
SCRISOAREA
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

adresată celor care i-au trimis mesaje și telegrame 
de felicitare cu prilejul aniversarii zilei de naștere

Tovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim-mindstru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului, i-®u fost trimise, cu prilejul ani
versării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități re
voluționare, un mare număr de mesaje, scrisori șl telegra
me de felicitare. Dînd expresie gîndurilor și sentimentelor 
lor de aleasă stimă și prețuire, muncitorii, țărami coopera
tori-, oamenii de știință, artă și cultură, cadrele didactice, 
activiști de partid și de stat, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, revoluționare — au adus un vibrant omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu și i-au adresat, din toată inima, 
calde urări de sănătate, viață îndelungată, fericire și putere 
de muncă, de noi și tot mai mari realizări în activitatea de 
înaltă răspundere pe care o desfășoară în conducerea parti
dului și statului pentru progresul șl înflorirea României 
socialiste.

Tuturor celor care i-au transmis mesaje, scrisori șl tele
grame. de felicitare, tovarășa Elena Ceaușescu le-a adresat 
următoarea scrisoare de mulțumire :

„Doresc să mulțumesc călduros organizațiilor de partid, 
ministerelor, instituțiilor centrale, organizațiilor de masă și 
obștești, oamenilor muncii din întreprinderi industriale și 
unități agricole, din institute de cercetare științifică și pro
iectare, din învâțămînt, cultură și artă, tuturor celor care 
mi-au adresat felicitări și urări cu prilejul aniversării zilei 
de naștere.

Apreciez aceste manifestări ca ___ _
de profundă încredere și atașament pe care oamenii muncii. 
Întregul popor Ie nutresc pentru eroicul și gloriosul nostru 
partid comunist — torța politică conducătoare a întregii na
țiuni — în rîndurile căruia am militat din cei mai tineri ani 
ai vieții și pe caro îl voi sluji, Întotdeauna, eu Întreaga mea 
ființă. Voi acționa cu toată energia, și în viitor, pentru în
făptuirea neabătută a politicii partidului de dezvoltare eco
nomică și socială a țării, pentru progresul continuu al ști
inței și culturii, pentru împlinirea aspirațiilor supreme ale 
Poporului român, pentru triumful cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii între toate națiunile lumii.

Adresez, din toată inima, tuturor celor care mi-au transmis 
felicitări, cele mai calde urări de sănătate și fericire, de 
satisfacții și împliniri tot mai bogate în muncă și viață.

Urez întregului nostru popor succese si realizări tot mai 
mari în activitatea consacrată înfăptuirii prevederilor pla
nului pe acest an și pe întregul cincinal, a istoricelor hotă
rî ri ale Congresului al XHI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, care vor asigura ridicarea pe trepte tot mai Înalte de 
progres și civilizație a României socialiste".

§
§

ELENA CEAUSESCU

o expresie a sentimentelor

Aseară

3—0 (7. 13. 14). 
că ..parțialele" 
detașate. asa 

altfel, posibil.

poloneză Resovia 
Voleibaliștii noștri

Gerul și zăpada au repus în drepturi depline săniuța și, impli
cit, bucuria copiilor de a se întrece, cutezători, pe cele mai preten
țioase „piste", așa cum o demonstrează și imaginea fotoreporterului 
nostru Iorgu BĂNICA, Performerii sporturilor de iarnă accele
rează și ei, aflîndu-se în fața unor examene internaționale ce 
trebuie trecute cu succes.

în pag. 2—3, prezentăm o amplă „Cronică a iernii", cu subiecte 
culese din principalele discipline de sezon practicate la noi, la 
diferite niveluri ale performanței.

După un an

tu obiective nerealizate
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Pentru o cit mai bună reprezentare la Jocurile Olimpice

RElNNODAREA TRADIȚIEI iN LUPTELE GRECO-ROMANE 
SOLICITĂ EFORTURI CONJUGATE

Referindu-ne la luptele gre- 
co-romane intr-un număr tre
cut al ziarului nostru la ru
brica „Retrospective — 1986.
Perspective — 1987". aminteam 
faptul că de rezultatele mai 
slabe din ultimul an ale echi
pei reprezentative sînt răspun
zători nu numai antrenorii lo
tului național, ci si ai secți
ilor din tară. In fond, selec
ționerii alcătuiesc lotul din vîr- 
furile sportive, cele mai bune 
produse ale secțiilor. Dacă vor 
exista secții puternice, cu spor
tivi valoroși si iuniori talen- 
tați și echipa națională va a- 
vea o valoare ridicată, perfor
manțele pe plan internațional 
fiind un rezultat firesc. în pe
rioadele de pregătire centrali
zată, tehnicienii mai perfecțio
nează unele procedee tehnice, 
dar. în principal, ei urmăresc 
să pregătească luptătorii in asa 
fel incit aceștia să atingă for-

ma sportivă în momentul com
petiției. Baza pregătirii spor- 

e- 
de 
în 
fi-

tivilor de performantă se 
fectuează la cluburi în ani 
muncă în care se dezvoltă 
mod corespunzător calitățile 
zice ale tinerilor, concomitent 
cu însușirea si perfecționarea 
principalelor procedee tehnice 
de atac și apărare.

în acest sens. în articolul a- 
mintit prezentam și un exem
plu din trecut — al tînârului de 
18 ani, Ion Draica. descoperit 
și pregătit de antrenorul con- 
stănțean C. Ofiferescu, care a 
fost introdus în echipa națio
nală de seniori, participantă la 
Campionatele Europene de la 
Bursa. Excelent pregătit 
club, juniorul I. Draica a 
venit campion european de 
niorl, fără să fi beneficiat 
o pregătire prealabilă în 
drul lotului. Deci se poate și 
așa. Există multi antrenori si

la 
de
se- 
de 

ca-

Șl SUSȚINUTE
secții' capabile să producă ele
mente de valoare, competitivă 
pe plan international. Si dacă 
echipa națională a anilor de 
vîrf (1970—1984) a fost atît da 
puternică, situația s-a datorat 
și pasiunii si priceperii unor 
antrenori din tară care se în
treceau în lansarea spre lotul 
național a unor tineri care de - 
care mai talentat! și bine 
pregătiți. Alături de Constan
tin Ofiferescu (cel care i-a 
pregătit și pe C. Alexandru. Șt. 
Negrișan, S. Herțea), contribu
ții importante la completarea 
lotului eu asemenea elemente 
au mai avut și Marin Belușica 
(Rapid 
depistat 
Enache.

București). care i-a 
și pregătit pe Ion 
Nicu Gingă si Vlc-

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2—3)

meciul-tur din Cupa Cupelor la volei (m)

ÎNTRECUT RESOVIA CU 3-0
Aseară. Sala Dinamo din Ca

pitală a adunat pe toți infocații 
suporteri ai voleiului bucureș
tean (și chiar cițiva din pro
vincie) la prima manșă din 
cadrul penultimei faze a Cupei 
Cupelor. în care vicecampioana 
țării noastre. Dinamo, a întilnit 
formația 
Rzeszow.
au oferit publicului satisfacția 
unei victorii cu 
dar si regretul 
n-au fost mai 
cum era. de
Oricum, o victorie care le dă 
sanse reprezentanților noștri 
să se califice pentru turneul 
final al competiției, programat 
luna viitoare în Elveția. la 
Basel. Dar aceste șanse vor 
fi. desigur, condiționate de o 
mai mare mobilizare la meciul- 
revansă. cu Resovia. miercurea 
următoare.

Dinamoviștii au început deciși 
iocul si și-au dominat net ad
versarii. _măcinîndu-le“ actiu-

nile cu servicii dificile (mai 
ales Rotar. Căta-Chițiga si E- 
nescu) care, pe fondul de cris
pare a jucătorilor polonezi, au 
adus- puncte prețioase, adăugate 
celor realizate cu blocajul (în 
prim-plan Gîrleanu, care avea 
să fie cel mai bun pe parcursul 
partidei) 
atac ale 
polonezi, 
folosirea 
dicători.
ziarz si Zielinski, înlocuit apoi 
de Komar), au cedat acest prim 
set la diferență mare. logică, 
după cum s-a desfășurat jocul, 
dar, începi nd din partea a 
doua, replica lor a cunoscut o 
creștere evidentă, sprijinită larg 
de relaxarea bucurestenilor. de 
slăbirea forței preciziei

si prin greșelile în 
oaspeților. Voleibaliștii 
care au surprins prin 
sistemului cu doi ri

de la început (Ko-

serviciului si. mai cu seamă, 
de ineficacitatea blocajului. Pe 
de altă parte, ieșeau în e- 
vidență oscilațiile de inspirație 
ale coordonatorului Căta-Chi- 
țiga. Astfel. oaspeții au con
trolat pînă spre final setul al 
doilea (4—0. 6—1. 12—7. 13—9). 
Salvatoare — cîteva imprecizii 
si greșeli de așezare ale ad
versarilor, precum si trei blo
caje ferme (Vrîncuț) relansin- 
du-i pe dinamoviști spre vic
torie la limită. După cum înce
puse setul al treilea, Dinamo 
părea să scape total de emo
țiile returului (6—1. 7—3, 10—6). 
însă echipa a dat din nou semne

RETROSPECTIVE 1986 ~
^PERSPECTIVE 1987

HANDBALUL FEMININ ARE DATORIA SA SE RIDKE
LA ÎNALTELE COTE ALE

1 Intr-un an marcat de un singur eveniment 
major, cum a fost Campionatul Mondial (grupa 
A) din Olanda, nu putem raporta activitatea 
reprezentativei feminine de handbal a țării noas
tre decit la această supremă întrecere. Cu atît 
mai mult, cu cit la finele ei prunele trei cla
sate își primeau „pașapoartele" pentru J.O. din 
1988, iar echipa României își propusese să se 
afle printre ele. Deci : obiectivul handbalistelor 
românce era un loc pe podium la C.M. din 
Olanda si, implicit, calificarea Ia Olimpiadă. Or, 
se știe, acest obiectiv atit de onorant — în po
fida faptului că era pe deplin realizabil — nu 
a fost îndeplinit, reprezentativa țării noastre 
ocupînd locul V în clasamentul final.

