ju
cători înalți (medic de. 2,00 m). 
in care doar ridicătorul are

decît

REPLICĂ
Numele japonezului Kiyoshi 

Nakamurji a făcut de mult în? 
conjuru, 'lumii atletice, respec
tivul ocupîndu-se, vreme înde
lungată, de pregătirea marato- 
niștilor din tara sa lnaintînd în 
vîrstă Nikamura a tot promis 
să se retragi și. de tot atitea 
ori, și-a încălcat cuvîntul, con- 
tinuind să lucreze. Cind a îm
plini’ recent.. 75 de ani, aproape 
că i fost somat de ziariști: 
„Cit veți mai rămîne pe acest 
post ?“. Replica lui Nakamura a 
venit fără intîrziere : „Cel puțin 
pină la moartea mea“ ! Dirit.

l,75^m“. „Ce știți despre jocul 
ei „L-am studiat pe casete 
video, înregistrate la partide 
din turul anterior, cînd adver
sarii noștri au jucat cu Legia 
Varșovia. Joc modern, combina- 
tiv, blocaj foarte bun. Cu to
tul remarcabil ni s-a părut că
pitanul formației olandeze, Bro
wers. Mal știm că această e- 
chipă profesionistă și-a propus 
obiective ambițioase : ... riști- 
garea C.C.E. în turneul final 
ce se va desfășura in același 
oraș în luna februarie, apoi cu 
echipa țării, o medalie la C.E. 
și un loc la J.O.“. „Ce șanse 
avem „Ne gîndim să con
tracarăm aiuuriie lor printr-nn 
blocaj foarte bun, dorind să-i 
surprindem prin jocul nostru, 
combinativ, în viteză. Un lucru 
este sigur : calificarea în tur
neul final se va juca acolo. 
Unde noi dorim să obținem 
dacă nu victoria, cel puțin 
cîștigăm unul sau două 
turi". Optimist, secundul 
Dumitrescu a ținut să i 
pleteze 
din 1985, România
Olanda cu 
poate..."

Partida se
14 ianuarie.

i să 
se-
V, 

oom-
,Nu uităm că la C.E.

a învins 
Deci, ,e3—1.

desfășoară miercuri
de la 21.

Modesto FERRARINL

PE GHEATĂ SI- PE ZĂPADĂ U u
LAUSANNE. La C.I.O. a fost 

depusă candidatura Sofiei pentru 
organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă în 1994. Pînă acum a 
mai solicitat aceasta șl localitatea 
americană Anchorage, din Alas
ka. Ambele orașe s-au aflat 
printre candidate sl la organiza
rea J.O. de iarnă din 1992 care, 
după cum se știe, a fost atribu
ită localității franceze Albertville, 
Alegerea gazdei Olimpiadei Albe 
din 1994 se va face cu prilejul 
celei de a 94-a Sesiuni a C.I.O., 
îi) 1988.

rovet, ?-a încheiat eu victoria 
concurentului vest-german Fritx 
Fischer — 29:04,2 (1 punct pena- 
Uzare), urmat de Dmitri Vasiliev 
(U.R'.S.S.) 
ștafetă * X 7,5 km a revenit se
lecționatei 
urmată de 
lh 26:28,6 
lh 31:15,3.

MOSCOVA, 
unionale de 
nuat la Minsk cu proba femini
nă de 5 km, cîștigată de Vid* 
Vențene, cu timpul de 15:27,5.

29 :07.

U.R.S.S. 
U.R.S.S. 
și

Proba de

lh 25:41,9, 
(tineret) 

Cehoslovacia

— Campionatele 
schi-fond au conti-

MtlNCHEN. - Organizatorii 
Campionatelor Mondiale de schi- 
fond, programate Tuna viitoare 
la Oberstdorf (Rr F. Germania), 
au făcut cunoscut că, pînă tn 
prezent, la întreceri și-au anunțat 
participarea sportivi șl sportive 
din 29 de țări.

