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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit, 
la 15 ianuarie, cu prințul 
Norodom Sianuk, președintele 
Kampuchiei Democrate, și cu 
prințesa Monique Sianuk.
, Președintele Nicolae Ceaușescu 
și prințul Norodom Sianuk au 
continuat schimbul de vederi 
în probleme de Interes comun.

A fost exprimată satisfacția 
față de convorbirile purtate, 
precum și dorința de a se ac
ționa pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prie
tenie româno-kampuchiene. în 
interesul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii, înțele
gerii si colaborării 
țiu ni.

în continuare, 
Nicolae Ceaușescu

între na-
tovarășul 

și tovarășa

feri,
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Elena Ceaușescu au oferit un 
dineu în onoarea oaspeților.

Convorbirile și dineul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate.

La despărțire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
Și-au luat un călduros rămas 
bun de Ia prințul Norodom 
Sianuk și prințesa Monique 
Sianuk.

Președintele Kampuchiei De
mocrate a mulțumit incă o dată 
pentru primirea caldă, priete
nească, pentru ospitalitatea de 
care s-a 
derii tn 
niind că 
presie a 
ee și le 
lor două

bucurat în timpul șe- 
țara noastră, subli- 
vede în aceasta o ex- 
stimei șî respectului 

nutresc popoarele ce- 
tări.

SERIAL ATLETIC LA PANCIU
Ce roade poate da pasiunea 

pentru sport ne-au dovedit cu 
prisosință, chiar în aceste zile 
ale iernii, în care ne aflăm, cei 
care muncesc în cadrul între
prinderii textile din orașul 
Panciu și, împreună cu ei, zeci 
de purtători ai cravatei roșii cu 
tricolor din această frumoasă 
așezare vrînceană...

Intr-o perioadă a anului, in 
care ne așteptam să-i revedem 
într-o întrecere pe schiuri (cum 
ne-au mai oferit prilejul), 
copiii și tinerii din Panciu s-au 
ambiționat să continue serialul 
lor atletic din 1986, printr-o 
competiție de cros, înscrisă sub 
genericul Daciadei și dotată cu 
„Cupa Tricotex", acum la a 
doua ediție.

$i astfel, într-o zi nu prea 
blinda de iarnă, din fața maga
zinului „Universal", aflat în 
centrul orașului, 
letismului, 
ren variat, 
ținuți de 
Pahciului. 
mai puțin .__ „_____
fete și băieți), pe distanțe intre 
300 și 1 500 de metri, toate a- 
tractive, pline de surprize. De
sigur și pentru că traseele, in
spirat alese, clasice pentru aler
gări de cros, cu numeroase de
nivelări șl... capcane, i-au soli
citat continuu pe concurenți, au 
schimbat mereu ordinea celor 
din plutoane, ciștigătorii 
cunoscuți abia pe ultimii 
de metri. De bună seamă, spre 
frumusețea acestei mult îndră-

„Universal",
pasionații at- 

ai alergărilor pe te- 
au luat startul, sus- 
intreaga suflare a 
O întrecere la nu 

de 11 probe (pentru

fiind, 
zeci

Bilanț remarcabil 
al caiaciștilor

și canoiștilor

După prima manșa a penultimei laze in cupele europene la rolei

| ECHIPELE NOASTRE AU ȘANSE DE CALIFICARE IN FINALE
3 Prima manșă a penult
g faze a cupelor europene

gite acțiuni sportive.
Si consemnăm și numele în

vingătorilor : categoria 9—10 
ani. Violeta Horeangă și Viorel 
Darie ; 11—12 ani, Lenuța Dinu 
și Dan Popa ; 13—14 ani, Victo- 
rița Isac și Romeo Onoîrei ; 
15—16 ani, Mariana Sevcenco și 
Gigei Ciubotaru ; 17—19 ani,
Viorica Cosma ; peste 19 ani, 
Mariana Năstăsache și Nelu 
Rusu.

A fost un concurs dintre cele 
mai reușite la nivelul județului 
Vrancea pe care C.J.E.F.S., la 
inițiativa Consiliului orășenesc 
Panciu pentru educație fizică și 
sport a asociației sportive Tri- 
cotex (președinte, Gheorghiță 
Serghei) l-au inclus în acțiunea 
„Aleargă pentru sănătatea ta".

,,Ne bucură faptul că alături 
de fotbal, handbal și gimnasti
că, tineretul nostru îndrăgește 
cel mal complet dintre spor
turi , ținea să sublinieze prima
rul orașului Panciu, Neculai 
Socacîu, prezent permanent la 
acțiunile din cadrul Daciadei. 
-Cupa Tricotex- constituie o 
frumoasă acțiune sportivă de 
masă și n-ar fi lipsit de interes 
ca ea să fie extinsă la alte dis
cipline. De pildă, la schi fond 
și sanie, acum în plin sezon de 
iarnă...".

Este o sugestie binevenită, în
sușită de organizatori și mai 
ales de cei doi inimoși instruc
tori sportivi de la Tricotex, 
frații Mihăiță și Gheorghiță Po
pa, „de fapt cei care impulsio
nează la noi activitatea atletică 
și în general cea sportivă", cum 
ne-a dat să înțelegem ing. Ma
ria Hău, din conducerea între
prinderii textile.

Tiberiu STAMA

g Prima manșă a penultimei 
g faze a cupelor europene la 
Ș volei s-a desfășurat miercuri 

seară. Deși in unele dintre par- 
•3 tidele jucate există de pe a- 

cum certitudinea calificării fa
gi voritelor. în altele — mai e- 
g; chilibrate — returul (programat 
3 miercurea viitoare) rămîne să 
î? decidă care vor fi finalistele.

Cit privește situația reprezen- 
Jj tantelor noastre, la masculin.Steaua gî Ulnnmn vnm csrtn.no 

din capul 
g află 
« din 
—• în

EUROPENI, 
înfringeril (1—3) de la Amstel- 
veen. în fata olandezilor de la 
Brother Martinos. datorită se
tului cîstigat ..afară" si a 
celui pierdut doar în prelun
giri (16—18), păstrează sanse 
considerabile de calificare.

mai 
urmă

CUPA

Dinamo, vom spune 
locului că ele se 

degrabă în această 
postură.

CAMPIONILOR 
Steaua. în ciuda

S Dinamovișiilor le trebuie un set la Rzeszow Set
important cîștigot de Steaua în Olanda # Cel mai bun

jucător al campionilor români — Constantin

De altfel. în convorbirile pe 
care le-am avut cu antrenorul 
secund Virgil Dumitrescu și cu 
medicul echipei Eugen Pădu- 
rețu, am aflat că Steaua a con
dus în primul set cu 14—12 
și a fost frustrată de arbitraj 
(in rest francezii J. P. Begu 
și J- 
bine) 
de a 
ce ar 
nitiv
de arbitraj a creat nervozitate 
în terenul campionilor noștri, 
consecința fiind pierderea se
tului (la 16) și neredresarea 
psihică pentru cel următor, ce-

Berry au condus foarte 
de o bună posibilitate 
câștiga acest set, ceea 

fi schimbat, poate, defl- 
datele partidei. Greșeala

dat la 7. Dar In al treilea 
steliștii s-au reechilibrat si 
n-au mai putut fi învinși, cîștl- 
glndu-1 la 11. Din păcate, 
echipa s-a relaxat apoi șt a 
cedat, pe un start bun al o- 
landezilor (6—0). la diferent* 
cam mare. Antrenorul V. Du
mitrescu ne spunea că cel mal 
constant $1 mal bun jucător 
român a fost Constantin, par
țial remareîndu-se și Pralea, 
care a luat locul lui Dascălu 
(„tunarul" stelistilor ar trebui 
să fie preocupat de faptul că

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

La „Internaționalele" de tenis

COMPONENȚII REPREZENTATIVEI

AU EVOLUAT PROMIȚĂTOR
• Comportare ‘ ncsațlslâcfiloarc a sportivelor din „top“

Orașul de pe Bega. care a 
găzduit atîtea mari competiții 
oficiale la tenis — trei întâl
niri din cadrul Cupei Davis, 
Balcaniada, „naționale" de se
niori și juniori —. s-a dove
dit. o dată in plus, gazdă ospi
talieră și săptămina trecută, 
cînd în Sala Olimpia s-au dis
putat Campionatele Internatio
nale ale României. Acest lucru 
nu este întâmplător, ci el re
levă faptul că la Timișoara te
nisul este iubit, că organele 
locale cu atribuții s-au impli
cat direct, contribuind astfel Ia 
buna desfășurare a 
rilor.

De Ia bun început 
subliniat nivelul tehnic 
s-a disputat marea majoritate 
a partidelor concursului mas
culin. Suprafața pe care s-a 
jucat — parchet, cea mai ra
pidă din cîte există — impu
nea un singur stil pentru ob
ținerea victoriei : serviciul și

întrece-

trebuie 
la care

RETROSPECTIVE 1986 — 
PERSPECTIVE 1987

TINERHEA Șl EXPERIENȚA-
Mulți comentatori sportivi prezenți la ultima 

ediție a C.M. de caiac-canoe din Canada au lău
dat fără rezerve excepționala evoluție a lui Au
rel Macarcncu : 2 medalii de aur și una de ar
gint, cam tot ce se poate cuceri — numeric — In 
probele de canoe simplu ! Alți cronicari de sport 
aflați în tribunele bazei olimpice Notre Dame 
au fost impresionați de combativitatea, de tine
rețea echipajului nostru de caiac dublu — Da
niel Stoian (19 anij și Angelin Velea (23) — pe 
podiumul de premiere at?t la 1 000 m (aur), oît și 
la 10 000 m (bronz). Dar. în mod unanim ei au 
subliniat că marea performeră a acestor „mon
diale" a fost echipa României, cu absolut toți 
eaiaciștii șl canoiștii medaliați într-o probă sau 
alta i Ce ar mai fi de spus la aceste îndreptățit’ 
și frumoase aprecieri ?