în aceste condiții, este firească întrebarea : 
care sînt cauzele eșecului ? Desigur, unele din
tre acestea.au putut fi depistate chiar în tâmpul 
disputării meciurilor diin cadrul Campionatului 
Mondial : numeroase ratări din situații foarte 
elare ; un sistem defensiv, iindusiiv jocul por
tarilor, cu mult sub nivelul cu care ne obiș
nuiseră componentele echipei chiar în campio
natul intern ; o stare psihică la cote mai scă
zute etc, Altele au fost „descoperite" ulterior, 
cu prilejul unei foarte serioase analize efectuate 
intr-o ședință specială a Biroului F.R. Handbal. 
Astfel, una dintre cele mai flagrante erori a 
fost neresp.ecta.rea, în timpul jocurilor, a indi
cațiilor tactice. Deficiența fiind — după opi
nia generală a membrilor biroului fede-

PERFORMANTEI MONDIALE
ral — mai veche, ar fi fost necesar ca să se 
ia, desigur, măsuri din vreme, ou atît mai mult 
ou cit s-au constatat și nepermise derogări de 
la planul de instruire, precum și o stare de 
infatuare a unor sportive. Nu s-au luat, și 
urmarea s-a văzut O asemenea atitudine față 
de muncă trebuie înlăturată, și este de datoria 
antrenorilor, a federației să preîntimpine. în ac
tualul sezon, repetarea unor astfel de situații. 
De asemenea, pe parcursul pregătirilor nu s-au 
luat măsurile necesare pentru cunoașterea po
tențialului adversarelor echipei României la 
C.M. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea me
ciurilor cu Cehoslovacia și Norvegia s-a... des
coperit că nu se știa nimic despre aceste 
formații I Ar fi de adăugat cîteva cuvinte despre 
antrenorii aflațl la conducerea tehnică a echipei 
națio-nale. La cârmă a fost mai întii, singur. Eugen 
Bartha, apoi acesta împreună cu Pompiliu Si- 
mion, în vară cel de al doilea cu Alexandru 
Mengoni. In sfirșit, cu doar c teva săptămini -îna
inte de plecarea la C.M. s-a revenit la cuplul Si- 
mion-Bartha. Nu punem nici o clipă la îndoială 
capacitatea profesională a vreunuia dintre ei, dar 
ne întrebăm (și întrebăm) dacă astfel de... soluții 
nu au produs oarecare derută printre handbalis
tele echipei noastre reprezentative.

Ion GAVRIir^CU

(Continuare în pas 2-3)

(Continuare în nag a 4-a)

Aurelian BREBEANU

Dinamovlstul Vrîncut ataci in forfi, evitină blocajul polonezilor 
Czapor s> Kozlarz Foto: Aurel D. NEAGU

Azi, In Sala floreasca din Capitală

DEBUTUL SEZONULUI COMPETIȚIONAL DE SCRIMA
Astăzi, in Sala Floreasca din 

Capitală se va consemna de
butul activității competitionale 
interne de scrimă. Prilejul îl 
constituie prima 
ziilor Naționale 
cum și faza I 
lor individuale.

Pe planșe vor
competiție floretiștii. 
a-și disputa cele 24 de locuri 
care asigură prezenta în faza 
finală a campionatului indivi
dual Vineri, floretiștii vot

etapă a Divi- 
A si B pre- 
a campionate-

intra astăzi în
pentru

concura în cadrul echipelor lor 
de club, angrenate în sistemul 
divizionar. Simbătă va ti rin- 
dul sabrerilor în proba indivi
duală, tot ei participînd du
minică la etapa I a campiona
tului pe echipe.

Săptămîna viitoare în aceeași 
sală din cadrul complexului 
sportiv bucureștean. vor evo
lua, începînd de miercuri si 
pînă simbătă. floretistele si 
spadasinii-

acestea.au
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Rubrică rezervată șoimilor patriei 
fi purtătorilor cravatei roșii cu tricolor

In Divizia Â de baschet (m)

STEAUA Șl DINAMO AU OBȚINUT VICTORII SCONTATE

® După o vacanță de iarnă 
de neuitat in tabără la Bră- 
ditu — Argeș (cu vizite la 
Curtea de Argeș și In așezările 
de pe valea Vîlsanului), pid- 
nierii de la școlile nr. 48 și 65 
din Sectorul 3 al Capitalei, cei 
care s-au initiat în rugby în 
cadrul Asociației Sportive Glo- 
ria-Republica. pot fi întîlniti 
de două ori pe săptămînă la 
antrenamente pe baza sportivă 
a U.T.C.. Pantelimon. Sub în
drumarea antrenorilor St. Po
pescu si C. Bidirel, micii rug- 
byști bucureșteni se pregătesc, 
!n orele lor libere, pentru se
zonul de primăvară. în princi
pal pentru campionatul de co
pii al Capitalei, cu dorința (ex
primată de Langa. Manole. Ne- 
dea și Grosul de a încheia 
întrecerea pe podium...

• Pîrtiile de sanie și schi 
situate pe dealul Plăeșu și din 
zona Monumentului, ambele a- 
flate în perimetrul orașului Tg. 
Neamț, sint populate zilnic de 
sute de copii și pionieri apar
ținând in special școlilor nr. 1. 
2, 4 și 5. Ei participă la con
cursurile inițiate de Casa Pio
nierilor și Șoimilor Patriei din 
localitate, la reușita . cărora îsi 
aduc contribuția profesorii de 
educație fizică Vasile Cojoca- 
ru, Eugen Creții. Aurelian Pl- 
trinjel si Florin Iurea. Zăpada 
abundentă căzută în zonă asi
gură iubitorilor sporturilor ier
nii condiții excelente de între
cere.
• Mare amator de baschet 

(component al secției de copii 
a Clubului Sportiv Școlar nr. 
2), pionierul Alexandru Don- 
eiu, din clasa a 5-a a Liceului 
de Filologie-Istorie din Bucu
rești, îndrăgește in aceeași mă
sură și schiul. „Tabăra de 
la Predeal, din această va
canță de iarnă. a fost 
binevenită pentru a-mi spo
ri cunoștințele tehnice", ne 
mărturisea, cu satisfacție, mi
cul sportiv bucurestean, care 
— cum ne-a dat de Înțeles — 
va rămine un statornic iubi
tor al schiului, „cit timp con
dițiile meteorologice vor per
mite—" Si cum pînă la _ ter
minarea iernii mai sînt cîteva 
aăptămîni bune...

© O unitate de pionieri cu 
o bogată activitate sportivă de

REiNNODAREA TRADIȚIEI IN LUPTELE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

tor Dolipschi, craioveanul 
flic Marinescu (antrenorul 
lui Gh. Berceanu), Virgil 
Gherasim, cel care l-a des
coperit pe Șt. Rusu. Lucian Co
mun, de la Cîmpulung Muscel 
(fostul antrenor al lui Ion 
Păun). Emil Bălănescu (antre
norul piteștean care l-a ini
tiat în tainele luptelor pe Mi
hai Botilă), arădeanul Tudor 
Blidaru (l-a pregătit pe R. Co
dreanul.

Dacă In momentul de fată 
echipa noastră reprezentativă 
nu mai dispune de valori ca 
In trecutul apropiat, situația 
se datorează în primul rînd 
faptului că antrenorii secțiilor 
descoperă si lansează din ce 
In ce mal puține elemente de 
certă valoare. Chiar si ..pro
ducția" tehnicienilor mai sus-

HANDBALUL FEMININ ARE DATORIA SĂ SE RIDICE LA ÎNALTELE COTE ALE PERFORMANTEI MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

Dacă ar fi să ne referim la un 
capitol ta care (la ediția din 
Olanda a Campionatului Mon
dial) echipa României s-a do
vedit, totuși, superioară, aceas
ta ar f. capacitatea ei fizică, 
în pofida faptului că toate 
meciurile le-au solicitat hand
balistelor noastre o extrem de 
mare cantitate de efort, ele 
«-au dovedit apte să-l facă. 
Ultimele 10—15 minute ale fie
cărei dispute găseau formația 
României intr-o bună stare fi
zică dar. din păcate, ea nu o 
folosea pentru realizarea unui 
avantaj ci pentru refacerea 
handicapului de puncte — ceea 
ce a reușit de fiecare dată — 
creat ca urmare a deficientelor 
tehnice.

Firește, spunînd ce trebuia 
spus despre evoluția echipei 
noastre reprezentative la Cam
pionatul Mondial, nu negăm că 
— față de ani.i trecuți — hand
balul feminin a înregistrat în 

iarnă este cea a Scolii nr. 6 
din Vaslui. Profesoara de e- 
ducație fizică Ioana lanul reu
șește (fără prea multe Îndem
nuri...) să grupeze pe pîrtiile 
din Jurul orașului copii și pio
nieri reprezentînd toate clase
le. in întreceri de săniuș și 
schi (fond). De notat si fap
tul că la aceste Întreceri Sînt 
prezente deseori si cadrele di
dactice — învățători si profe
sori de toate specialitățile. în 
frunte cu directorul scolii, prof. 
Mihai Angheluță. Un îndemn 
in plus pentru micii sportivi 
vasluieni de a îndrăgi sportul 
și de a fi nelipsiti de la în
treceri.
• Cunoscuti pentru rezulta

tele lor frumoase obținute la 
fotbal, atletism (tetratlon. bă
ieți si fete) si handbal, pionie
rii Scolii nr. 99 din Sectorul 4 
al Capitalei manifestă în ace
lași timp multă receptivitate si 
pentru sporturile specifice se
zonului alb, patinajul și să- 
niușul îndeosebi. Patinoarele 
amenajate ad-hoc în perimetrul 
străzii Huedin (unde se află 
gi școala), precum si pîrtiile 
din apropiere sînt aproape. zil
nic „teatrul" de desfășurare a 
unor Întreceri pe clase, blocuri 
șl străzi, care fac deliciul par- 
ticipanților si al... spectatori
lor, de regulă părinți si bunici, 
cum e cazul lui Stefan Socol, 
care n-a scăpat nici un concurs 
organizat în prima jumătate a 
acestei luni...
• Continuă și acum, o dată 

eu reluarea cursurilor, pasio
nantele întreceri de hochei pe 
gheată (tradiționale) în comu
nele din județul Harghita. Prof. 
Ion Sticlaru. secretar al 
CJ.E.F.S.. are cuvinte de lau
dă la adresa organizațiilor de 
pionieri și a profesorilor de 
educație fizică de la școlile 
din comunele Dănești, Ditrău. 
Frumoasa, Lăzarea, Joseni, Mă- 
dăraș, Remetea. Sindominic, 
Sintimbru și Tomești. De re
marcat faptul că în aproape 
toate aceste așezări harghite- 
ne. copiii și-au amenajat (cu 
sprijinul consiliilor populare) 
patinoare naturale pentru ho
chei.