Concursurile vor avea loc 
tre 11 șl 22 februarie.

în-

de 
În
de 
de

VIENA. — Proba masculină 
500 m din cadrul concursului 
temațional de patinaj viteză 
la Innsbruck, a fost cîștigată 
sportivul sovietic Aleksandr An
tipov în 38,57. adelașl concurent 
fiind învingător și la 1 000 m cu 
l :17.86. In competiția feminină, 
proba de 500 m a revenit sovie
ticei 
1 500 m. 
sat Heike Poehland 
2:09,84.

Elena Iljina în 42,67. La 
pe primul loc . s-a cla- 

(R.D.G.) —

SOF1A. — Proba de 10 km din 
cadrul „Cupei Mondiale* la bla- 
tlon, desfășurată în stațiunea 
bulgară Me sporturi de iarnă Bo-

ADIO IERBII

In cadrul 
internațional 
viteză 
tinăra 
Ileana 
sat pe 
de 500 
44,68.

concursului 
de patinaj 

de la Varșovia, 
sportivă română 

Cletesteanu s-a cla- 
locul doi în proba 

• m, cu timpul de 
Pe primul loc s-a 

situat campioana poloneză 
Erwina Rysz — 44,23. Pro
ba masculină de 1 000 m 
a fost cîștigată de E. Do
minik (Polonia) — 1:20,29.

• TELEX • TELEX •
handbal ® La Luxemburg 

au început întrecerile unul tur
neu Internațional masculin, în 
prima zi a competiției înregis- 
trîndu-se următoarele rezultate : 
Israel - Olanda 23—21 (13—10) J
Portugalia — Luxemburg 24—17 
(12—10)
HOCHEI PE IARBA O In pri

ma zi a competiției masculine 
de hochei pe iarbă de la Delhi, 
selecționata Indiei a învins cu 
scorul de 4—0 (1—0) echipa Ke- 
nyei. Intr-un alt ioc. formațiile 
Olandei și Poloniei au terminat 
la ecalitate: 0—0.

JUDO în capitala Japoniei 
s-a desfășurat un turneu uni
versitar. Majoritatea titlurilor au 
revenit gazdelor, cu excepția ce
lui de Ja .open" în care victo
ria a surîs lui Henry StShr (R.D. 
Germană) și a celui pe echipe, 
întrecerea fiind dominată de re
prezentativa Uniunii Sovietice. 
Cîștigătorii niponi au fost : Ma-
ruyama (cat 65 ks»). Kaburagi
(cat. 70 kg) 5i Kanemaru (cat.
95 kg).

TENIS în finala turneului
International de la Perth (Aus-
tralia) lucătorul suedez Stefan 
Edberg 1-a învins cu 6—3- 6—4
pP ^m-r-țc^nui Dan Goldie.

VOLEI Turneu feminin la 
Londra, in cadrul căruia au fn-st 
consemnate rezultatele : R. o 
Germană - Norvegia 3—0 (8 6
6) Cuba — TanonLa 3—o ni 4 
9) Cuba - R.p Germană 3—n
HO. 5. z4) • Taponia — Norvegia’ 
3—n z8 7 7). Comnetîtla a fn<:t

ir. CuM

Deși cu numeroase absențe, 
la feminin Chris Evert- . 
Lloyd (accidentată) și Steffi 
Graf (care se odihnește), 
la masculin • Connors, Wil- 
lander (proaspăt 
rit), Gomez,
McEnroe

. Nystrdm, 
de tenis 
ianuarie, 
atenție șl o nostalgie aparte. 
Nu atît pentru că această e- 
dlțle jubiliară, a 75-a, vine 
să încheie în 1987 Marele 
Slem 1986, ci pentru că 
pare 'Să însemne sfîrșitul u- 
nei tradiții, fiind (după 
presla lui Christian Collin de 
la „France Presse-) „hlsto- 
riques ă double titre*. Asta 
pentru că. pe de-o parte, se 
joacă în aceste zile pentru 
ultima oară pe bătrîna are
nă „Kooyong- din Melbourne, 
gazda atîtor și atîtor trium
furi ale tenismanilor de la 
Antipozi (inclusiv recenta iz- 
bîndă în „Cupa Davis-) și. 
pe de alta, întrucît din 1988. 
cînd sg va disputa într-un 
complex sportiv ultramodern 
(tot la Melbourne), open-uJ 
Australiei se va desfășura nu 
pe iarbă, ca totdeauna pină 
acum, ci pe o suprafață sin
tetică, mai ușor de întreți
nut î