Ar mai fi de adăugat un cuvînt de bine la 
ndresa celor care au gîndit și pregătit — cu răb
dare, cu profesionali late — toate aceste succese. 
Căci, să recunoaștem, puțini maj credeau în re
lansarea atît de spectaculoasă a caiacului și câ
rmei noastre. Puțini, fiindcă puțini cunoșteau că, 
în fapt, „flotila" nu eșuase la C.M. de la Haze- 
winkel, și ocupase un promițător loc 5 în clasa
mentul general po națiuni, în perspectiva viitoa
relor mari regate cu ambarcații pline de debu
tant! (între care și Aurel Macarencu), cu 2 me
dalii dc bronz șî foarte multe locuri 4, oglindind

nsa de experiență în marile concursuri înterna- 
alc.
' rafalele reci stârnite de îndoieli și cău- 

tatila" a navigat tatii pe un braț ăl Dună- 
’ărași, pe Borcea. Era început de primă-

UN ECHIPAJ MEREU DE AUR
• Marea performeră a C.M. de ia 
Montreal a fost echipa României $ 
„Noul val" a avut un culoar anume re
zervat 9 în primăvară se va porni de 
la kilometrul zero: cu ambiție, cu mo
destie, cu dorința de noi victorii

vară, iar cei care au crezut cu tărie în redresarea 
caiacului și canoei prin întinerire au mai cooptat 
in lot un debutant. Pe Daniel Stoian, acum me
daliat cu aur la caiac dublu, împreună cu mai 
experimentatul său coechipier Angelin Velea, fost 
campion mondial. Apoi, ambarcațiile au navigat 
pe lacul Buftea. Era început de vară, iar cei care 
credeau cu încăpățînare în ideea întineririi au 
mai onorat un debutant cu titlul de component 
al lotului reprezentativ. Pe Alexandru Dulău, 
acum medaliat cu argint îm proba de caiac 4, 
împreună cu mai experimentați! lui coechipieri 
Ionel Constantin, Ionel Lețcae, Nicolae Feodosei, 
foști campioni mondiali. Pe urmă, „flotila" a 
plecat la Vidraru. Era început de august, era 
înaintea plecării la Montreal, iar cei care cre-

Vasile TOFAN

(Continuare i» pag. 2—3)

atacul la fileu. Or. atît cîștigă- 
torul (Andrei Dirzu),,cît și fi- 
nalistul (Adrian Marcu. după 
un an, 1986, mai slab), au avut, 
de această dată, evoluții de 
excepție, pe tot parcursul con
cursului, cu realizări tehnice 
și tactice deosebite, fiind a- 
plaudati. nu de puține ori. la 
seenă deschisă. Servicii puter
nice. joc la fileu, voleuri ne
cruțătoare sau inteligent plasa
te, passing-shots-uri în lung de 
linie sau în diagonală, loburi 
liftate — iată ..armele" cu care 
s-au impus cei doi la această

ediție a „internaționalelor" tă
rii noastre, fiind de dorit ca 
si la confruntările viitoare să se 
prezinte la același nivel. Fio
rin Segărceanu, după o perioa
dă prelungită de boală, este 
in revenire de formă, dar se 
dovedește mai slab in finalu- 
rile strînse de set (așa a cedat 
și la Bacău, și la Timisoara). 
George Cosac și Răzvan Itu 
făcut progrese însemnate 
întreaga gamă de lovituri, 
Mihai Vanță, care este 
luptător prin excelentă, s-a
marcat prin servicii deosebit 
de puternice și prin lovituri 
foarte tari, cu care și-a „pasat" 
adversarii. Dorel Pop și Ma
rius Comănescu sint si ei a- 
depți ai jocului la fileu, 
mul a pierdut la limită 
meci pe care putea foarte 
să-1 și cîștige (7—6. 5—7, 
cu cehoslovacul Turna) în

au 
la 

iar 
un 
re-

Pri- 
un 

bine 
5—7 

timp 
Doina STĂNESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Raid-anchetâ de sezon (IVJ

V-AȚI GÎNDIT LA AMATORII 
SPORTURILOR DE IARNĂ?

• Au cui intui creatorii dc modele ® Pledoarie pentru 

funcționalitate • Tradiție nedoritâ la... contractfirl
• Cînd informarea c sumara

In ultima vreme, așa cum zie și conforlabiiiUte" — ne-a
am mai spus-o in episoadele 
anterioare ale anchetei noas
tre, tot mai multi tineri șl 
vîrstnici au devenit prieteni 
statornici ai diferitelor spor
turi de iarnă. Sporește conti
nuu numărul participanților la 
drumețiile spre stațiunile mon
tane, cu nesfîrșitele lor ore de 
relaxare pe piftiile de schi șl 
săniuțe ; tot mai multe fete 
si tot mai multi băieți 
sînt atrași de plăcerea de 
a „valsa" pe luciul ghețil. 
iar amatorii da hochei îsi dau 
mai des Intllnire pe patinoa
rele artificiale sau pe cele na
turale. V-ațl gîndit la acești 
iubitori de mișcare atît de re
ceptivi la tot ce le poate oferi 
industria modernă în materie 
de îmbrăcăminte ? Ce bunuri 
ați conceput anume pentru ei 7 
Răspunsurile la aceste între
bări, care aparțin unor oameni 
de diverse vîrste și profesii, 
atrași de sporturile de iarnă, 
le-am căutat la Centrul de 
cercetare și proiectare a îm- 
brăcămințil din București.
• „Vestimentația pentru spor

tivi pune probleme speciale, 
îmbrăcămintea schiorului, pa
tinatorului sau a amatorului de 
turism cere îndrăzneală, fante-

spus Simona Vlanga, creator 
principal. • Să înțelegem prin 
îndrăzneală extravaganță ? •
„Nicidecum — ne explică Eli- 
sabeta Fendrihan, creator. Deși 
există totdeauna oameni ten
tați de excentricitățile vestimen
tare. noi pledăm pentru o îm
brăcăminte -potolită-, mai bine 
zis logică : adică am proiectai 
costume de schi, bluzoane, pan
taloni sau salopete cu funcțio
nalitate sporită $1 confecționa
te din materiale durabile, căl
duroase și Impermeabile. De
sigur. din cireuitul tendințelor 
modei, am selecționat acele 
idei care se pot adapta mai 
bine cerințelor de rezistență și 
de adaptare Ia specificul vieții 
sportive din diferite anotim
puri". • „Sîntcm însă atenți — 
a intervenit Florica Frevenda, 
creator — să nu defeminizăm 
echipamentul sportiv sau să e- 
liminăm farmecul copilăriei tn 
promovarea unei anumite linii 
sportive la modă. Nu omitem 
deci grația în Îmbrăcămintea 
pentru femei si nu vrem sâ 
se piardă gingășia sneciflcă a- 
nilor copilăriei". • Trectnd! de

Traian IQANITESCU

(Continuare tn pag. 2-3)
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EZITARE
FARA

O cunoscută axiomă 
teoriei șahiste spune 
^..fiecare poziție pe tablă 
are o unică mutare bună, 
care trebuie jucată imediat". 
Bineînțeles, în sensul ca 
totdeauna să avem în ve
dere rezolvarea cea mai e- 
ficientă si expeditivă. Daco 
scapi o dată șansa din mină, 
jocul poate lua un alt curs, 
diametral opus.

Așa a gîndit probabil și 
marele maestru Alexandr 
Beliavski, avînd în față po
ziția înfățișată în diagrama 
trecută : alb — Rhl, Dg3, 
Tel, Ne2, Ne5, Pb2, c3, g2, 
h2 ; negru — Rg8, Da4, Td2, 
Tf7, Pa6, e4, g7, h7. E drept, 
albul pare a deține un u- 
sor avantaj material (doi 
nebuni pentru un turn), dar 
adversarul beneficiază 
posibilități evidente de con- 
trajoc. Să acționăm 
tranșant, fără ezitare: 
l.N :g7 ! (începutul unei com
binații tipice, cu amenința
rea Nh6+ și mat iminent) 
l...T:g7 2-Db8+ (pentru de
gajarea acestei diagonale a 
fost sacrificat nebunul) 
Z.Rf7 3.Df4+ și 4.D:d2. Al
bul a rămas cu o figură
Si un pion în plus, iar vic
toria sa nu mai este dectt 
o simplă problemă de teh-

nică. Am atât aici partida 
Beliavski — Chandler, ju
cată in turneul „onen“ de 
la Viena. un alt moment de 
referință al sezonului trecut.

diagrama următoare.

f a

Să jucăm l...C:e3 1de
deci revenim în aria șahului au

tohton. De la ultima finală 
a Campionatului Național, 
prezentăm această frumoasă 
combinație. cu implicații 
profunde pe plan tactico- 
strategic. Negrul este la 
mutare si va decide în fa
voarea sa soarta confrun
tării. Atenție la coloanele 
„e“ și „f“. pe care piesele 
sale vor acționa decisiv.