Rubrică realizată de 
Tiberiu STAMA

amintiti a scăzut in ultima 
vreme. In activitatea lor fă- 
dndu-se simțită o automultu- 
mire păgubitoare. Să nu mai 
discutăm despre faptul că e- 
xistă foarte multi antrenori fu
nii dintre ei. în centre cu tra
diție în sportul luptelor) care 
nu se pot mîndri nici cel puțin 
cu un sportiv de valoare dat 
loturilor naționale In decurs de 
ani. între aceștia ti amintim 
pe Cristea Lucacela (Reșița). 
Dumitru Dana (Timișoara), clu
jeanul Gheorghe Truță. Teodor 
Lucescu și Traîan Ardeleanu 
(Iași), slătinenli D. Bărbulescu 
și D. Calotă (a căror produc
ție proprie este nesemnificati
vă), Dumitru Popa (Tulcea). 
băcăuanii T. Grigorescu si Gh. 
Mocanu (în timp ce din același 
județ, Petre Husaru, la Letea 
Bacău, se afirmă pe plan na
tional. prin elevii săi. In Între

1986 un ușor progres, ilustrat, 
printre altele și de faptul că, 
în „Cupa Campionilor Euro
peni" — competiție continen
tală de mare dificultate —, Ști
ința Bacău (formație care a dai 
lotului reprezentativ cele mai 
multe jucătoare) a ajuns in 
finală. Prin această perfor
manță. Știința Bacău a devenit 
a doua echipă de dub a con
tinentului nostru întir-un clasa
ment alcătuit atit de federația 
internațională de handbal, cât 
și de publicațiile europene de 
specialitate. Valoarea perfor
manței băcăuan celor se ampli
fica daca ne reamintim că, îm 
semifinalele C.C.E., de au avut 
o adversară deosebit de redu
tabilă. pe Budiucnost Titograd, 
echipă pe care a întrecut-o în 
ambele meciuri. Victoria pe 
terenul iugoslavelor a fost u- 
nanim apreciată ca un rezul
tat deosebit, deoarece in ulti
mele cinci evoluții în cupele 
europene această solidă forma
ție nu numai că nu a pierdut

Meciurile de baschet masculin 
restante din etapele a Xl-a a 
Diviziei A, desfășurare în sala 
Floreasca, s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate :

STEAUA - DINAMO ORADEA 
2—0 s 94—77 (44—42) *1 96—72
(49—37). Cum era de așteptat, 
Steaua a cîștigat ambele partide 
cu orădenii, care doar In repri
za I a primului meci au jucat 
ceva mai dezinvolt, reușind un 
scor strîns la pauză. Din echipa 
campioană a lipsit Ermurachc 
(bolnav), dar a reintrat Opșitaru, 
care a avut o evoluție bună. în 
cele două întîlniri. s-au remarcat 
Brănișteanu și juniorul Cristes- 
cu. Marcatori : Ardelean 18+12, 
Reisenbflchler 0+5, Cristescu 
13+12, Cernat 19+15. Căpușan 
2+12. Opșitaru 7+13, Netolițchi 
15+9, Chirie 2+0, Brănișteanu 
18+14, Panaitescu 0+3. respectiv 
Pascu 7+2. Kosa 2+3. Fodor 
6+6, Flaundra 19+19. Rădulescu 
15+2. Antochi 8+4, Nicoară 0+8, 
Costin 11+8. Szabo 7+8, Cristea 
2+lE. Au arbitrat M. Oprea — 
N. Ionescu și O. Vestinian — 
M. Oprea.

DINAMO BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 2—0 î 111—66 
(56—11) si 105—70 (57—38). Bas-
chetballstil bucureșteni au câș
tigat, cum era de așteptat, ambe
le partide susținute în compania

Turneul de baraj la șah
GERTRUDE BAUMSTARK 

SE DISTANȚEAZĂ
La Sovata. turneul de baraj 

pentru desemnarea campioanei 
naționale de șah pe anul 1986 
a intrat in a doua jumătate a 
programului său de desfășu
rare. în prima rundă a retu
rului. adversare au fost Sma- 
randa Boicu (cu albele) și Ger
trude Baumstark. într-o Sici
liana. cu inițiativă pentru pie
sele albe în faza de deschi
dere. Boicu n-a ales cele mai 
bune continuări de joc șl a- 
vantajul a trecut de partea ne
grelor. concretizat pînă la ur
mă cu o victorie pentru Baum
stark. Câștigătoarea îsi conso
lidează astfel avansul deținut 
în clasament, iar învinsa lese 
din cursa pentru primul loc. 
Iată punctajele acumulate de 
cele trei jucătoare : Gertrude 
Baumstark 2.5 n. Ligia Jicman 
1 p. Smaranda Boicu 0,5 p. De
cisive vor fi ultimele două par-, 
tide, pe care Ligia Jicman le 
susține eu celelalte două par
tenere de întrecere.

cerile juniorilor si „cadetilor"). 
Și exemplele pot continua...

în atari condiții. echipei 
noastre reprezentative îi va fi 
extrem de greu să-și recapete 
poziția fruntașă pe care s-a 
situat multă vreme în arena 
mondială. Considerăm necesar 
ca forul de specialitate să În
treprindă o analiză amănunți
tă a muncii și producției tu
turor antrenorilor din tară si 
în funcție de rezultatele con
crete înregistrate, de aportul 
fiecăruia la formarea lotului, 
să la măsurile care se impun. 
Fără o muncă organizată șl 
comnetemtă. la toate nivelurile, 
desfășurată cu pasiune de că
tre toti antrenorii, nu vom pu
tea avea din nou luptători va
loroși la toate categoriile, spor
tivi capabili să obțină medalii 
(chiar de aur) în orice mare 
competiție internațională.

nici o intilnire, dar s-a deta
șat de adversare la scoruri u- 
neori... astronomice I Ținind 
tocmai seama de ideea amintită, 
nu putem trece cu vederea 
contraperformanțele celorlalte 
formații românești de dub în 
cupele europene : Chimistul 
Rm. Vilcea — eliminată după 
primul tur în „Cupa I.H.F." de 
către anonima echipă vest-ger- 
mană T.V. Liitzelinden, și 
TEROM Iași — care a rezistat 
doar un tur, după care a cedat 
în fața lui Radnicki Belgrad, 
care este, intr-adevăr, un ad
versar deosebit de puternic.

în aceiași context al progre
sului handbalului nostru femi
nin să notăm că echipele de 
tineret și junioare au avut un 
sezon bun in 1986. Nu vom 
reaminti rezultatele obținute 
de aceste formații in competi
țiile internaționale oficiale și 
amicale, dar trebuie reținut 
faptul că multe dintre compo
nentele echipei de tineret ac
tivează cu bune rezultate în 

eonstănțenîlor, la diferente foar
te mari. Dlnamoviștli, ea de 
obicei, au încercat să-și impună 
jocul de la Începutul fiecărui 
meci, iar antrenorii au trimis pe 
teren absolut toti jucătorii In- 
scrlși pe foaie. Ne-au bucurat 
prestațiile bune ale celor mal 
tineri componenți ai echipei, care 
au Încercat să-și valorifice din 
plin calltăție fizice și tehnice. 
Au marcat : Vinereanu ' 15+6, 
Hălmăgeanu 6+6, Toader 0+11, 
Vasil ic ă 8+0, Nlculescu 30+33, 
Ionescu 7+4, Iacob 7+12, Uglai 
16+2, Ivanov 0+4, David 17+7, 
Constantin 5+20, respectiv Lo- 
gofătu 11+6, Tecău 5+11, Marin 
2+8, Mănăilă 8+27, Bălceanu 
25+0, Moldoveanu 9+10, Spina 
0+4, Ilucă 6+4. Au arbitrat cu
plurile : Z, Raduly — I. Oiaru 
și N. Ionescu — M. Oprea.

Nicoleto ALDEA
——------ z: —------ -

A DOUA GRUPĂ 
VALORICĂ LA HOCHEI
în pilma partidă disputată 

ieri în campionatul echipelor din 
a doua grupă valorică, echipa 
lotului de juniori (18 ani), con- 
firmînd bunele rezultate înre
gistrate pînă acum., a întrecut 
IMASA SI. Gheorghe cu 3—1 
(0—1, 2—0, l—O) după un joc de 
slabă factură tehnică șl specta
culară. Și asta datorită an ti jo
cului practicat de echipierii for
mației din Sf. Gheorghe, preo
cupați nu de med, nu de eta
larea cunoștințelor lor tehnico- 
taotice, ci de un joc dur, chiar 
dincolo de limitele regulamen
tului. Astfel că arbitrii Șt En- 
du — R. Olinic și V. Butucel 
au avut de condus un meci di
ficil, sarcină de care s-au achi
tat cu bine. De remarcat cele 
36 de minute de penalizare ale 
jucătorilor de Ia IMASA (s-au 
„remarcat- A. Szabo, care a fost 
de trei ori pe banca de pedepse, 
o dată fiind sancționat cu W mi
nute, și V. Sandor, tot cu trei 
prezențe pe banca penalizați]or). 
Au marcat : C. Gali (min. 23), 
Potap (min. 33) și Spiridon (min. 
45) pentru Lot, respectiv Ugron 
(min. 17).
In cel de-al doilea med al 

programului, Viitorul Gheorgheni 
a întrecut la scor formația bucu- 
reșteană Sportul Studențesc (cea 
mai... matură echipă din com
petiție) : 10—2 (3—1, 6—1, 1—0). 
Diferența putea fi chiar mai 
mare, dar Viitorul nu a mai in
sistat în ultima repriză. Golurile 
le-au realizat Gergely (min. 4, 13, 
26), Toke (min. 24, 30), Szigmond 
(min. 30, 33). Csiki (min. 13),
Kacso (min. 31), Benedek (min. 
59), respectiv Alexe (min. 19) și 
Andreescu (min. 39). Au arbitrat 
bine V. Butuce] — R. Olinic si 
M. Manolache.