După ce, pînă în 1975. ga-

căsăto- 
Pctt-nfors, 

(indisponibil) și 
„internaționalele- 

ale Australiei, 12—25 
sînt privite cu o

ea

ex-

zonul era majoritar pe scena ] 
Marelui Slem, numai Roland . 
Garros (cu zgură) făclnd ex- < 
aepție de la regula respecta- ] 
tă de Wimbledon, Forrest , 
Hills si Melbourne, au ce- > 
dat mal inttl americanii, cu ‘ 
decoturful de, la Flushing , 
Meadow (din 1978), și acum, i 
lată, australienii, din 1988 in- ] 
trecerea numărul 1 a tenlsu- i 
lui mondial avlnd să se im- ' 
parts Intre 4 suprafețe de joc 
diferite : zgura din Franța, i 
gazonul din Anglia, cimentul 1 
din S.U.A. și sinteticul din ] 
Australia. De-aicl încolo pă- , 
rarlle se separă. Unii văd tn ' 
această schimbare (Impusă, , 
fără îndoială, de moderniza- • 
rea tenisului) un element de ' 
progres, varietatea avlnd să , 

diferite ' 
echitabil ] 
unul

permită stilurilor 
să-și valorifice mai 
șansele de-a lungul ... 
competițional. Alții, însă, 
gretă încă o dispariție a 
bii, conslderînd acest 
drept sfîrșîtul unei epoci 
mantice, al aceleia cînd teni
sul părea, vorba lui PrPvost. 
„dansul trist 
luîul*.

Dar 
Viata 
toasă.

an 
re- 

ler- 
âct 
ro-

de la ora cea-

asta
merge 
Iar tenisul trebuie

I se snnună.
Ovidiu IOANIȚOAIA

a fost cîndva. 
înainte, tumul- 

să

BUDAPESTA. — In cadrul tur
neului internațional de hochei pe 
gheată pentru echipe de 
de la Budapesta, 
Iugoslaviei a 
de 5—4 (3—2 
Ungariei.

PRAGA —
turi cu schi urile desfășurat 
trambulina de 90 m de la Strbske 
Pleso (Cehoslovacia) a fost cîști- 
gat de Ulf Flndeisen (R. D. Ger
mană) cu 212,2 puncte (sărituri 
de 113,5 m șl 105 m),. Pe locurile 
următoare s-su situat norvegia
nul Ole Gunnar Fidjestoel — 
200$ P și austriacul Erast Vettori
— 194,1 p. în clasamentul general 
al „Cupei Mondiale**, după 19 
probe, se menține lider Emst 
Vettori — 137 p, secundat de nor
vegianul Vegard Onaas — 122 p.

ZURICH. — Proba feminină de 
500 m din cadrul concursului de 
patinaj viteză de la Davos, con- 
tînd peniru „Cupa Mondială-, a 
revenit sportivei americane Bon
nie Blair, cu timpul de 39,74, ur
mată de Karin Kania-Enke (R.D. 
Germană) — 40,81. In proba de 
l 500 m, pe primul loc s-a situat 
Andrea Schoene (R. D. Germană)
— 2:02,49.

MONTREAL. — Proba de 15 km 
fond desfășurată la Calgary (Ca
nada) s fost cîștigată de schiorul 
finlandez Harrl Kirvesnlemf în 
41:52,90, urmat de suedezul Torgny 
Mogren — 42:02,70. în clasamentul 
„Cupei Mondiale- după acest con
cur- conduce suedezul Gunda 
Svan — cu 74 p, urmat de sovie
ticul Vladimir

tineret 
selecționata 

întrecut cu scorul 
2—1, 0—1) formația

Concursul de sări-
po

Smîrnov — 43 p.