Radu VOIA

„Barajul" îcminin la șah

ULTIMA RUNDA
VA FI DECISIVA
Cu o rundă 

ierii turneului 
desemnarea campioanei 
nale de șah, problema 
lui loc nu este încă rezolvată 
In penultima partidă a între
cerii Ligia Jicman a reușit să 
cîștige. cu negrele. în fața li
derei clasamentului. Gertrude 
Baumsiark, Aceasta are acum 
o singură jumătate de punct 
avans si si-a Încheiat partidele, 
iar învingătoarea păstrează încă 
o bună sansă. avînd albele în 
ultima rundă.

Iată ordinea în clasament : 
Gertrude Baumstark 2,5 p, Li
gia Jicman 2 p, Smaranda Bol- 
cu 0,5 p. Deci, hotăritor va fi 
rezultatul ultimei partide, Jic
man — Boicu.

Cîștigătoarea turneului obține 
titlul de campioană și dreptul 
de participare la turneul zonal 
al C.M. feminin de sah.

înaintea 
de baraj

înche- 
pentru 
natio- 

primu-

La poligonul Dinamo

CUPA OLIMPIA
Incepînd de azi si pînă du

minică, 
clubului 
Șoseaua 
fi gazda 
tractive 
ditională ,— Concursul republi
can de tir dotat cu Cupa O- 
limpia. Este un bun prilej de 
verificare a stadiului de pre
gătire a trăgătorilor noștri frun
tași în vederea Campionatelor 
Republicane, și de realizare a 
haremurilor — impuse de Fe
derația Română de Tir — pen
tru participarea la Campiona
tul European din acest an.

Programul, judicios întocmit, 
prevede dispute (cu finale) la 
pușcă și pistol 60 f. seniori. 
Ia pușcă și pistol 40 f. senioa
re — vineri, incepînd de la 
ora 9 ; Ia pușcă 60 f. juniori 
și 40 f. junioare — sîmbătă, de 
Ia aceeași oră ; Ia pistol 60 f. 
juniori și 40 f. junioare — du
minică, de

Se vor 
individuale 
categoriile 
in programul

Organizatorii 
concurs toate 
din tară — și 
să nu lipsească nici 
dar este sigur că la 
competiției isi vor aduce con
tribuția și membrii loturilor 
noastre naționale care si-au a- 
nunțat, la rindul lor, prezenta.

primitoarea sală a 
sportiv Dinamo din 

Stefan cel Mare, va 
unei interesante si a- 
întreceri, devenită tra-

la ora 8,30. 
întocmi
la

de

clasamente 
toate probele si 
vîrstă prevăzute 
de desfășurare.
au V

secțiile 
este de

invitat la 
de tir 

așteptat 
una —. 

reușita

RAID-ANCHETĂ DE SEZON
(Urmare din pag. 1)

la sfera teoriei la cea practică, 
ce noutăți anunțați în acest 
domeniu ? • „Spre deosebire
de modelele clasice — ne in
formează Sergiu Boiangiu, crea
tor —, costumele de schi s-au 
adaptat noilor tendințe de mo
dă, avind umerii accentuați, 
amanșura adîncă, pantalonii 
mulați sau matlasați, bluzoa- 
nele cu multe fermoare, buzu
nare -"exagerate"-, gulere înalte, 
piese de diferite culori, îmbi
nate armonios. Colecția prezen
tată in noaptea Revelionului 
in incinta pavilionului central 
al Complexului expozițional de 
Ia «Casa Scînteii». in fața a 
peste 6 009 de tineri, echilibra
tă si atrăgător colorată, s-a 
bucurat de o mare audientă la 
public și pentru eă a avut... o 
amprentă sportivă". • Credeți 
că vom găsi în magazine sor
timentele în compleurile. com
binațiile si culorile prezenta
te ? • „Noi le-am realizat —

RULMENTUL BRAȘOV - HIDROTEHNICA CONSTANTA LA HANDBAL (f)
In Sala sporturilor din Brașov 

B-a disputat meciul etapei a X-a 
a Campionatului Diviziei feminine 
A de handbal, dintre formațiile 
Rulmentul și Hidrotehnica Con- 
Btanța. A clștlgat Rulmentul cu 
scorul de 18—10 (9—4). Au înscris

Tache 9 (7 din 7 m), Marian 3, 
Hie 2, Demeter 2, Constantin eseu 
1, Ion 1 (R), respectiv Mihăilescu 
5, Manea 3, Cazacu 2 din 7 m. Au 
arbitrat : J. Mateescu și W.
nescu {Buc.). (Carol GRUIA 
coresp.)

ne răspunde ing. Maria Cob- 
zaru, șefă de atelier in cadrul 
C.C.P.I. —. dar comerțul de
cide, pentru că acesta «îl re
prezintă» pe cumpărător. De 
regulă, noi organizăm semes
trial prezentări de mode în fa
ța reprezentanților comerțului, 
Ia care, am observat, de ce să 
n-o spunem, tendința de a o- 
coii noul și de a încheia con
tracte mai mult Ia articole care 
s-au vindut in sezonul ante
rior. Urmarea : cumpărătorii nu 
cunosc lucrurile inedite. In 
consecință, rămînem cu mo- 
dele-unicat. realmente atrăgă
toare și bine gindite, pentru că 
nu există încă suficientă infor
mare atit in problemele cultu
rii îmbrăcămintii, cit si in ceea 
ce numim design vestimentar".

Intr-adevăr, se simte nevoia 
unei informări mai prompte, 
pentru că există pericolul să 
ne obișnuim a aprecia produ
sele unor întreprinderi nu după 
demonstrațiile de virtuozitate 
ale creatorilor de bunuri ma
teriale. ci după ceea ce... gă 
sim în rafturile magazinelor 
Modelele rămase „unicat" ar 
putea foarte bine să fie valo
rificate în serii scurte. în sorti
mente variate, de atelierele co
operației meșteșugărești, adre
să care ne-a fost călduros re
comandată de interlocutori. 
Așadar. într-unul din numere
le viitoare vom asculta părerile 
reprezentanților UCECOM.

BASCHET veteranul antrenorilor 
șl arbitrilor din țara noastră, Vasile Bor- 
delanu, continuă — neobosit — activitatea, 
el pregătind acum patru echipe ale A. S. 
Sănătatea (participante la campionatul Ca
pitalei) și conducind meciuri în competi
țiile municipale. Activînd în domeniul 
baschetului de cinci decenii (ca jucător, 
antrenor, arbitru, ziarist), cu succese re
marcabile (printre elevii lui s-au aflat Va
sile Popescu, Gheorghe Roșu șl Alin Savu, 
ultimul fiind selecționat în reprezentativa 
Europei), V. Bordeianu — acum la 64 de 
ani — este component al Comisiei de bas
chet a municipiului București șl contribuie 
nemijlocit la buna desfășurare a activită
ții sportului cu mingea la coș. • CA 
RASPLATA pentru excelenta organizare — 
In 1935, la Dej — a Concursului Republi
can de juniori m (Criteriul Speranțelor), 
federația a acordat aceluiași oraș și anul 
acesta găzduirea competiției respective. 
Afllnd de aceasta, P. Stăvarlu, directorul 
C.S.ș. Dej și apreciat antrenor de baschet, 
a promis că în 1987 organizarea va fi 
chiar mal bună decît în 1935... (D. St.). • 
„CUVINTUL NOU", ziarul din Sf. Gheor
ghe, publică de la o vreme, în fiecare nu
măr de luni, o pagină de sport care aduce 
în atenția cititorilor din județul Covasna 
(dar și din județele " ‘ 
variate, de larg interes, 
sesc, firește, nici cele din

limitrofe) subiecte 
din care nu ltp- 

baschet. (S. St.)

HOCHEI PE GHEAȚA, 
după o absență datorată 
mină, Ionlță, fundaș în 
acest lucru se face simțit în jocul apără
rii formației militare, ba chiar șl... la

A REINTRAT, 
accidentării la o 

ech’pa S'.eaua. și

8 UNDE SINT GOSPO]
La un obiectiv sportiv, ca 

și la o casă de om, o strică
ciune — cit de mică — dacă 
e neglijată se mărește șl a- 
trage după sine, In timp, al
tele. O știe orice gospodar, 
dar se pare că nu și cei de 
la întreprinderea Județeană 
de Gospodărie Comunală și 
Locativă Galați ' 
în administrarea 
flă patinoarul, 
cele mai mari și 
mai frumoase din țară, 
mit de iubitorii sportului din 
localitate „Palatul de gheață**. 
De o bună bucată de timp, 
apa ploilor sau zăpezii topite 
se strecoară prin acoperiș, 
făcînd impracticabilă gheața 
și așa de proastă calitate 
(cu... valuri !). Reparația, mai 
lesnicioasă cîndva, ridică as
tăzi 
cîte 
bilul 
care
ceea ...
ranță.

Dar la recentul turneu a] 
Diviziei A de hochei, întru
nind cele mai bune patru e- 
chipe (inclusiv Dunărea Ga
lați), antrenorii, jucătorii și 
spectatorii s-au confruntat cu 
o situație neobișnuită în a- 
cest sport. Un geruleț întețit 
de vînt a încremenit zăpada 
de pe acoperiș, dar a zburdat 
nestingherit prin ferestrele 
sparte, făcînd ca în patinoar 
să fie aproape ca afară, în
cinși în toiul jocului șl 
transpirați, hocheiștii și arbi-

(I.J.G.C.L.), 
căreia se a- 
unul dintre 

(cindva) cele 
nu-

serioase probleme, din 
am înțeles de la conta- 

șef al întreprinderii, 
rămîne totuși optimist, 

ce ne dă o rază de spe-

nu a 
memo- 

de știut

nu eraw

goluri...