Competiția continuă azi, tot la 
patinoarul „23 August-, cu in
teresanta partidă Progresul Mier
curea Ciuc (lidera clasamentu
lui) — Lotul de juniori (ora 
10,30), urmată de Viitorul — 
IMASA (ora 13). (M. T.).

In Divizia A de handbal (I)
RULNENTUl BRAȘOV - 

HIDROTEHNICA CONSTANTA
înaintea foarte dificilei partide 

de duminică, pe teren propriu, 
cu Buducnost Titograd, «tin Cu
pa I.HJ., Rulmentul Brașov sus
ține azi întîlnlrea din cadrul e- 
tapel a X-a a Campionatului Di
viziei feminine A de handbal.

Sala Sporturilor din orașul de 
sub Timpa va găzdui, lnceplnd 
de la ora 17, meciul dintre Rul
mentul șl Hidrotehnica Constan
ta, această lnttlnire fiind ultima 
din etapa a X-a (care a fost 
fragmentată din cauza participă
rii celor trei formații In cupele 
europene), urmînd ca duminică. 
H Ianuarie, să albă loc patru 
partide din runda a Xl-a (ulti
ma a turului).

Campionatul Diviziei A : Este
rs Laszlo, Simons Manes, Li
dia Butnărașu, Liliana Bloju. 
Nicoleta Boriccanu Estera Oa
ra petru, Ribana Oancea șa.

In 1987 obiectivele handbalu
lui feminin românesc sînt 
deosebit de importante. Chiar 
în aceste zile, Ștainta Bacău, 
Chimistul Rm. Vilcea și Rul
mentul Brașov sînt angrenate In 
noua ediție a cupelor europe
ne ; reprezentativa de senioare 
va fi prezentă, ta luna decem
brie, la Campionatul Mondial 
(grupa B) din Bulgaria, Ultima 
șansă ce I se rezervă pentru 
a se califica la J.O. din 1988, 
dar are ca obiectiv și e'știga- 
rea Jocuriloir Balcanice (găz
duite de tara noastră). Con
cursul Prietenia ca și Balca
niada de tineret sînt, de ase
menea, competiții majore, ele 
trebuind abordate cu maximă 
seriozitate și responsabilitate, 
astfel ca handbalul feminin ro
mânesc să se ridice > înaltele 
cote ale performante, mondiale.

PE PIRTiA DE ROB
DE LA SltlAIA
La Sinaia. lucrările de în

ghețare a pîrtiel de bob și sa
nie de pe Muntele Furnica 
sînt în plină desfășurare. S-a 
pornit de jos (pentru ca a-*' 
tunet cînd se va ajunge la 
plecarea intermediară de la 
120fi m să poată fi efectuate 
primele coborîri de antrena
ment) șl. pînă ieri, era înghe
țată porțiunea sosire — viraje
le 13-12-11 (cu liniile drepte 
dintre ele), urmînd să se con
tinue activitatea pînă în aju
nul zilei de 20 ianuarie, cînd 
va începe școala de pilotaj 
(bineînțeles, dacă starea at
mosferică va permite desfășu
rarea normală a înghețării 
plrtiei). Școala de pilotaj va 
avea examene finale cu prile
jul finalei Daciadei (6—7 fe
bruarie) după care echipajele 
clasate pe primele șase locuri 
vor continua antrenamentele 
alături de echipajele de se
niori. s căror principală com
petiție — finala Daciadei pen
tru categoria de vîrstă respec
tivă — se va disputa în zilele 
de 14 și 15 februarie. Trofeul 
Carpați va avea loc o săptă
mână mai tîrziu.

Am 
comp 
un cc 
lotul 
prims 
era u 
anunl 
afișe 
Rece, 
nemil 
slngui 
tren or 
concu 
tă. pi 
zeci d 
el îns 
căclul 
foculi 
din I 
secție 
antrei 
niserâ 
pregă 
copii 
plate 
dar al 
râșia 
fond 
pînă . 
urmai 
„Acui 
ample 
din îi 
dar c‘ 
țional

CINE MAI
De cîțiva ani, pa

ieta concursurilor 
Internaționale de 
patinai viteză s-a 
îmbogățit cu un 
nou gen de între
ceri — cursele pe 
pistele reduse. Din 
momentul în care 
s-a văzut că au pri
ză la public, reu
niunile pe „inelele" 
mici de gheață 
(111,12 m) cîștigă 
teren, la Campiona
tele Mondiale din 
acest sezon figurînd 
probe de 500, 1000.
1500 și 3000 m, pre
cum și ștafete femi
nine și masculine. 
Printre protagoniștii 
acestor noi con
cursuri se află nu
me cu rezonanță în 
patinajul viteză — 
canadienii Silvie 
Daigle și Gaetan 
Boucher, australia
nul Mike Richmond 
americanca Bonye 
Blair. Și alți cunos
cut! performeri par-

PRINDE
ticipă /după 
ierea sezonulu 
petițlonal pe 
de iarnă de i 
siunl olimpi 
întrecerile d< 
rate pe „dr 
ghi urile* patl 
lor artificial 
hochei. Acest* 
tacole au păți 
in programele 
nice, i a edl< 
1938, de la t 
urmind a s 
demonstrații 
.short-track*.

în țara n 
asemenea al 
(care se ase 
cu veritabile 
de atletism 
gheață) au 
loc, în pre 
anul trecut 1? 
nad șl Buc 
după care toi 
cialiștîi au fo 
părere, în un 
tate că astfe 
concursuri sir. 
ale pentru dtv 
categorii de r

URMAȘII LUI ION
La Comarnic, localnicii nu au uitat că 

a plecat maestrul emerit al sportului Ion 
daliat olimpic român din întreaga istorie 
(împreună cu Nicolae Neagoe, locul 3 la J 
noble). Ca în fiecare an, iubitorii bobului 
mul rînd A.S. Vulturul și A.S. Cimentul) 
naiul concurs de pe pîrtia populară din 
zent la fața locului, fostul internațional N 
cîteva Interesante amănunte : ©Au partid 
buri din toate timpurile : de la cele de 
nuînd cu arhaicele Feierabend și terminîn 
Au concurat și veterani (cel mai vlrstnic 
foarte tineri, mulți elevi ai școlilor din lc 
o lungime de 2 km, a avut linii drepte, 
de-a lungul lui, sute de oameni al muncii 
A fost intr-adevăr un concurs popular < 
clarat localnicii, va fi repetat în acest sez

Dur

SCURT, FOARTE PE SCURT
• Tinerii noștri 

PATINATORI AR
TISTICI din Centrul 
Olimpic de pe lîngă 
întreprinderea de 
Mecanică Fină

I București s-au de
plasat la Gheor
gheni pentru a se 
pregăti specific, pe 

I gheața patinoarului 
din localitate. O- 
biectlvul principal al 
sezonului .î Con
cursul Prietenia, ce 

Ise va desfășura, la 
sflrșitul lunii mar
tie, în Polonia. Ia- 
tă-i pe cei chemați 
să Îndeplinească ba- 

Irem urile de perfor
manță ale acestui 
sezon : CorneJ Ghe
orghe, Marian Pri- 
săcaru, Zsolt Kere- 

Ikeș, Luis Taifas,
Codruța Moiseanu, 
Beatrice Kourcea- 
kovscbi, Fabiola V»- 

Ișinoiu, Raluca Duda 
șl Anca Cristescu. 
Antrenori : Gabrie
la șl Cornel Mun- 

Iteanu • Ileana
Hangan și colegele 
din Iotul national 
de SCHI FOND ju
nioare au plecat în 

I Cehoslovacia, cel
mal important con
curs din program

Mesto. Cum ani 
trecut aceeași Intri 
cere nu adusese ri 
zultatele dorite, c 
astă dată e de a< 
leptat ca junioare 
noastre să se r< 
maree, în sfiu*’ 
Primul semn 
tiv : victoria Danii 
lei Filimon, In pre 
ba de 5 km, desfi 
curată recent ] 
Skalka. Succes, 1 
continuare 1 ® 1
xamene internați/ 
nale si pentru tini 
rii BIATLONIȘT 
in Cehoslovacia I 
în R.D. Germani 
Noua generație c! 
fondiștl-trăgătorl : 
re cuvintul : M. Ri 
dulescu, S. Popa, l 
Csedo, I. Lestyei 
(seniori. dar c
toții tineri), i
Gheorghe, N. Șei 
ban, I. Diaconesc 
(juniori). Va urm 
vreunul dintre > 
exemplul antrenc 
rului de az 
Gheorghe Glrnit 
vicecampion mond 
al. la Minsk. în 1974

Majoritatea ji 
niorilor care au pa 
ticipat, sub condt 
cerea antrenorul î 
brașovean, E. U 
rich-Petrlc, la ufiind cel de la Nove



Divizionarele A la jumătatea cursei

RETURUL POATE ADUCE REDRESAREA

DOALĂ PE SCHiURI!“
naționale vin copiii pe schiuri 
de la/Bișnov sau tocmai din 
Fundata sau din șivula**.

Am privit din nou spre 
grupul gălăgioșilor „omuleți 
de zăpadă". „Nu e greu, copii, 
să umbla ți atîta cale pe 
schiuri Năsucuri roșii șl o- 
chlșori de cărbune s-au întors 
pentru o clipă de la pista de 
concurs : „Greu ? I Păi noi 
mergem în fiecare zi cîțiva 
kilometri pe schiuri, de acasă 
la școală și înapoi. Și de ju
cat, tot pe schiuri ne jucăm**.