Desfășurată pe 
Mellau (Austria) 
de slalom special 
victoria schioare! 

McKinney,

MELLAU — 
plrtia de la, 
proba feminină 
s-a încheiat cu
americane Tamara 
cronometrată tn cele două manșe 
cu timpul de 1 :48,79. Pe locul 
doi s-a clasat sportiva Iugoslavă 
Mateja Svet — 1:49,23, iar pe
locul trei Malgorzata Mogore 
(Franța) — 1:29,26.

Tur de orizont Io campionatele naționale din Europa
VALSUL VIENEZTIROLEZIIAUSTRIA

fruntea clasamentului, Aus- 
Viena, care prin ..eventul"

înaintea începerii 
Iugoslavul Otto Barici, 
rul lui Rapid Viena, 
printre altele : „Rapid 
echipă de. 
degrabă una de.. 
Rapid a trecut de F.C. 
dar avea să fie 
(1—1 șl 1—2) de golul 
norocos al lui Leitzke abia 
min. 208 (!) al dublei confrun
tări cu Lokomotive Leipzig. In * 
campionat însă, spwsele antreno
rului Barici aveau să aibă de
plină acoperire. Victorii conclu
dente (8—1 cu Klagenfurt, 7—1 
cu L.A.S.K.) alternau cu contra- 
performanțe, ca 0—1 cu „lanter
na roșie- (tot Klagenfurt,) a- 
flată după 16 etape la prima 
victorie, «au 2—3 acasă cu Wiener 
SK, deși în formația Rapidului 
intrau permanent 7—8 
nenți ai primei 
printre care portarul 
fundașii Lainer, 
Weber, 
Willfurth, 
nu mal

• •

sezonului 
antreno- 
declara 

„ _ nu e o
regularitate, cl mai 

Cupă-. în C 2
Bruges, 

eliminată 
’ oarecum

în

In 
tria 
de anul trecut a redus scorul... 
titlurilor de campioană : 18 față 
de cele 27 ale Rapidului. Her- 

(46 de ani) l-a fi- 
„închlzător- In

compo.- 
reprezentative, ’

Konsel, 
Brauneder și 

mijlocașii Kienast și 
atacantul Hrstic, ca să 

, amintim de iugoslavii
Kranjcar sau Halilovich

* transferul anului
F. C.

'(fostă Swarowski Wacker 
bruck) a avut o frumoasă evo
luție. Titularizînd nu mai puțin 
de cinci component! ai naționa
lei’ „under 21* a Austriei,x între 
care Linzmaier, Spiellman și 
Roscher aveau să „explodeze- în 
curînd, după 12 etape Tyrol a 
trecut chiar pe primul loc. pă- 
rînd că a învățat... nașii valsu
lui vienez. Dar urmează o serie 
neagră (doar 3 Duncte în 5 Sta
ne, tinerii tirolezi- acuzînd pro
babil și oboseala acumulată pînă 

“în optimile
echipa din 
nrîma nar*e 
locul 3

man Stessl 
xat pe Tiirmer 
fața fundașilor Frind șl Degeor- 
gi, forța ofensivă fiind asigurată 
de Drabits, Ogris, Steinkogler. 
da-“ mal ales de Anton Polster, ca
re la 22 de ani se anunță o 
mare /vedetă a fotbalului vlenez. 
în imediata apropiere a podiu
mului, trei echipe de 50°/n : Ad
mira Wacker (cu o defensivă a- 
sigurată de internaționalii Baum
gartner, Messlender si Oberho- 
fer) VOEST Linz (cu „axa" 
Ferhatovici — Stoffelbauer — 
Heider) și Linzer A.S.K. (39 go
luri la pasiv, cu toată prezența 
între buturi a titularului . națio
nalei, Lindenberger). Cu oarecari 
emoții au „prins- plutonul celor 
8 echipe Wiener SK șl Sturm 
Graz, ambele , cu cîte 21 de punc
te.