Galați 
preveni

pedepse și cro- 
conteneau etc. 
din turnantei? 
„prag“ în bor-

trii s-au resimțit cît 
pe gheață.

Tabela electronică 
funcționat. Greu de 
rat scorul, imposibil 
în ce minut de joc ne aflăm, 
cît s-a scurs din timpul pe
trecut pe banca de pedepse. 
Apelurile repetate ale antre
norilor și jucătorilor de a 
se anunța din cînd în dnd 
la stația de amplificare toate 
acestea au fost greu de sa-

tisfăcut, bunăvoin
ța (și corectitudinea) celor de 
la secretariatul competiției
lntruclt din tot sistemul sălii 
mai funcționa un difuzor, a- 
bla auzit dacă înceta rumoa
rea din tribune. Și astfel, an
trenorii nu au putut, practic, 
să-și conducă echipele, schim
bau liniile după... Inspirație, 
discuțiile dintre hocheiștii de 
pe băncile de 
nometrori nu 
etc. Intr-una 
mantinelei un 
dură ricoșează anapoda pu
cul. derutînd apărătorii. Așa 
a luat Dinamo două '
din senin.

Nu are I.J.G.C.L. 
meșteri care puteau . 
(sau remedia) toate acestea ? 
Constructori are, firește, e* 
lectroniștl — dacă nu are —

TURNEUL ECHIPELOR
Ieri au continuat în Capitală, 

la patinoarul „23 August", in
tr-un anonimat aproape total, 
întrecerile echipelor de hochei 
din grupa valorică B a Diviziei 
A. Și este păcat că în tribune 
se află atît de putini spectatori 
(asta și din cauza organizatori
lor. care nu s-au îngrijit sâ 
realizeze măcar un panou, la 
poarta patinoarului, cu progra
mul meciurilor, multumindu-se 
numai cu ce se scrie „la 
ziar" !). pentru că destule din
tre jocurile disputate au fost 
bune. Ca, de pildă, cel dintre 
Progresul Miercurea Ciuc si 
formația Iotului de juniori <18 
ani), in care harghitenii s-au 
impus cu 6—3 (3—2, 2—1. 1—0). 
După cum se vede, diferente

(Urmare din pag l)

deau cu înverșunare in această 
idee a întineririi au mai com
pletat echipajele cu alți debu
tați : cu Ana Larie (acum, me
dalie de bronz la caiac 4, îm
preună cu mai experimentata 
Tecla Borcănea, campioană o- 
limpică, cu debutantele de la 
Hazewmkel — Luminița Mun
tean .și Marina Ciucur). Dumi
tru Bețiu și Vasile Lehaci (a- 
cum, medaliiați cu argint ta ca
noe dublu 10 000 m).

E meritul școlii 
caiac-canoe de a

noastre de 
crea culoar

Cristache

DE HOCHEI DIN A DOUA
minime în fiecare repriză. S-a 
jucat în viteză, s-a șutat mult 
la ambele porii, multe combina
ții au fost spectaculoase. Ju
niorii au rezistat pînă la 3—3 
(min. 31). dar experimentatul 
E, Antal a reușit să înscrie 
două goluri consecutive (în 
min. 34 și 35). ceea ce a fost 
suficient pentru ca tinerii ju
cători să „cadă". Buzas pece
tluind scorul în min. 43. Cele
lalte goluri le realizaseră Kocsis 
(min. 3), Todor (min. 7) și 
Petres (min. 13) pentru Pro
gresul. respectiv Somfălcanu 
(min. 5), D. Popovici (min. 17) 
și Laszlo (min. 31). Au arbi
trat : Șt. Enciu — R. Olinic 
și M. Manolache. Minute de 
penalizare : 25—14. Pi

Si
(O

înaintare. » SlNT PARTIDE în care unii 
jucători se ocupă mai mult de adver ari 
decît de puc, avînd el de plătit — cînd 
creditori, cînd debitori — diverse polițe. 
Nu dăm nume, că nu ne-ar ajunge rubri
ca... Dar atragem atenția arbitrilor, că 
sînt cîte trei pe gheață, și ar fi bine să 
se ocupe, printre... picături, și de acest 
aspect, a IN TURNEUL de la Galați s-a 
acordat, într-unul din meciurile S'.eaua — 
Dinamo, un „șut de penalitate**. Le-a execu
tat Horvath (S), dar nu a marcat. Unii 
pretind că a ratat Horvath, alții că, dim
potrivă, a apărat Hu{an, portarul dinamo- 
vist. Iată un caz în care e greu de spus 
cine are dreptate a TOT LA GALAȚI au 
fost partide cu 6—12 minute de penalizare, 
dar au fost si altele cu 45-—50 de minute, 
pentru ambele echipe aflate pe gheață. Șl 
într-un caz, și în altul s-au regăsit aceleași 
formații, dar cu alți adversari. Ar fi inte
resant, pentru antrenori să valfc de ce e- 
levii lor joacă într-un fel cu unii și în 
alt fel cu alții... • LA PAUZE, unii hoche- 
iști primeau ceai cald, alții nu. Nu este 
o regulă impusă de necesitate ? Nu, de 
reciprocitate. Să recunoaștem, e prea de 
tot ! (M.C.).

halache (noul antrenor federal),
Mitrea (secretarul F.R.R.), Dumitru Ma- 
noileanu, Nicolae Pădureanu, dr. Virgil ig
nat. Colectivul de antrenori și specialiști 
care răspund direct de pregătirea lotului 
este alcătuit din Mihai Naca — antrenor 
principal, Mihal Cojocaru — profesor-me- 
todist, medicul V. Ignat, D. Manoileanu — 
consilier tehnic, Gheorghe Dumitru șl 
Mlrcea Paraschiv — oameni de teren, a- 
jutoare ale antrenorului principal, și D. Mi- 
halache. Ne place să credem că aceste 
măsuri, ca și celelalte luate, își vor arăta, 
la momentul potrivit, eficiența. (C.R.).

anume pentru „noul val", ieșit in 
larg din dreptul pon toanelor me
reu aglomerate ale grupelor de 
giganți, de perspectivă, de ti
neret. E meritul federației de 
specialitate de a lansa — cu in
sistență — pe pistele nautice in
ternaționale acești tineri spor
tivi talentați. puternici prin vi
goarea. prin silința, prin marea 
lor sete de afirmare.

Pentru caiaciști și ca.no-i.sti pri
măvara este, undeva, pe aproa
pe. Încă puțir. la bac și, dacă 
vremea permite, către sfîrșitul 
lunii februarie bărcile vor fi 
puse iar pe apă. Startul în noul 
sezon nautic se anunță a fi deo
sebit de puternic. C’teva lovituri 
iuți de padelă, ori pagae. vor 
lăsa în urmă malurile. Departe 
vor rămîne și frumoasele amin
tiri de la marea regată de anul 
trecut din Canada. Se va porni, 
ca în fiecare început de sezon, 
de la kilometrul zero : cu ambi
ție, cu modestie, cu dorința de 
a cuceri noi medalii la viitoa
rele Camnionatc Mondiale pro
gramate, în august, ne cunoscu
ta pistă nautică Wedau, din 
Duisburg
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RUGBY, 
cu gîndul, 
în returul 
fost luate 
rice. Astfel, s-a alcătuit o comisie de or
ganizare, conducere, supraveghere și asi
gurare a pregătirii lotului reprezentativ, 
din care fac parte Carol Kramer — pre
ședintele comisiei, Viorel Moraru, Aurel 
Bojenescu — vicepreședinți, Dumitru Mi-

DUPA un sezon slab. 
la o participare onorabilă 
și la Cupa Mondială, au 

o serie de măsuri organizato-

însă, 
C.E.

TENIS. IN TIMPUL campionatelor 
Internaționale ale României, desfășurate 
săptămîna trecută la Timișoara, am reți
nut cu satisfacție mal multe atitudini de 
fair-play. Astfel, And.ei Dirzu șl-a încu
rajat efectiv un potențial adversar, pe 
George Cosae (pe care l-a șl în Unit, de 
altfel, în turul următor), dîndu-1 perma
nent Indicații în timpul meciului cu ceho
slovacul J. Bolant. Apoi, Florin Scgărceanu 
șl Adrian Marcu, împreună cu cei doi de
ja amintiți, au fost de fiecare dată fair, 
dînd o mină de ajutor arbitrilor in luarea 
celor mai corecte decizii, chiar și atunci 
cînd acestea erau în defavoarea lor... 
EXISTA, iată, o frumoasă atmosferă 
sesizată de public, plăcut impresionat 
în cadrul lotului de Cupa Davis : jucătorii 
se ajută între el. cei mai tineri sînt bine 
primiți șl încurajați ș.a.m.d. Ceea ce, din 
păcate, nu putem spune si despre fete ! a 
UN SPECTATOR a primit o cupă pentru 
pasiunea manifestată față de tenis, el fiind 
prezent în sală de la primul pînă la ulti
mul meci din programul „internaționale
lor". Cine era acest fidel spectator ? Cu
noscutul fost fotbalist al Politehnicii Ti
mișoara, Gheorghe Șerbănoiu. « ÎNCĂ O 
DATA, felicitări organizatorilor pentru mo
dul In care știu să asigure concurenților 
cele mai bune condiții de joc, o atmosfe
ră propice. (D.S.).
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participați cu cît mai 
ctnulte bilete!
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Teme de meditate pentru echipele noastre

26 DE ȘUTURI PENTRU
Echipele divizionare A de 

fotbal se află de cîteva zile 
în plină perioadă de pregătire 
pentru sezonul competitional 
de primăvară, mai precis pen
tru returul campionatului. Iar 
în ceea ce îi privește pe se- 
lectionabili, si pentru viitoa
rele partide Internationale din 
cadrul unor competiții de mare 
prestigiu (și sporită responsa
bilitate), cum sînt prelimina
riile Campionatului European 
pentru seniori și tineret sau 
preliminariile olimpice. O pe
rioadă de pregătiri care se 
cere a fi tratată cu toată res
ponsabilitatea. pentru că de a- 
cumulările realizate acum va 
depinde In cea mai mare mă
sură comportarea viitoare. Spu
nem acest lucru pentru că, în 
toamnă, campionatul nostru a 
dezvăluit destule carențe în 
planul jocului, al calității a- 
cestuia si, normal, al rezulta
telor care, în proporție destul 
de mare, au lăsat de dorit. 
Cum am arătat și cu prilejul 
altor materiale publicate la ru
brica de față, sau în „Supli
mentul fotbal", s-a vorbit, prin
tre altele, side SLABA EFICA
CITATE, mai ales că procen
tul de goluri marcate a scă
zut fată de turul campionatului precedent.