O replică ce ne-a reamintit 
că în urmă cu cîțiva ani și 
prin părțile Sucevei am lntî- 
nit șirul elevilor-schlori lup- 
tîndu-se cu nămeții și învln- 
gîndu-i zilnic. Știm că și copiii 
Bistriței ori cei ai Apusenilor, 
copiii Rodnei sau Gutîiului 
învață cam odată verbele a 
merge și a schia. Alăturînd 
imaginile cu secvența din 
Valea Rîșnoavei va rezulta, să 
recunoaștem, o superbă bază 
de masă a schiului nostru. 
CUM RIDICAM BAZA SPRE 
vîrf ? — s-ar naște o între
bare. dacă nu chiar o proble-

Spectaculos promovată pe 
scena primei divizii — Ln pre
mieră, după o lungă si me
rituoasă prezență în eșalonul 
secund —, Flacăra Moreni a 
resimțit cel mai mult dificul
tățile de adaptare la noua sa 
apartenență. Ea a părut a fi 
insuficient pregătită — îndeo
sebi in ceea ce privește com
ponența numerică și valorică 
a lotului de jucători — pentru 
a face fată cu succes cerințe
lor superioare ale competiției 
de vîrf a fotbalului nostru. 
Așa se si explică poziția co
dașă a echipei din Moreni la 
silrșitul primei jumătăți a cam
pionatului. bilanțul ei modest, 
de numai 9 puncte obținute, cu 
un îngrijorător —7 în „clasa
mentul adevărului". 9 Cele 
numai 13 goluri marcate (în 17 
meciuri) pun clar în evidență 
lipsa de eficacitate în atac, 
după cum numărul foarte mare 
de goluri primite (38) indică 
la fel de limpede slăbiciunile 
apărării. 0 In pofida acestor 
nefavorabile cifre de bilanț.

mă...
Sorin SATMARI

MAJULUI REDUS ?
pre- notați pe Alexandra

inului Popa, Iulia Chiriac,
și. Alina Birț, Vilmoș

pen- Nagy, Mihai Drugă, I
vilto- Andrei Dako, Mihai
rmerl. Săvulescu și Eduard (
resort Scherer, care pro-
:alen- gresează văzînd cu
țlonal ochii". 1
sezon O veste bună, so-
jionat sică de la Brașov. I
zervat Bună, dar cam...
ri vi- singulară, pentru ■
iflăm, că. deși ne aflăm în
e tre- plin sezon (Iar în
mgela tară există peste 20 '
noare de patinoare artifi-
Roșu claie), nimeni nu •
7-lea ne-a mal semnalat

tă re- activități asemănă-
care, torre ! Ce fac, așa-

i noș- dar. tehnicienii din
tat și celelalte centre ale
noua patinajului nostru I

ortivc viteză ? Nu doresc
con- și el să prindă „tre- 1

datul nul", ultimul tren, _
ndrei al „short- track “-ului I
î »ă-l internațional T

Troian IOANIȚESCU .

£

I

prin aceasta o excepție in pri
ma noastră divizie. Flacăra 
Moreni și-a schimbat — la ju
mătatea turului — conducerea 
tehnică. în locul vechiului cu
plu Tr. Ivănescu — Al. Moldo
van fiind aduși Ion Nunweiller 
(antrenor principal). N. Toma 
și N. Nunweiller (secunzi, ul
timul dintre ei ocupîndu-se în
deosebi de pregătirea portari
lor). Timpul relativ scurt care 
a trecut de la această schim
bare (folosit de noii antrenori 
ți pentru a schimba mentalita
tea unora dintre jucători, in
suficient de receptivi la exi
gentele marii performante) nu 
a făcut posibilă o redresare a 
situației echipei, dar se speră 
că ea se va produce în sezo
nul de primăvară. ® Antici- 
pînd. de altfel în privința re
turului. Ion Nunweiller ne spu
nea zilele trecute : „Știm că 
va fi foarte greu. însă conti
nuăm să credem că evitarea 
retrogradării este posibilă. Re
luăm pregătirile cu un lot de 
jucători remaniat si va trebui

18. FLACĂRA MORENI 17 4 112 13-38 $
A Puncte realizate pe teren propriu : 9, din 8 meciuri (a pier

dut cite două cu Petrolul. F.C.M. Brașov și Dinamb unul cu O- 
telul).

A Puncte obținute ln deplasare : nici unul, din 9 partide.
• Cel mal bun loc ocupat : 4—8 (prima etapă) ; cel mai slab 

loc : 18 (etapele 14—17).
A Golgeterii echipei : Călin șl Marcu — cîte 3 goluri, C. Pană 

șl D. Georgescu — cite 2, Cojocaru. Mateescu si Paraschlv — 
cite 1.

A Jucători folosiți : 21 : Marcu 17 meciuri. Badea 18. Stoiciu și 
Paraschlv — cîte 15. Nistor 14. Călin și Preda — cite 13, Gîngu, 
Ștefănescu șl Cojocaru — cîte U D. Sava 11. Năstase și C. Pană 
— cîte 10, Nedea si Gh. Dumitrescu — cîte 9. Mateescu 8, Oană 
și Aelened cîte 7. D. Georgescu 4, M. Pană 3, Vlădulescu 2.

A Podiumul evldențlaților : 1. Badea 7 remarcărl, 2—3. Călin, 
C. Pană. Marcu. stoiciu șl Paraschlv — cîte 5.

A Cartonașe galbene : 7 — ( jucători ; cele mal multe : C. Pa
nă 2.

A Cartonașe roșii : Mateescu (etapa 1).
A A beneficiat de două lovituri de la 11 m, transformate 

cu. D. Georgescu) : a fost sancționată 
transformat. 2 ratate.

A A expediat 166 șuturi (87 acasă — 
care 69 pe spațiul porții (34 acasă — 35

avut uneori evoluții 
chiar In condiții de 
cum a fost, de pildă. 
„Regie".
greu în

cu

79 
in

3 penaltyuri :

In deplasare), 
deplasare).

(Mor
unul

dintre

$

Cinci minuîe cu Mareei Pușcaș

27

o 
cel 
ției

forma-

de un

pi- 
Si 

cu 
SI

plăcută revedere cu Mar- 
Pușcaș, mijlocașul 
de sub Grant.
Ce zici. Marcele.

scurt interviu ?
— Bucuros, dar cred 

fi mai nimerit să-i „prindeți" 
și pe ceilalți colegi ai mei care 
au dus greul în campionat. Eu 
am lipsit cam mult de pe te
ren și...

© ...E adevărat. Dar supor
terii rapidiști. și nu numai ei, 
se interesează de starea sănă
tății tale. Am auzit că ai reîn
ceput antrenamentele.

— Așa este. Sînt sănătos, 
clorul nu mă mai supără 
fac antrenamente cot la cot 
ceilalți băieți din echipă,
sper ca la începutul returului 
să mă număr printre titularii 
liniei de mijloc a Rapidului.

A Ambițios cum te știm, nu 
ne îndoim de acest lucru.

— Muncesc, acum, de două 
ori mai mult. Munca nu m-a 
speriat 
timpul 
marea 
mereu 
„pitic" la Oradea, eram cel mai 
mic ți mai firav din echipă. 
Dar doream să ioc la juniori 
si apoi în prima formație a 
Bihorului. Am făcut gimnasti
că ți alte sporturi complemen
tare ți am început să mă... 
înalt. Cînd am ajuns titular la 
seniori, visam echipa naționa
lă. Si visul mi s-a împlinit în- 
tr-un „amical" cu echipa R.D.G.

La Steaua, o echipă capabilă 
să forțeze... marea performan
tă, „transplantul" n-a reușit pe 
deplin. Așa am fost cedat pe 
timp de un an Rapidului. în 
Giulești. o atmosferă extraor
dinară. suporteri 
tocmai cînd am 
Intru „i 
spune - 
tare de

A Să 
urmă și 
va fi Ia

— Ce pot să spun ? Transpir 
din greu la antrenamente pen
tru a putea fi printre eviden- 
tiații sezonului ce vine. Iar 
dacă nu voi reuși, am hotărît 
să mă las. Nu mi-a plăcut să 
trișez fotbalul si nu-1 voi trișa 
niciodată. îmi voi lua o grupă 
de copii pe care-i voi 
să joace fotbal.

A Iar Rapidul ? Ce va 
Rapidul în retur ?

— Formația noastră e

minunati. Si 
început să-mi 
— cum se 
acea acciden-

.în mină"
— a venit
• la Timișoara..

lăsăm ghinioanele în 
să privim înainte. Ce 
primăvară ?

ajuta

face

niciodată, am dorit tot 
să realizez mai mult, 

performantă tinindu-mă 
..in priză". Cind eram

o e- 
chipă de miilocul clasamentu
lui. Dacă ar fi să facem o com
parație pe posturi de exemplu 
cu Argeșul, clasată pe locul 4, 
toată lumea e de acord, cred 
eu, că cele două echipe sînt de 
valori sensibil egale. Si atunci, 
întrebarea : de unde acea di
ferență de... 
sament ? Un 
fi : Rapidului 
nul" in atac.
Împreună cu
.căuta s-o remediem în retur!

i
Dan MIHÂLCEANU

10 locuri In cla- 
prim răspuns ar 
îi lipsește .num- 

deficientă pe care 
colegii mei vom

TURNEELE FINALE ALE CUPEI

BUiriINLI ZĂPEZII
Prin amabilitatea ser

viciului prevederilor de 
scurtă durată ale vre
mii din cadrul Institu
tului Meteorologic și 
Hidrologic, lată grosi
mea stratului de zăpa
dă din diferite zone 
montane ale țării : Se- 
menic 172 cm, Cuntu 
148 cm, Țarcu 64 cm, 
Stlna de Vale 196 cm. 
Vlădcasa 130 cm. Iezer 
32 cm, Rarău 38 cm, 
Poiana .Stampei 59 cm, 
Ceahlău-Toaca 36 cm, 
Bucin 128 cm Lăcăuți 
59 cm, Predeal 35 cm, 
Sinaia — cota 1506 48 
cm, Babele 10 cm, Vîr- 
ful Orou 35 cm, Fun
data 50 cm. Bîlea-Lac 
65 cm. Cozia 54 cm, 
Voineasa 29 cm. Obîr- 
șîa Lotrului 100 cm. 
Paring 85 cm.

Tinerii noștri biatloniști 
la unul din ultimele antre
namente înaintea plecării 
spre Cehoslovacia și R. D. 
Germană, unde vor partici
pa la o serie de concursuri. 