Fază din d^rbyul vienez F.C. Austria Rapid (2—2). în cen^ 
tru, înaintașul Anton Polster (Austri8)_ golgeterul ^campionatului 
cu 26 de goluri (22 de partide) Telefoto: A.P. — Agerpres

Făcînd ________
ter "Pacult, 27 ani)

(Pe- 
Tyrol 
Inns-

de- 
du- 
Ll-

Real 
fără 

de

Cunei U.E.F.A.) și 
Innsbruck termină 
a campionatului ne

TREI ECHIPE se 
tașează în Spania, 
pă 22 de etape, 
dera, F.C. Barcelona, a , 
reușit, in deplasare, un 
prețios scor egal (0—0) 
cu F.C Sevilla. 
Madrid a dispus 
dificultate, ou 3—0.
Betis Sevilla în timp 

- ce Espanol a întrecut 
eu 2—0 pe Zaragoza 
Codașele Sabadell și 
Santander au terminat 
la egalitate : I—1. în 
rest, toate celelalte for
mații gazdă 3u obținu*

Ce va urma la 
ceste prime opt 
pută un turneu , , r___
tru desemnarea campioanei, tur
neu în care se va ține seama și 
de rezultate din prima fază. 
Formațiile clasate pe locurile 
9—12 (Vienna, Eisenstadt, Grazer 
AK și Klagenfurt), .împreună cu

PE SCURT e PE
Bil-

4—1
victorii : Athletic 
bao — O sa suna 
Las Palmas — Atletico
Madrid 2—1, Cadiz — 
Mallorca 1—0, Vallado
lid ■
1— 0.
2— 0.
F.C.

- Real Sociedad 
Murcia — Gijon 

Pe primele locuri • 
Barcelona 33 p 

Real Madrid 31 p, Es- 
panol Barcelona 30 p 
pe locurile 17—18, Osa- 
suna și Sabadell cite 15 p.

NICI O VICTORIE îr 
-ieplasare. în ‘etapa a 
17-a, în Portugalia. în 
schimb. 4 ..scoruri albt>-’

primăvară ? A- 
clasate vor dis- ' 
(tur-retur) pen-

SCURT @ PE

primele patru din divizia secun
dă se vor întîlni într-un turneu 
(tur-retur și acesta, dar în care 
toate formațiile vor porni de la... 
zero) 
patru 
prima

pentru desemnarea celor 
echipe ce vor rămîne în 
divizie.

Dan MIHALCEANU

SCURT
Iată rezultatele : 
zim — Benfica 
Boa vi sta — 1
0—0, F.C. Porto — Gui
maraes 2—2, Sporting— 
Rio Ave 0—0, Belenen- 
ses — Salgueiros 0—0 
Braga — Chaves 2—1, 
Portimonense — Coim
bra 2—0, Funchal — 
Elvas 5—1. Pe primele 
locuri : Benfica 28 p 
Guimaraes 27 p. F. C. 
Porto 26 p : -pe ultimele 
locuri * 15 Elvas 10 p 
18. Farense 9 p.

ÎN TURUL 3 AL CU-

: Var- 
i 9-0 
Farense

PEI ANGLIEI, Crystal 
Palace (liga a 2-a) a 
eliminat pe Nottingham 
cu 1—0. Alte rezultate : 
C ha rlto n — W a 1: aal
(liga a 3-a) 1—2 !, Ai
dershot (liga a 4-a) .— 
Oxford 3—0, Southamp
ton — Manchester City. 
2—1. Everton — Man
chester United 1—0, Ar
senal — Reading (liga 
a 2-a) 2—1., Meciurile 
Luton — * Liverpool 
(0—0) și Aston Villa —' 
Chelsea 2—2 se vor re- 
iuca
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