Acum, cînd echipele se află 
in perioada de pregătire, este 
cazul ca antrenorii și jucătorii 
să analizeze temeinic jocul e- 
chipelor lor. S-a făcut (și se 
va face) analiza comportării 
din sezonul de toamnă, dar cu 
aceasta problema nu s-a în
cheiat. pregătirile ce vor urma 
trebuind să fie logic legate da 
eliminarea lipsurilor de caro am amintit

Cum spuneam, principala ca
rență manifestată de echipele 
noastre, atît în meciurile din 
campionat, cit si în cele in
ternaționale. la nivel de re
prezentative sau cluburi, a fost 
SLABA EFICACITATE. Si 
cum aceasta. ADICĂ GOLUL, 
tine de un alt element, vom 
aduce în discuție problema ȘU
TULUI LA POARTĂ. Pentru 
că nu se poate altfel. Na se 
poate să obții performanțe, nu 
se poate să ciștigi un meci, 
dacă nu închei acțiunile ofen
sive cu șuturi la poarta adversă 
și dacă nu marchezi goluri 1 
Or, din acest punct de vedere, 
se vede ca lumina zilei că la 
acest capitol, fotbalul nostru 
suferă. în duda unor dominări 
teritoriale, uneori sufocante, e- 
chipele noastre abia reușesc

— apreciază Constantin Oțet

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• A3TAZI ÎNCEP TURNEELE 

FINALE LA MINIFOTBAL. Așa 
cum am mal anunțat, astăzi vor 
începe la Buhuși (grupa mare) și 
Deva (grupa mică) turneele fina
le la minifotbal, dotate cu „Cupa 
Speranțelor". La Buhuși sint pre
zente formațiile Gloria Bistrița, 
C.S.S. P. Neamț, Oțelul Galați, 
Corvinul Hunedoara, C.S.S. Lu
goj, F.C. Constanța, Universita
tea Craiova, Politehnica Iași. La 
Deva se vor întrece echipele Glo-

ria Bistrița, C.S.S. Bacău, Oțelul 
Galați, Corvinul Hunedoara, C.S. 
Craiova, C.S.S. Medgidia, C.S.S. 
Aripi Pitești și Dunărea C.S.U. 
Galați.
• F.R.F. REAMINTEȘTE că 

transferările se vor încheia în 
ziua de 20 ianuarie, dată pînă la 
care trebuie depuse formele re
gulamentare.
• CURSUL DE INSTRUIRE A 

ARBITRILOR DIVIZIONARI A va 
avea loc la Pitești în zilele de 14 
Si 15 februarie a.c.

I NOȘTRI AU EVOLUAT PROMIȚĂTOR
)
cat în

au arătat că posedă o lovitură 
decisivă

u evi- 
ptămî- 
e Dîr- 
Cosac, 
Segăr- 
Segăr- 
- Kos- 
Tuma. 
ovacia) 
:1 teh- 
ibil. ei 
impor- 
ilui. 
une se 
ile re- 
lu ex-

și că au 
tactică in teren. în 
diții. tenismanele 
pierdut meciurile < 
rele cehoslovace 
Pop, învinsă de 
serveau și loveau 
plasat si foarte liftat. Ceea ce 
a atras în mod deosebit atenția 
a fost mișcarea tenismanelor 
cehoslovacie in teren, jocui lor 
foarte bun de picioare si ușu
rința cu care ajungeau cele mai 
îndepărtate mingi. Lucru deo
sebit de greu pentru Tache, 
Curpene și Pop. care depășesc 
cu mult limita superioară de

orientare 
aceste con- 
noastre au 
cu jucătoa- 
(mai puțin 

Tache). cate 
puternic

greutate normală pentru o 
sportivă de performanță.

Concluzionînd. putem spune 
că echipa noastră reprezentati
vă masculină se află pe un 
drum bun. în încercarea sa de 
a-și face din nou loc în elita 
tenisului mondial în timp ce 
jucătoarele române sînt în evi
dent și supărător regres 1 Tur
neul de la Timișoara. în per
spectiva obiectivelor majore ale 
anului, a reliefat direcțiile în 
care trebuie să se acționeze in 
perioada următoare, pentru ca 
tenisul românesc să obțină re
zultate cît mai bune.

care a 
deși 

ii pre- 
e prea 
u prea 
’eodora 
rentina 
Voinea 
i se a- 
„trag“ 

așteap- 
Ele nu

ADMINISTRATA OE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

© Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, vineri, 16 ianuarie, are 
loc în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, în- 
cepînd de la ora 15,50. Tragerea 
va fi radiodifuzată pe progra
mul I, la ora 16,15, iar numerele 
extrase vor fi reluate în aceeași 
zi, la ora 23, și a doua zi, sîm- 
bătă, la ora 8,55, pe același pro
gram. După tragere, va rula un 
film artistic.

CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
TRAORDINARE LOTO A REVE
LIONULUI DIN 1 IANUARIE.

FAZA I — cat. A : 1 variantă 
100% — autoturism Dacia 1300 și 
9 variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
B : 12 variante 100% a 21.866 lei 
și 35 variante 25% a 5.467 lei ; cat. 
C : 58,50 variante a 7.756 lei ; cat. 
D : 318 variante a 1.427 lei ; cat. 
E : 805,50 variante a 300 lei ; cat. 
F : 1.320,50 variante a 200 lei ; 
cat. G : 7.834,25 variante a 100 lei.

FAZA a n-a — cat. 1 : 6 varian
te 100% — autoturisme Dacia 1300 
și 28 variante 25% a 17.500 lei ; 
cat. 2 : 35 variante 100% a 22.454 
lei șl 136 variante 25% a 5.614 lei ; 
cat. 3 : 265,50 variante a 5.836 lei ; 
cat. 4 : 1.322,25 variante a 1.172 
lei : cat. 5 : 2.962,50 variante a 
300 lei ; cat. 6 : 4.977,25 variante a 
200 lei : cat. 7 : 28.074,50 variante 
a 100 lei.

FAZA a 111-a — cat. H : 3 vari
ante 100% — autoturisme Dacia 
1300 și 7 variante 25% a 17.500 lei ; 
cat. I : 8 variante 100% a 5.000 lei.

în cadrul cărora, o excursie de 
un loc în U.R.S.S. și 35 variante 
25% a 1.250 lei ; cat. J : 45 varian
te a 1.000 lei ; cat. K : 522,75 va
riante a 300 lei ; cat. M : 1.027,50 
variante a 200 lei ; cat. N : 5.973 
variante a 100 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților : Simescu 
Marin din com. Negrași, jud. Ar
geș. Vintilă Marioara din Cons
tanța, Dolofan Gheorghe din corn. 
Măldărești, jud. Vîlcea, Cojocaru 
Petru din Timișoara, Vlad Elena, 
Ombac Aștefan și Marin Niculae 
— toți din București, Ungureanu 
Ion din Constanța, Fazekas Șan- 
dor din com. Urvind, jud. Bihor 
și Cojocaru Romu din corn. To- 
pleț, jud Caraș-Severin.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 9 IANUARIE 1987

Cat. 1 : 1 variantă 25% — auto
turism „Dacia 1300“ (70.000 lei) ; 
cat. 2 : 10 variante 25% a 8.127 lei; 
cat. 3 : 11,75 a 6 917 lei ; cat. 4 : 
42,50 a 1.912 lei ; cat. 5 : 130,25 a 
624 lei ; cat. 6 : 315,00 a 258 lei ; 
cat X : 1.803.25 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 ; 
122.016 lei.

Participantul Popa Constantin 
Alexandru din 'localitatea Bucu
rești a cîstigat m autoturism 
„Dacia 1300“ (70.000 lei).

NIMIC!
să cîștige jocul cu avantajulminim de 1—0.

Două exemple ni se par con
vingătoare in acest sens : me
ciurile, din cupele europene. 
Sportul Studențesc — Omonia 
Nicosia și Steaua — Ander- 
lecht. Lungi perioade de timp, 
chiar o repriză întreagă, fot
baliștii noștri au dominat, dar 
nu au reușit să învingă deât cu... 1—0 !