Foto : I. BĂNICA

Flacăra a 
apreciate, 
deplasare, 
aceea din 
dat foarte „___...
tului Studențesc, 
ținut-o in șah pină 
final. De altfel, echipa din Mo
reni are meritul 
Întotdeauna, pe 
versarelor sale, 
sportiv, fără a 
Ioacele antljocului. atît de des 
uzitate de formațiile vizitatoa
re. • Ața cum arătam la în
ceputul acestor rînduri. more- 
narii au pornit la drum ln 
„A" cu un efectiv cam subțire, 
pe deasupra si eterogen. Unii 
dintre jucători, ce-i drept cu 
experiență, dar mai Înaintați în 
virstă. s-au dovedit deficitari 
la capitolul pregătire fizică ți 
— nemaifăcînd fată solicitări
lor — au rămas treptat în a- 
fara formației de bază (Dumi
trescu, Aelenei. D. Georgescu). 
In această situație s-a pus. de 
altfel — singur — ți Gîngu, 
prin unele manifestări si ati
tudini de vedetism ale sale. 
La ceilalți jucători — ln ma
rea lor majoritate tineri, aflati 
la primul contact cu rigorile 
primei divizii — s-a vădit din 
plin lipsa de maturitate, iar la 
unii dintre ei chiar lipsa de 
ambiție, automulțumirea. • 
Totuși, cîțiva dintre jucătorii 
tineri au dat în sezonul de 
toamnă un bun randament. în 
fruntea lor situîndu-se Pană I 
și Marcu. Un jucător ta
lentat. cu foarte frumoase per
spective se dovedește 
și Pană II, dar. din
cate, el a lipsit o
me din echipă datorită 
dentării. Un aport mai mare se 
aștepta, in schimb, de la D. 
Sava, component de bază al 
naționalei de juniori, care n-a 
confirmat incă In echipa sa de 
club pe măsura marilor lui po
sibilități. • Fără a constitui

cînd a ce- 
fata Spor- 

pe care a 
aproape de

de a fi jucat 
terenurile ad- 

deschis și 
apela la mlj-

a fi 
pă- 

vre- 
acci-

si muncim foarte mult în a- 
ceastă perioadă. Sînt convins 
că toți jucătorii vor răspunde 
solicitărilor sporite și vor de
pune efortul necesar pentru în
deplinirea obiectivului pe care 
îl avem, scop in care benefi
ciem ți de întregul sprijin al 
conducerii echipei noastre".

SPERANȚELOR LA MINIFOTBAL

Constantin FIRÂNESCU

Inceplnd de mîlne pină dumi
nică, la Buhușl (grupa mare) ți 
Deva (grupa mică) se vor. desfă
șura jocurile din cadrul turneelor 
finale ale .Cupei Speranțelor" la 
mlnifotbal. Iată echipele califica
te — BUHUȘI : Gloria Bistrița (an
trenor Gh. Somfăleanu), C.S.S. P. • 
Neamț (M Radu), Oțelul Galați 
(Z. David). Corvinul Hunedoara 
(V. Oncu), C.S.S. Lugoj (C. Bădo- 
lu). F C. Constanța (E. Șovăială).

Universitatea Craiova (P. Stoica) 
șl Politehnica Iași (N Ursache). 
DEVA ; Gloria Bistrița (N. Don- 
doș), C.S.S. Bacău (D. Varodln). 
Otelul Galați (N. Podeț), Corvinul 
Hunedoara (I. Stan). C.S.S. Cra
iova (I. Morojan). C.S.S. Medgi
dia (E Vartlc). C.S.S. Aripi Pi
tești (G. Trandafirescu) șl Dună
rea C.S.U. Galați (I. Drăgan). As
tăzi de la ora 18 ca avea loc șe
dințe tehnică.

După turul campionatului Diviziei C

Seria a IX-a: STICLA-ARIEȘUL TURDA A PRELUAT ȘEFIA ÎN ULTIMA ETAPĂ
• Fruntașa acestei serii, Sticla 

Arieșui Turda, este o echipă 
bine cunoscută in fotbalul nos
tru : ani de zile a activat in cam
pionatul secund, a clștigat ln 
1961 „Cupa României" (a dispus 
de Rapid București ți asta cînd 
feroviarii se numărau printre 
cele mal bune echipe ale țârii) și 
este una dintre cele mal vechi 
formații românești — a fost În
ființată ln anul 1922 ! • De cîțiva 
ani. de cind a retrogradat din Di
vizia B, este mereu printre evi
dențiatele eșalonului nr. 3. Acum 
un an, de pildă, după încheierea 
turului, se afla pe locul secund 
ln clasament, cu 31 p. șl a termi
nat campionatul pe poziția a 3-a. 
Echipa aparține asociației sporti
ve de pe lîngâ întreprinderea de 
Sticlărie Turda, unde se bucură 
de un real sprijin (director : Ga- 
vril Hilmu). De activitatea spor
tivă răspund Cornel Pogăcean — 
președintele asociației, ' 
Felezeu — președintele 
fotbal. A Echipa este 
de un an de zile de 
Milnă. fest Jucător al .. . ,
care are la dispoziție lotul : Vlad, 
Lnca — Rijea, Ludușan, Tehel, 
Tothezan, Cocan, Pașca — Doboș, 
Șonica V. Rus Rațiu, Gherman 
— N. Rus Pop, Bozdog, Pap, Flo- 
rea, Fărcaș ți Andreica. Golgeter 
a fost Gherman cu 9 goluri în
scrise. Echipa are, printre titu
lari șl trei Juniori — Florea, 
Fărcaș șl Andreica. Cel mal ln 
virstă este fundașul Ludușan — 
SI de ani. Media de vlrs- 
tă — 22.6 ani ! a Seria de față

și Eugen 
secției de 
antrenată 
Gheorghe 

echipei,

est deosebit de puternică, ea a- 
vlnd un nucleu de patru echipe 
bune, printre care două „căzute* 
din „B“ — înfrățirea Oradea șl 
Unirea Alba Iulia șl una deosebit 
de combativă. Metalul Aiud, ma
rea învinsă a acestui sezon, care 
s-a aflat ln fruntea grupei nu 
mai puțin de 13 atape (I), fiind 
detronată de la șefie ln ultima 
confruntare din tur, ctad a fost 
Învinsă la Turda cu 1—0. A Cu 
toate acestea. Sticla Arieșui me
rită locul pe care-1 ocupă acum, 
deoarece tot timpul sezonului de 
toamnă s-a aflat în plutonul frun
taș. rlerzînd doar două Jocuri ta 
deplasare ; dar, surprinzător, e- 
șecurile s-au înregistrat ln fața 
unor adversare fără pretenții la 
primele locuri — Unirea Valea Iul 
Mlhal si oțelul Cr. dr. Petru Gro
za. A făcut trei „remize*, tot „a- 
fară* : Ia Motorul Cluj-Napoea, 
Mecanica Alba Iulia șl Gloria Be- 
luș. o In retur va Juca opt me
ciuri acasă dar cele mal grele — 
cu Metalul Aiud, înfrățirea Ora
dea (ta tur 1—0) șl Unirea Alba 
Iulia (6—1) le va disputa ta de
plasare. A în „clasamentul ade
vărului* Sticla are o situație ca 
nici o altă componentă a seriei, 
și anume. +12 puncte. A Compar
timentul defensiv a fost tot tim
pul turului la înălțime, el pri
mind doar 8 goluri, dintre care, 
pe teren propriu, unul singur. A 
Turdenll au la dispoziție un Sta
dion bine pus ’a punct, cu tribu
ne avtnd neste 10 000 de locuri, 
vestiare încăpătoare, săli anexe 
șl trei terenuri pentru antrena-

ment. A In tur. formația a avut 
unele probleme... disciplinare ea 
fiind sancționată cu un cartonaș 
roșu (Cocan) șl 14 cartonașe gal
bene l A Dintre noile promovate 
ta campionat (două la număr), 
Tîrnavele Blaj ocupă un Ioc des
tul de bun in clasament. în 
schimb. Bihoreana Marghita, care 
cu cîțiva ani în urmă a mai ju
cat ta „C*. se află la un... pas de 
retrogradare. O Industria Sirmei 
Clmpia Turzil, deși plasată pe un 
loc modest ta ierarhia grupei, 
merită să fie remarcată pentru 
felul cum a abordat Jocurile ac
tualei ediții a ..Cupei României" 
(a evoluat în faza înaintată a 
„16-lmllor" și a fost Întrecută, la 
Urnită, 0—1, de către Rapid 
București). A Celelalte fruntașe 
au in „clasamentul adevărului" 
următoarele punctaje : Metalul 
Alud -f-11 p. înfrățirea Oradea
+10 p și Unirea Alba Tulia +10 p. 
Cr.R.)

Clasameitu! turului î
1. Sticla Turda 15 10 3 2 30- 8 33
2. Metalul Ai ud 15 10 2 3 29- 9 32
3. înfrățirea or. 15 10 l 4 36-14 31
4. U. Alba Iulia 15 10 1 4 32-18 31
5. Rec Salonta 15 8 0 7 26-24 24
6. Unirea V.M. 15 7 l 7 18-26 22
7. Mec. Alba 3. 15 6 2 7 27-29 20
8. Motor CJ.-N. 15 6 2 7 22-29 20
9. Tîmav. Blaj 15 6 1 8 15-26 19

16. Ind. Sîrmei 15 5 3 7 16-12 18
n. Oț. Or. P G. 16 6 0 9 17-2.3 18
12. Ol. Gherla 15 6 0 9 14-21 18
13. M. Șuncuiuș 15 6 0 9 9 -20 18
14. Gloria B?lus If 4 4 7 15-20 16
15. Mln. Or. P.G. 15 5 0 10 11-22 15
16. Bihor Margh. 15 4 2 9 12-28 14

ADMiNISTRAȚIA DE
A NUMERELE EXTRASE-LA 

TRAGEREA TRONOEXPRES 
DIN 14 IANUARIE 1987. EX
TRAGEREA I : 21 2 23 36 45 
28 ; EXTRAGEREA a Il-a : 7 
1 4 11 33 44. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGUR1 : 1.062.895 LEI.
• întrucît mîlne. vineri, 16 

ianuarie va avea loc tragerea 
obișnuită Loto din această săp-

STAT 1010 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tămînă, astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți 1uca nume
rele preferate la această acțiu
ne.

a Jucînd Ia LOZ în PLIC, 
participant!! au posibilitatea să-și 
ofere surprize dintre cele mai 
plăcute, constînd în autoturisme 
„Dacia 1309“ și importante sume 
de bani. în aces’e zile, se mai 
află încă în vînzare LOZUL A-

NULUI NOU. emisiune specială 
limitată, care atribuie cîștiguri 
suplimentre din fondul special 
al sistemului. Agențiile și vtn- 
zătorii volanți din rețeaua noas
tră vă stau la dispoziție, dar nu 
uitați că emisiunea este limita
tă !