Să revenim la campionat. 
Am luat câteva partide. Ce ne 
spune „caseta tehnică" în pri
vința suturilor, la poartă si pe 
poartă, și a scorului final ? 
Rapid — Corvinul : șuturi :
21— 9 ; pe poartă : 10—4, scor : 
1—0 ; Petrolul — „U“ Cluj-Na- 
poca : 21—6 (12—3), scorul, tot
1— 0 ; F. C. Argeș — F. C. Olt
(echipele care au terminat tu
rul pe locurile 4 și. respectiv, 
3) : șuturi: 12—4 (pe poartă 
8—0), scor : 0—0 ; F. C. Olt — 
Corvinul : 19—4 (7—1), 0—0 ;
Rapid — Gloria 22—5 (10—1).
2— 0 ; Victoria — Corvinul :
22— 4 (14—1), 1—0. Ce spun a- 
ceste dfre ? Că șutul, prin pre
cizie si eficientă, rămîne o 
mare problemă, că echipele 
noastre ratează foarte mult, 
ceea ce nu se Întâmplă la for
mațiile de prim rang ; că se 
șutează uneori formal, fără 
forță si precizie, fără inspira
ție: că o echipă trebuie să 
șuteze de 22 sau de 24 de ori 
ca să înscrie un gol sau două, 
în meciul F.C.M. Brașov — 
Univ. Craiova raportul suturi
lor a fost de 26—1 (13—1), dar 
scorul a rămas 0—0. A apărat 
Lung bine, chiar foarte bine, 
dar e clar că și multe suturi 
ale brașovenilor... n-au fost șu
turi. Pină și Steaua, liderul 
autoritar al clasamentului. " a 
stabilit un adevărat record în 
acest sens: în meciul cu Chi
mia. steliștii au șutat Ia poar
tă de 38 de ori (!!) și au 
marcat doar două goluri. în 20
de meciuri, din turul campio
natului, de pildă, s-au expe
diat 495 de șuturi (344—151, In 
favoarea gazdelor, desigur), din 
care nici jumătate nu au ni
merit poarta (150—43), iar nu
mărul golurilor a fost doar 
de... 24 (20—4 pentru gazde). 
Un singur meci dintre acestea 
a făcut excepție, F.C.M. Bra
șov — Sportul Studențesc, In 
care s-a șutat doar de 16 ori 
(9—7) și s-au marcat 5 goluri 
(3—2). O excepție, pentru că, 
in general, problema rămîne 
deschisă și acută. Unde sînt 
șuterii Ia poartă ? Cum stnt 
valorificate tehnica și tactica 
de joc ? Iată teme dc medi
tație in această perioadă cînd 
formațiile noastre pregătesc re
turul campionatului.

Constantin ALEXE

Constantin Oțet a redevenit 
antrenor principal la Craiova.
• Cu ce sentimente?
Cu un sentiment de regăsire, 

dacă mă pot exprima astfel. 
Nu mi-a fost ușor să părăsesc 
Universitatea Craiova după ce 
am lucrat ca antrenor secund 
și principal timp de 15 ani.

• 15 ani, deci... Si cind te 
gindești că in ultimii șașe- 
șapte ani Craiova a avut vreo 
11 antrenori...

Cred că au fost chiar li
stați o clipă... Deliu, Oană. 
Valentin Stănescu. Oblemenco. 
...Oțet, Mircea Radulescu, Ha- 
lagian, din nou Mircea Radu
lescu, Silviu Stănescu. Teașcă... 
și din nou Oțet...
• Cum" a intervenit divorțul?
E lucrul cel mai simplu. Pen

tru că antrenorul e sacrificat 
primul pentru ca treaba să 
meargă înainte. Eu am părăsit 
Universitatea Craiova la 14 
martie 1984.
• Au urmat două perioade 

nu prea fericite.
E adevărat. La „Poli" Iași 

nici nu am avut timp să des
fășor un plan de lucru. De 
altfel, cel care m-a adus a 
plecat înaintea mea. La F. C. 
Olt am lucrat ca vicepreședin
te. Am devenit antrenor pe 
nepusă masă. Am stat 11 eta
pe. N-a mers. Nu știu ce an
trenor poate să demonstreze 
ceva în 11 etape.
• După o scurtă perioadă la 

Motru, ai primit să revii la 
Craiova. Dc ce ?

întrebarea mi se pare cu
rioasă. Aș fi venit oricum. Te 
trage casa. Te trag amintiri
le... Sigur că nu poți trăi doar 
din amintiri. Probabil că după 
destule experiențe cu oameni 
din afară, craiovenii și-au zis 
că tot e mai bine să pornești 
la drum, și mai ales la un 
drum greu, cu unul de-ai tăi... 
într-un fel. numele meu s-a 
legat de cel al Craiovei... La 
primul contact cu băieții, le-am 
spus : „Să nu plecați de-acasă, 
băieți... Că tot acasă ajun
geți"... Nu era timp de prele
geri tehnico-tactice... Era mo
mentul să le spun, din prima 
zi că dacă Universitatea mai 
vrea să urce, atunci să fie con
vinsă că ceea ce te poartă îna
inte e în primul rind legătura 
sufletească. Iar la capitolul 
ăsta nu putem face concesii... 
și asta cu orice sacrificiu. Poți 
să fii cel mai bun... dacă nu 
pui suflet, nu ești nimic...
• Ce planuri aveți ?
La Craiova planurile sînt, ca 

și în trecut, foarte mari. Mă 
refer la obiective. Avem o si
tuație destul de complicată cu 
acest minus 1 la „adevăr". Ne 
așteaptă si un start foarte 
greu. După o primă etapă cu 
buzoienii. care nici ei nu mai 
sînt clienții echipelor gazdă — 
de cînd Costică Moldoveanu a 
început să-i elimine pe cei care 
nu prea au legătură ou orașul 
— ne ducem la Pitești, unde ne 
așteaptă Florin Halagian... după 
care, cînd să zici că ai scăpat.

vir.e și Dinamo la Craiova. . 
iar Dinaniu, chiar daca nu te 
bate, știe să se așeze ca să 
nu piardă. Apoi nu trebuie 
uitată nici restanța cu Steaua. 
Și Steaua poate bate pe orici
ne. ..

® E. intr-adevăr, un start 
gicu...

Cred că de acest start de
pinde returul nostru. Nu-mi 
place să vind pielea ursului 
din pădure, dar știu că Uni
versitatea Craiova nu mai poa
te pierde, așa, într-una !
• Să presupunem că după a- 

ccste patru etape ajungeți de 
la minus 1 la minus 2. Cum 
ai privi această eventualitate ?

Aparent ar fi încă o treaptă 
coborită. dar vă rog să mă 
credeți că dacă această varian
tă s-ar împlini, atunci Craiova 
s-ar apropia mai mult de op
timismul lui Ungureanu. care 
visează 40 de puncte, deciț de 
scepticismul lui Silviu Lung, 
care, măsurind de trei ori îna
inte de a tăia o dată e con
vins că principala șansă a 
Craiovei ar fi Cupa României.
• Ce știi despre actuala e- 

chipă a Craiovei ?
Am lipsit mult. M-am și fe

rit de stadion, ca să nu iasă 
vorbe. Pe multi îi .cunosc. Mi 
s-a spus că echipa joacă foarte, 
foarte slab. Dar am văzut 
restanța cu Sportul Studențesc 
și mi-am dat seama că nu e 
chiar așa. Cred că echipa noas
tră are încă destule resurse. 
Lung și Ungureanu sînt în con
tinuare la echipa națională. 
Geolgău e și el in lot. Unii 
sînt pe la ..olimpici". Săndoi 
și Gică Popescu sînt tineri 
care vi<n. Bleu va re
veni, sânt sigur... Irimes- 
eu e și el un pilon. To
tul e să-i legăm,.. să alerge 
mingea... că asta aud că i s-a 
reproșat echipei în tur... a re
nunțat la jocul de pase și a 
trecut la pasa lungă, cu fie 
ce-o fi...
• Să fie acesta un cuvint 

voit optimist pentru încuraja
rea echipei ?

E ceea ce cred. Aștept cu în
credere luna aprilie... Ce zile 
frumoase am trăit în aprilie, 
cu marea noastră echipă !

loon CHIRILA

Dupâ turul Campionatului Diviziei C

Seria a X-a: MINERUL
Echipa maramureșeană Mine

rul Baia Sprie are în acest cam
pionat o comportare excelentă 
față de evoluția sa din ediția pre
cedentă a competiției cînd se nu
măra printre cele mai modeste 
formații (a terminat pe locul 12, 
atît turul cît și returul). <d Schim
barea în bine se datorează, în 
primul rînd, seriozității cu care 
au abordat jucătorii meciurile 
din toamnă, precum și întineririi 
lotului care are acum... vîrsta 
medie de 22 ani și 4 luni și are 
cinci jucători între 18—19 ani și 
nouă sub 21 de ani. • Echipa din 
Baia Snrie. o mică localitate mi
nieră de lîngă Bala Mare, este

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI a- 

duce la cunoștință celor in
teresați că la magazinul 
auto din str. Valea Casca
delor 24, sectorul 6, se pri
mesc înscrieri la autoturis
mul OLTCIT CLUB prin 
transferul celor care au de
pus bani la C.E.C. în cont 
pentru autoturism pină la 
data de 31 decembrie 1985.

Informații suplimentare la 
telefon 11.39.50 — int. 121 
și 179.

BAIA SPRIE CONDUCE lNTR-0 GRUPĂ PUTERNICĂ
una dintre cele mal vechi din re
giune (a fost înființată în anul 
1930). Ea joacă de mai bine de 15 
ani în eșalonul nr. 3 și aparține 
asociației sportive de la Mina 
Baia Sprie — președinte ing. 
Gabriel Iancu, responsabilul sec
ției de fotbal Luca ștefănoiu. ® 
Antrenorul formației este Petru 
Aldoescu, fost jucător localnic, 
care pune mult suflet în buna 
pregătire a elevilor săi. • Din 
lotul care a terminat cu brio tu
rul fac parie : Cosma, lagbel — 
Ștefan. Ilea, Dărăbuș, Cecan, Si- 
laghi, Micloș, Hotică, Koatiș, Țe- 
legean. Uță, Armaș, Iliuță, vass, 
Moise. Snakovski, Giscă și Gaiu. 
Printre cel mul tineri se numără 
Gaiu și Telegean, iar cel 
mai în vîrstă este Dărăbuș 
— 29 ar.1 Cele mal multe
goluri le-au marcat Telegean (6), 
Hotică și Uiuță (cîte 5). In retur 
vor mai juca la Minerul Bala 
Sprie : Tuiici (transferat de la 
Minerul Băiuț) șl Mociran (Mine
rul Cavnic). Iliută va fi cedat di
vizionarei B, F.C. Maramureș. • 
In tur, minerii au pierdut patru 
meciuri (la Minerul Sărmășag, 
Chlmforest Năsăud, Bradul Vișeu 
și Victoria Cărei). Au realizat opt 
victori acasă și trei în deplasare 
(la Mecanica Bistrița, Minerul 
Borșa și Minerul Băiuț). La „ade
văr" se prezintă cu +9 puncte. • 
Minerul Baia Sprie va avea un 
retur dificil, deoarece echipele a- 
flate pe locurile următoare se gă
sesc la o diferență mică de punc
te și sînt formații dintre cele mal 
puternice, ca de pildă, Someșul

Satu Mare (printre fruntașe și in 
campionatul trecut și cu un va
loros +10 p la „adevăr") și victo
ria Cărei (+7 p la „adevăr"). In 
plus, Baia Sprie va avea opt me
ciuri „afară", printre care și cele 
cu Someșul și Minerul Băița, ea 
să amintim doar pe cele mai te
mute adversare, e La realizările 
echipei trebuie să adăugăm și 
faptul că a fost în fruntea seriei 
timn de nouă etape. ® Goluri 
marcate în deplasare 9, acasă 
19, goluri primite in deplasare 14, 
acasă 3. « In seria a X-a — în 
care joacă cinci formații din ju
dețul Maramureș, sînt și trei pro
movate : Sllvania Cehu Silvaniei, 
Mecanica Bistrița și Minerul Bor
șa. Primele două au o situație 
bună în clasament (se află în pri
ma jumătate.) dar ultima se gă
sește într-o Situație precară — 
locul 15.

Toma RABȘAN
Clasamentul turului .

1. Min. B. Sprie 15 11 0 4 28-17 33
2. Someșul S. M. 15 10 1 4 29-15 31
3. Victoria Cărei 15 9 1 5 31-16 28
4. Minerul Băița 15 8 2 5 26-16 26
5. Min. Sărmăș. 15 8 1 6 16-20 25
6. Silv. Cehu S. 15 8 0 7 17-25 24
7. Chimf. Năsăud 15 8 0 7 24-28 24
8. Mec. Bistrița 15 7 1 7 30-23 22
9. Lam. Beclean 15 7 1 7 28-28 22

10. Minerul Băiuț 15 7 0 8 22-24 21
11. Chimia zalău 15 6 2 7 18-21 20
12. Chim. Tășnad 15 5 2 8 27-23 17
13. Oașul Negr. 15 5 1 9 19-21 16
14. Min. Rodna 15 5 1 9 17-26 16
15. Minerul Borșa 15 4 2 9 15-24 14
16. Bradul Vișeu 15 3 3 9 12-32 12



RECORDURI

ATLETECE INDOOR
Concursul tatomațion^ de 

la Osaka, Japonia a prilejuit 
sovieticilor Oleg Protsenko șl 
Serghei Bubka, ca și canadia
nului Bon Johnson obți
nerea de noi recorduri atletice 
indoor. Astfel, sărind 17,67 m 
la triplu salt, 
doborît oea mai 
mantă de sală a 
șind cei 17.54 m 
compatriotul său 
hikș în 1986.
ștacheta ridicată la 5,96 m, 
Bubka a ameliorat cu un cen
timetru performanta mondială 
indoor nr. 1 
la prăjină.
1986. Johnson a acoperit 

plat in 6,44, de asemenea 
mai înaltă performantă 
lume realizată în sală.

Protsenko a 
bună perfor- 
probei. depă* 
realizați de 

.. Maris Bruz- 
Trecînd peste 

ridicată

care îi aparținea, 
din 28 februarie 

60 m
cea 
din

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Rezultate din cupele europe

ne la baschet — MASCULIN, 
Cupa Campionilor : Jalghiris 
Kaunas — Maccabi Tel Aviv 
82—74 (42—33) ; Cupa Cupelor î 
Scavolinl Pesaro — Cibona Za
greb 82—83 (47—44). Clasamen
te, seria It 1, T.S.K.A. Mos
cova 8 p, 2. A. S. Villeurbanne
6 p. 3. Juventud Badalona 6 p, 
4. N.H.K.G. Ostrava 4 p ; se
ria a II-a: 1- Cibona Zagreb 
8 p. 2. Efes Istanbul 6 p. 3. 
Racing Malines 5 p, 4. Scavo- 
lini Pesaro 5 p. Cupa Radivoj 
Koraci, seria I : Arexons Can
tu — Sibenka Sibenik 97—87 
(50—42). Clasament : 1. Limo
ges 8 p. 2. Arexons 7 p. 3. 
Spartak Leningrad 5 p. 4. Si
benka 4 p. Seria a II-a : Va
rese — Split 105—90 (54—47), 
Olympique Antibes — F. C. 
Barcelona 97—95 (45—45, 84—84). 
Clasament : 1. F. C. Barcelona
7 p, 2. Olympique 6 p. 3. Va
rese 6 p. 4. Split 5 p. Seria

a IlI-a : Berloni Torino — 
Assubel Marienburg (Belgia) 
83—65 (40—35), C.A.I. Sarago- 
sa — Partizan Belgrad 98—91 
(57—40). Clasament : 1. Parti
zan 7 p, 2. C.A.I. 7 p, 3. 
Assubel 5 p, 4. Berloni 5 p. 
Seria a IV-a : Challans Nan
tes — Juventud Caserta 75—76 
(38—38), Caja Postai Madrid — 
Buducnost Titograd 99—88 
(54—42). Clasament : 1. Juven
tud 8 p. 2. Casa Postai 6 p, 
3. Buducnost 5 p. 4. Challans 
5 p. FEMININ, Cupa Liliana 
Ronchetti, seria I : Felisatti 
Ferrara — Kremikovțî (Bulga
ria) 92—62 (48—27) ; seria a
Il-a : Tungsram Budapesta — 
Deborah Milano 59—74 (34—44); 
seria a IlI-a : V. S. Praga — 
Jedinstvo Aida Tuzla 90—66 (38—34).

LIMBAJ

PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSIADĂ DE VARĂ
UNIVERSAL

Organizatorii au calculat că, 
în cadrul Jocurilor 1 Mondiale 
Universitare de vară, ce vor 
avea loc anul acesta la Zagreb, 
în perioada 5—19 iulie, se vor 
disputa 612 meciuri și 91 de 
concursuri in sporturile Indivi
duale, în cele 12 discipline în
scrise în program : atletism, 
baschet, scrimă, înot, fotbal, 
gimnastică, sărituri în apă,

polo pe apă, tenis, volei, ca
notaj și caiac-canoe.

Pentru disputarea întrecerilor 
și efectuarea antrenamentelor 
organizatorii vor pune la dispo
ziția competitorilor trei stadioa
ne mari, 23 terenuri de fotbal, 
41 de săli de diferite capaci
tăți, cinci bazine, 41 terenuri 
de tenis si o pista de apă pen
tru concursurile de canotaj și 
caiac-canoe.

ECHIPELE NOASTRE AU
(Urmare din pag. I)

de la un timp este in scădere 
de formă). Acceptabil s-au 
comportat Spîau (in atac) șl 
cei doi ridicători-coordonatori. 
Pădureții și loneseu. In afara 
celor amintiți, au 
Mina și Pentelescu, 
de bază ; Racsov 
Sansa de calificare 
poate fi amplificată de folosi
rea lui Soica (absent la 
prim meci) pe post de 
trai", adică acolo unde 
pioana noastră a fost, 
spusele antrenorului 
mai vulnerabilă.
va fi abordat cu cea mai mare 
seriozitate, cu mobilizare și an
gajament depline, permanente. 
Steaua va realiza mult dorita 
calificare.

In CUPA CUPELOR. Dinamo 
Si-a îndeplinit obiectivul pro
pus (3—0) cu polonezii de la Re- 
sovia, Rzeszow. dar nu la un 
punctaveraj suficient de liniș
titor. Ne-au plăcut atacurile pe 
centru din pase .fuge", reali
zate de, Căta-Chițiga cu Gir- 
lcanu și sporadic cu Rotar, dar 
'repertoriul tactic pe acțiuni de 
viteză poate fi lărgit. Nu ne-au 
plăcut. în schimb, discontinui
tățile de concentrare la servi
ciu și randamentul incredibil 
de modest al blocajului (cu 
numai cîțiva ani în urmă ar
mă redutabilă a dinamoviștilor.

mai jucat 
în sextetul 
— rezervă.

a Stelei

acest 
..cen- 
cam- 
după 

secund.
Dacă returul

ȘANSE DE CALIFICAI
cînd au și câștigat atit Cupa 
Cupelor — în 1979 — cât și 
Cupa Campionilor — in 1981). 
E drept, Dinamo are. prin pris
ma lui 3—0 de acasă, prima 
șansă în fața Resoviei. însă îi 
vor trebui mare putere de con
centrare si posibilități de luptă 
pentru a nu permite e- 

•chipei poloneze să repete situa
ția din faza precedentă cînd, 
după ce a fost învinsă de Fila- 
mentspor Bursa cu 3—0, a cîs- 
tigat returul cu același scor, 
egalînd setâverajul si calificîn- 
dusa la... punctaveraj !