a Săptămînal, la sediul cen
tral al A.S. Loto-Pronosport se 
prezintă numeroși participant

pentru a-și ridica actele de pro
prietate pentru autoturismele 
cîștigatp la sistemele noastre. în 
ceea ce privește beneficiarii de 
cîștiguri în numerar deja omo
logate 1*» tragerile Loto și Prd- 
noexpres si la Pronosport, a- 
cestia sînt invitați Ia casieriile 
plătitoare, pentru a-și ridica su
mele cuvenite.

a Informații privind numerele 
cîștigătoare si rpzul4ațele con
cursurilor Pronosport pot fi ob
ținute §1 la serviciu] telefonic 
•51+



In C.C.E. la baschet feminin

Jr CLUJ-NÂPOCA - PRIMIfi! VICENZA 61-75
CLUJ-NAPOCA, 14 (prin te- 

leton). Si miercuri seara Sala 
Sporturilor din localitate a fost 
arhiplină, entuziaștii sunorteri 
de pe Somes fiind din nou 
alături de favorita lor. care 
avea o misiune extrem de di
ficilă in primul meci al retu
rului sferturilor de finală ale 
C.C.E. la baschet feminin. In 
fata lui ..tl“ se afla câștigă
toarea ultimelor două ediții ale 
prestigioasei comnetitii conti
nentale. actuala lideră a Brunei. 
Primigi Vicenza (Italia). O car
te de vizită impresionantă, ca
re din păcate a „operat" ho- 
tărîtor asupra moralului bas
chetbalistelor noastre, ele abor- 
dînd partida excesiv de timo
rate. cu greșeli de tehnică in 
serie. Rezultatul ? Un scor fa
vorabil mereu italiencelor J 
11—4 (min. 3). 20—8 (min. 5). 
33—14 (min. 10). 42—21 (min. 
15). După pauză cluiencele 
au lăsat tracul la cabine și au

atins în bună măsură „oota 
cunoscută", ele fiind acum la 
tirma jocului. Ca urmane, „U“ 
a recuperat spectaculos din 
handicap, alungind la 61—70 în 
min. 36. Insă mai mult n-a 
putut. Oricum, repriza secundă 
I-a abartinut. evoluția echipei 
fiind apreciată, eenerind regre
tul că nu si-a ..intrat în mină" 
mai devreme, pentru că for
mația gazdă putea realiza un 
rezultat mai bun. Scor final : 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Primigi Vicenza 61—75 (28—51). 
Au marcat : Misăiiă 6. Enyedi 
8. Popa 8» Veres 5. Costana- 
șiu 2. Dragos 4. Sandor 2. Je- 
rebie 14. Manasses 6. Kiss 6, 
respectiv FuIIin 3. Lawrence 17. 
Edwars 15. Pollini 32. Peruzzo 
2. Pasaro 6.

Au arbitrat bine : D. Dagan 
(Israel) si A. Tzagamilis (Gre
cia).

Adrian VASILESCU

CliPA CUPELOR LA BASCHET
In etapa I a returului sfer

turilor de finale ale Cupei Cu
pelor la baschet masculin, au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate — grupa A : Ț.S.K.A. 
Moscova — N.H.K.G. Ostrava 
103—87, A. S. Villeurbanne — 
Juventud Badalona 105—88 ; 
grupa B : Efes Istanbul — Ra
cing Malines 89—63.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
(Urmare din pap. I)

de neglijență în joc. servind pe 
tavă puncte prețioase partene
rilor. ȘL deși nu le-a lăsat 
acestora conducerea (dar le-a

permis egalarea la 10. 12. 13 
si 14). a trebuit să facă mari 
eforturi pentru a cîstiga setul 
în prelungiri. $i meciul.

Arbitrii O. Tuncer si O. Ay- 
dinol din Turcia au condus 
foarte bine echipele : DINAMO

ȘTIRI DIN ȘAH
• A fost fixata componenta 

turneelor zonale din cadrul 
C.M. de șah. Reprezentanții țării 
noastre au fost Incluși tn cele 
două grupe de la Varșovia, ale 
căror întreceri se vor desfășura 
intre S șl 23 februarie. Marele 
maestru Florin Gheorghiu șl 
maestrul F.I.D.E. Mihail Marin 
vor evolua în pjlma grupă, ală
turi de Sax, Csom. Hazai (toți 
Ungaria), Mokry, Jansa (Ceho
slovacia), KiriJ Gheorghiev. Ra
dulov, Andonov (Bulgaria), 
Schmidt, Kuczynskl (Polonia). 
Marele maestru Mihai Șubă și 
maestrul Internațional Adrian 
Negulescu, campionul țării noas

tre, au fost repartizați in grupa 
a doua, tn care mai figurează 
Pinter, Farage (Ungaria), Ftac- 
nik, Pekarek, Lechtinsky (Ceho
slovacia), Inklov, Krum Gheor- 
ghiev (Bulgaria), Hawelko, Szna- 
pik, Staniszewskl (Polonia).
• La Schonec (RJ.C.) s-a des

fășurat un turneu internațional 
pentru junioare, la care au luat 
parte 16 concurente din 11 țări. 
Primele locuri ale clasamentului 
final au fost ocupate, în ordine, 
de Natașa Bojkovicl (Iugoslavia) 
6 p, Rita Zimmermann (Ungaria) 
5,5 p șl Mădălina Stroe (Româ
nia) 4,5 p. S-au jucat 7. runde 
în „sistem elvețian".

— Gîrleanu, Vrincut. Rotar. 
Enescu (Pop). Drăghici (Drăgu- 
Sin). Căta-Chițiga : RESOVIA
— Koziarz (Mikulski), Jer- 
zebski. Maslowski, Zielinski 
(Komar). D. Marszalek Czapcr.
• Aseară tirziu. in sala Ban- 

kras din Amstelveen, voleibaliștii 
de la Steaua București au susți
nut meciul-tur din penultima fa
ză a Cupei Campionilor Europeni, 
întîlnind formația locală Brother 
Martinul, campioana Olandei. 
Gazdele au ctștlgat cu scorul de 
3—1 (16, 7. —11. 3). Returul va a- 
vea loc la 21 ianuarie, In Bucu
rești

PE GHEATA SI PE ZĂPADĂ d J
• Proba masculină de SLALOM 

SPECIAL desfășurată pe pîrtia 
de la Adelboden (Elveția) a re
venit schiorului elvețian Pirmln 
Zurbriggen cronometrat în cele 
două manșe cu timpul de 2:43,23. 
L-au urmat Marc Girardelil (Lu- 
xemburg) 2:43,34 și Hubert Stroll 
(Austria) — 2:43,46.
In clasamentul general al „Cu

pei Mondiale" se menține lider 
Zurbrlnggen — 172 puncte, se
cundat de vest-germanui Marku» 
Wasmeier — 143 puncte.
• Turneul internațional de HO

CHEI PE GHEAȚA desfășurat la 
Anchorage (Alaska) a fost cîștlgat 
de o selecționată a cluburilor 
din U.R.S.S., alcătuită pe sche
letul echipei Dinamo Moscova. 
După ce în preliminarii au în
vins cu 9—3 reprezentativa Nor
vegiei și cu 5—2 echipa secundă 
a Finlandei, în finală hocheiștll 
sovietici au întrecut cu scorul 
de 4—2 (1—0, 2—0. 1—2) selec
ționata secundă a Cehoslovaciei.

• Turneul Internațional de HO
CHEI PE GHEAȚA pentru echi
pe de tineret de la Budapesta 
a fost cîștîgat de selecționata 
R. D. Germane — 6 p. urmată 
în clasamentul final de forma
țiile Iugoslaviei. Italiei — cu cita 
3 p șl Ungariei — zero puncte, 
în ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezultatei 
Iugoslavia — Italia 9—9 (1—1,
4—2, 3—4) ; R. D. Germană — 
Ungaria 11—1 (5—1. 2—6. 4—0).
• Concursul de SĂRITURI CU 

SCHIURILE (trambulină de 70 m) 
desfășurat tn localitatea ceho
slovacă Strabske Pleso a fost 
ciștlgat de norvegianul Vegard 
Opaas, cu 226,6 p (sărituri de 
91 m șl S6 m).
• Proba feminină de SLALOM 

URIAȘ desfășurată pe pîrtia de 
la Schwitz (Elveția) a revenit 
schioare! suedeze Monika Aeljae. 
cronometrată tn cele două manșe 
cu timpul de 2:21,14.

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS ALE AUSTRALIEI
în primul tur al turneului 

internațional de tenis de la 
Melbourne, australianul Brad 
Drewett l-a învins cu 6—4 
3—6, 6—4, 6—2 pe compatrio
tul său Paul McNamee, iar 
Russell Simpson (Noua Zeelan- 
dă) l-a eliminat cu 7—6, 6—7, 
6—3. 7—6. pe americanul Gary

Donnelly. Rezultate din con
cursul feminin : Anne Smith 
(S.U.A.) — Virginie Paquet
(Franța) 7—5, 6—3 ; Belinda 
Cordwell (Noua Zeelandă) — 
Terry Holladay (S.U.A.) 6—2,
7—6 ; Andrea Holikova (Ceho
slovacia) — Sandy Collinj 
(S.U.A.) 6—1. 4—6 6—4.

CEI MAI BUNI SPORTIVI DIN ASIA
Gimnastul chinez Li Ning și 

atleta indiană P. T. Usha s-au 
clasat pe primul loc în tradi
ționala anchetă a presei spor
tive din R. P. Chineză pentru 
desemnarea celor mai buni 
sportivi din Asia în 1986. U

Tur de orizont in cunipionulclc naționale din Europa

SPANIA: 0E LA NEOBOSITUL BUTRAGUENO
LA „TENISMANUL** SCHUSTER

COSORÎREA VÎRSTEÎ LA TIR
ÎNCEPE CU VESELA LETCEVA?

N-ar fi deloc exclus ca apari
ția Veselei Letceva sâ repre
zinte un moment important 
al dezvoltării tirului ac
tual. Ea. mai bine zis perfor
mantele sale reprezintă o pri
mă probă importantă a unui 
proces devenit valabil in mul
te alte sporturi dar care, se 
credea, nu va fi niciodată , va
labil pentru tirul de mare oer-

Una dintre cele mai bune 
trăgătoare de pușcă din lume. 
Vesela Letceva. are doar 22 de 
tini și mai multe titluri mon
diale în vitrina personală 

Foto : Emanuela ZAHA- 
RIEVA — Naroden Sport

formantă : coborîrea vîrstei. La 
numai 22 de ani. neîmplinit!. 
Vesela Letceva este campioană 
mondială și europeană si re
cordmană mond'ală (si euro
peană). de mai multe ori t 
Gratie în special celor două ti
tluri individuale (pușcă stan
dard 3 X 20 f si pușcă 10 me
tri), pe care le-a cîstigat de o 
manieră fără replică la CM. 
de la Suhl in 198S nu puțini

specialiști înclină să-i acorde 
nu fără merit, titlul neoficial 
de cea mai bună trăgătoare a 
lumii în acest sezon. Si n-ar 
greși !

Acest statut de excepție al 
trăgătoarei de Di'scă din Bul
garia își are explicația în ceea 
ce ea însăsi declara, in sep
tembrie. ziariștilor prezenți la 
Suhl : „Nu știu ce simt alte 
trăgătoare pe stand. Eu însă 
sint, paradoxal, cu atit mai 
calmă cu cit partenerele mele 
de întrecere sint mai puterni
ce !“ Să fi atins tînăra Vese
la acel ideal al țintașului de 
pretutindeni de a-și stăpîni, 
fără greutate, tremurul imper
ceptibil al brațului in momen
tul declanșării ? Așa par a sta 
lucrurile, ideea e intr-adevăr 
plină de sugestii de reportaje. 
Prilejul a și fost, de altfel, ex
ploatat la maximum. Vesela 
Letceva a fost subiect al mul
tor reportaje frumoase în anul 
care s-a încheiat. Și totuși, 
mai e ceva de relatat. Un fapt 
care — n-ar fi exclus — să fi 
contribuit decisiv la realizarea 
acelei ..împietriri" psihice de 
eaje s-au mirat atîția gazetari. 
Spunea Ion Stănescu, antreno
rul lotului nostru național de 
pușcase : „Am aflat că Vesela 
Letceva nu iese de ne stand, 
la anumite antrenamente de 
verificare, pînă cînd nu reali
zează 400 din 400 de puncte. 
Chiar dacă pentru asta i-ar 
trebui 6, ori 8, ori 10 ore 
Această lege simplă a marii 
performante — legea muncii — 
a fost de mii de ori descope
rită. dar prea puțini sportivi 
au puterea să i se su
pună, Vesela Letceva. trăgă- 
toarea de la,. Levski Spartak 
Sofia, o are. Indiferent că an
trenorul său nu e altul decît 
propriul tată. Nicolai Letcev.

T’HO’rȚE

Revelația actualului sezon s-a numit Llorente, 
nimeni altul decît nepotul lui Gento, celebra 
aripă a Realului anilor ’60. Iată-l în fotografie, 
tn stingă, sub tricoul lui... Atletico, în duel cu 

Chendo (Real)

într-un moment 
în care marea ma
joritate a federați
ilor naționale din 
Europa studiază Lei 
de fel de proiecte 
care au drept scop 
reducerea număru
lui jocurilor din 
întrecerile interne, 
lăsînd astfel cit mai 
multe date libere 
pentru un calendar 
internațional tot 
mai încărcat, iată 
că forul spaniol a 
luat o măsură în 
sens contrar. O mă
sură în urma că
reia primul eșalon 
va contabiliza chiar 
mai multe partide 
decît... prima ligă 
engleză : 44 ! De
ce 44 ? Pentru că 
la finele celor 34 
de etape tradițio
nale, cele 18 for
mații vor fi împăr
țite, urmînd linia
de clasament. în trei grupe de 
cite 6, în care jocurile se vor 
disputa sistem turneu, tur și 
retur. Ceea ce face ca în con
tul fiecărei echipe să se mai 
adauge încă zece partide. Com
pletați acest tablou cu jocurile 
din Cupa Spaniei (fiecare fază 
cu dublă manșă), din întrece
rile continentale intercluburi și 
la nivel de reprezentative și 
veți afla în dreptul Iui ‘feutra- 
gueno o cifră care multora li 
s-ar putea părea greu de accep
tat.

Revenind ia ediția din acest 
sezon să spunem că, în linii ge
nerale, peisajul fctbalistio n-a 
suferit modificări. Singura nou
tate ar putea-„o constitui prezen
ța printre fruntașe a lui Espa- 
nol, care, după muiți ani ce
nușii, s-a insinuat acum în lup
ta pentru titlu. Fără să fi e- 
fectuat vreo schimbare mai acă
tării în efectivul de jucători, 
Espanol a izbutit, în schimb, să 
pună în vara trecută mîna pe 
unul dintre cei mai cotați an
trenori iberici, Javier Clemente, 
nimeni altul decît cel care a 
condus în două rînduri pe Athle- 
tio Bilbao la titlul de campioa
nă. Cu un atac britanic, engle
zul Lineker și galezul Hughes, 
sosiți la propunerea unui alt bri
tanic, antrenorul Terry Venables, 
F. C. barcelona a fost mai me
reu în fruntea plutonului. Asta 
și pentru că Rea! Madrid. în 
„versiunea" 86/87. nu mai este 
cel de acum un sezon sau două. 
Explicațiile sînt. se pare, mul
tiple. în primul rînd. un alt 
regim de pregătire impus de noul

antrenor, olandezul Leo Been- 
hakker, căruia i se reproșează, 
însă, că a schimbat ceea ce nu 
trebuia schimbat, în dorința de 
„a face din Real Madrid un Ajax 
al anilor 70“. Ceea ce poate nu 
era cazul, pentru că, să nu ui
tăm, „11 “-le madrilen a cîștigat 
în ultimele două sezoane de tot 
atîtea ori Cupa U.E.F.A. (de
pășind — categoric pe teren pro
priu — mai toată floarea Euro
pei) și o dată titlul de campioa
nă. Faptul că Realul nu poate 
rula cu motoarele în plin este 
pus și pe seama oboselii pdst- 
mexicane, pe arenele Mundialu- 
lui fiind prezenți nu mai puțin 
de 9 dintre jucătorii săi. Și, 
nu în ultimul rînd, echipa stan
dard a fost prezentă mal mult 
pe hîrtie și mal puțin pe gazon, 
într-un sezon în care, iată, da
torită accidentărilor. Maceda n-a 
debutat încă, iar Gordillo a e- 
voluat numai sporadic.

Și în final să semnalăm o si
tuație inedită : deși aflat încă 
sub contract la F. C. Barcelona, 
finala de la Sevilla, cu Steaua, 
a fost pentru Schuster ultimul 
joc oficial ! Refuzînd să treacă, 
spre deosebire de Archibald, la 
filiala clubului catalan. Schuster 
nu are acum acces, spre a se 
pregăti, la nici una dintre ba
zele sportive ale Barcelonei. A- 
cum se plimbă, joacă tenis și 
mai ales face declarații în pre
să. Totuși, cea mai arzătoare 
dorință a „tenismanului" Schus
ter rămîne aceea de a. juca fot
bal ...

Mihai CIUCA

Ning a cucerit anul trecut 4 
medalii la Jocurile sportive a- 
siatice. ca și P. T. Usha. în
vingătoare. în Drobde de 200 
m. 400 m. 400 m garduri si 
800 m.

MODESTIE
Un larg juriu de zia

riști francezi specializați 
în fotbal l-a desemnat 
recent pe Igor Belanov, 
component al echipei Di
namo Kiev . și al repre
zentativei U.R.S.S., drept 
al 31-lea „Ballon d’Or", 
trofeu decernat eu re
gularitate, începînd din 
1956, de cunoscuta revistă 
„France Football“. Astfel, 
după Iașin (1963) și Blo- 
hin (1975), Belanov a de
venit al treilea fotbalist 
sovietic laureat, alăturîn- 
du-și numele celora al ce
lebrilor Matthews (pri
mul cîștlgător) șl Cruyff, 
Eusebio și Beckenbauer, 
Di Stefano și Platini etc.
Dar nu pentru a face 

istoricul „Balonului de 
Aur“ scriem această notă, 
ci Dentru a sublinia mo
destia și £air-play-ul cu 
care ultimul laureat a 
primit vestea alegerii sa
le în „topul" jucătorilor 
europeni. Declarîndu-se 
„surprins, fericit și min- 
dru“. Belanov i-a uluit 
pe numeroșii gazetari (și 
nu numai) prezenți Ia 
festivitatea de înmînare a 
„Balonului" cu vorbele 
„După părerea mea, ați 
comis o eroare! Cel mai 
îndreptățit să primească 
trofeul dv. era, pentru 
1986 coechipierul meu A- 
leksandr Zavarov! Și la 
Lyon (în finala Cupei Cu
pelor Dinamo Kiev — At
letico Madrid 3—0), șl la 
Mundial, și la Paris 
(Franța — U.R.S.S. 0—2 în 
C.E.), el a jucat mai bine 
decît mine ! Fără aportul 
lui, n-aș fi ajuns ce sint I

Tulburătoare lecție de 
modestie care ne scutește, 
credem, de alte comenta
rii.

Ovidiu ÎOANIȚOAIA

DE PRETUTINDENI
• Reprezentativa olimpică a Gre

ciei se va număra printre ad
versarele echipei României în 
grupa A a preliminariilor tur
neului olimpic de fotbal (plus 
formațiile Poloniei, R. F. Ger
mania și Danemarcei), fotbaLiștil 
eleni eliminînd, după un dublu 
meci de baraj, selecționata Ci
prului : 2—1 (în. deplasare)’ șl
5—1, marți seara, la Rhodos.
• La Santos (Brazilia), în ca

drul „Turneului veteranilor", se
lecționata Italiei a învins cu sco
rul de 2—1 (1—0) echipa Argen
tinei. Au înscris Altafini (min. 
3), Damiani (min. 81). respectiv 
Babington (min. 87).
$ în penultima zi a turneului 

pentru juniori „Memorialul Va
lentin Granatkin" ce se desfă
șoară în sală la Leningrad, re
prezentativa U.R.S.S. a dispus cu 
scorul de 1—0 (1—0) de formația 
Cehoslovaciei.
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