Celelalte rezultate ale primei 
manșe. MASCULIN, C.C.E. ; Pa
nini Modena — Eczaclbasl Is
tanbul 3—0 (8. 14. 9). Ruda Hvez- 
da Praga — T.S.K.A. Sofia 3—1 
(12, —13, 12. 14), S. V. Ham
burg — T.S.K.A. Moscova 0—3 
(—11, —3, —4) ; Cupa Cupelor : 
S. C. Leipzig — Bosna Sarajevo 
1—3 (—7. 4, —12. —15). Radio-
tehnlk Riga — Tartarinl Bologna 
3—2 (8. —12. 18. —5. 9). FEMI
NIN, C.C.E.: Uraloclka Sverd
lovsk — Ujpest Dozsa Budapesta 
3—1 (—13. 2. 4. 8). Dynamo Ber
lin — T.S.K.A. Sofia 3—0 (2, 7. 
5). Bayern Lohhof — Olymnia 
Ravenna: 0—3 (—2. —7. —2) ; Cu
pa Cupelor : U. K. Bratislava — 
S. G. Feuerbache (R.F.G.) 0—3
(—14. —13, —5). Nelsen Reggio
Emilia — A.kademik Vama 3—1 
(—10. 10. 6. 13). Mladost Monter 
Zagreb — Dinamo Tirana 0—3 
(—7. —7. —12). Tungsram Buda
pesta — Knmunalnlk Minsk 0—3 
(—8, —14, —4).

Cind echipajul Shinozuka 
— Fenouil, pe „Mitsubishi 
Pajero", a terminat pe lo
cul secund într-una din 
cele mai teribile încercări 
ale Raliului Paris — Dakar 
(în curs de desfășurare), e- 
tapa Tamanrasset — Ariit 
din sudul Saharei. pînă și 
cei mai avizați comentatori 
s-au mirat. Asta pentru că 
ei cunoașteau că respectivul 
cuplu, japonezul ca pilot, 
francezul ca navigator, se 
formase (pentru firma „Ci
tizen") în ultimul moment 
și „un peu au hasard" 
(,,l’Equipe“), ba încă in con
dițiile în care cei doi... nu 
sa înțeleg defel?! în 
sensul în care Fenouil. alt
fel unul dintre vechii prie
teni ai lui Thierry Sabine 
(organizatorul inițial al 
competiției), nu știe o boa
bă englezește (japoneză, fi
rește. nici atit). iar Shino
zuka „are în vocabularul lui 
vreo 15 cuvinte franțuzești, 
între care 10 corespund pri
melor cifre !“

Ce vrem să evidențiem, 
dincolo de ineditul situa
ției ? Faptul, întărit și de 
acest exemplu, că limbajul 
sportului a fost, este șl va 
fi universal, apropiindu-i pe 
oameni în pofida diferente
lor de orice natură. O dată 
în plus, comparația cu mu
zica parcă se impune.

Ovidiu IOANIJOAIA

în jurul numelui lui Serge 
Blanco s-a creat o impresio
nantă unanimitate : este con
siderat cel mai bun fundaș din 
rugbyul mondial in activitate. 
Sintem siguri că si spectatorii 
români, care în mod obișnuit 
asistă la meciurile România — 
Franța, vor subscrie la acest 
oalifi'oaffiv. Ei vor fi remarcat, 
fără îndoială, indemînarea sa, 
agilitatea în 
lui. apariția 
zlstibilă în 
siguranța în . ..

XV-le Franței pare a-și fi 
găsit, așadar, fundașul ideal 
(nr. 15) în atletul longilin (1.85 
m — 83 kg), cu ochi care a- 
mintesc de culoarea cafelei din 
țara sa natală (Venezuela), cu 
voce catifelată și figură fină, 
modest și mereu îndatoritor 
cu ziariștii, in general cu toți 
cei ce-I abordează. S-a născut 
in ultima zi a lunii lui august 
1958. la Caracas, dintr-un tată 
indian și o mamă franceză. 
Stabilit de mic copil cu fa
milia în ținutul de origine al 
mamei. Tara Bascilor, prima 
sa opțiune a fost., fotbalul ! 
Dar cum pașii mai tuturor ti
nerilor din zona 
îndreaptă spre 
Serge Blanco nu 
tentației de a-și 
demînarea în „dispută" cu ba
lonul oval. S-a iscat o „dra
goste la prima vedere" și la 
15 ani îl găsim legitimat la 
clubul din orașul de reședință. 
Biarritz Olympique. La 17 ani 
joacă în echipa-fanion. ca fun
daș. Imensu-i talent irumpe 
repede și. Ia 20 de ani. Serge 
va îmbrăca primul său tricou 
de internațional francez, ju- 
cînd în echipa B a tării sale 
împotriva formației similare 
a Tării Galilor. Realizează un 
meci de excepție. înscriind 16 
puncte : 2 
pedeapsă 
Blanco e 
riei I

Ziariștii 
văzut, nu 
că s-a 
rugbyului", 
sugerat-o poate culoarea pie
lii. sigur. însă, vlrtuozitatea-1

mînuirea balonu- 
neașteptată si ire- 
situațiile de atac, 
apărare.

Pirineilor se 
rugby, nici 
putea rezista 

măsura in-

eseuri. 2 lovituri de 
Si o transformare, 
deja la porțile glo-

britanici care l-au 
. au ezitat să afirme 
născut un „Pele a! 

Asemănarea le-a

ieșită din comun, care i-a con
vins pe toți că aveau înaintea 
ochilor pe unul dintre cei mai 
dotați rugbyști care au pășit în 
anii din urmă pe terenurile britanice.

Drumul pe care s-a angajat 
Serge Blanco a însemnat o per
manentă depășire de sine. A- 
cum, la 28 de ani, are cela 
mai multe selecții în prima e- 
chipă a Franței (46). se înțe
lege. din actualul grup de in
ternaționali. E firesc ca echipa 
„cocoșului galic" și numeroșii 
ei suporteri să aștepte din oar- 
tea lui Blanco, la proxima Cupa 
Mondială. confirmarea marii 
sale reputații.

Dimitrie CALLIMACHI

Absent vreme îndelungată 
de pe pistele de atletism, 
cvadruplul campion olim

pic Carl Lewis urmează să reintre azi, după ce a fost supus. în 
septembrie 1986, unei complicate intervenții chirurgicale la ge
nunchiul sting. Mirării multora, care au părut să nu înțeleagă de 
ce un campion de talia lui Lewis va fi prezent in cadrul modestei 
reuniuni de la Indianapolis, lipsită de alte nume sonore, antre
norul americanului, Tom Tellez, i-a dat următorul răspuns: „Toc
mai pentru că își respectă numele, Cari a optat pentru acest con
curs. Cînd va redeveni capabil de victorii strălucitoare și de re
corduri, el va alerga și la Madison Square Garden". Scurt și, nu-i 
așa ?, cuprinzător.

RĂSPUNS

FOSBAEaS!
IN PRELIMINARIILE C.E. :

GRECIA - CIPRU 3-1
Primul meci al anului. în pre

liminariile C.E. a avut loc la A- 
tena, in grupa a 5-a, între repre
zentativele Greciei șl Ciprului. 
Intîlnirea a fost cîștlgată de Gre
cia cu 3—1 (0—0), prin golurile 
marcate de Anastopoulos (mln. 
53 șl 66), Saravakos (mln. 69),

respectiv Savas (min. 
fața a 30 000 de spectatori, 
arbitrul austriac Coll a condus 
echipele : GRECIA : Papadopou
los — Apostolakis, Mihos, Mano
las, Vanvakulas — Andonlciou, 
Kofidis (Batsinilas), Papaioanou 
(Mitropoulos) — Bonovas, Anas
topoulos, Saravakos, CIPRU : 
Ilarltou — Miamillotls, Mlssos, 
Panțiaras, Jagudakis — Pitas, Sa
vas, Maragos (Nikolaou), Chri- 
toplii — Safus, Mavroidls (Gheor
ghiu). După acest meci, clasamen
tul se prezintă

Învins cu 2—0 (0—0) R.F. Germa
nia Ambele goluri au fost mar
cat? de Yanez (min. 53 și miri. 
60). în clasament conduce echipa 
Uruguayului, cu 5 p, urmată de 
formațiile Argentinei. Braziliei, 
R.F. Germania — cu cite 3 p șl 
Italiei — 2 p.
ECHIPA JAPONIEI ÎN TURNEU

IN R.P. CHINEZĂ

DE 10 ORI CAMPIONI Al LUMII
tlgat nu mal puțin de 
10 titluri de campioni 
ai lumii. In afara lor, 
alțl trei jucători (Ana
toli Firsov, Vladimir 
Kuzin șl Viktor Davi
dov) dețin, fapt unic 
pentru acest sport, trei 
titluri de campioni o- 
limplct.

sovietici 
autentice 

mondiale.
Alek-

UN „RECORD"... GREU
in Elveția se bucură de multă popularitate un 

sport de forță, cu vechi tradiții : aruncarea... bo
lovanului. Tinerii cei mal vînjoșl, mal ales din 
satele Alpllor, participă anual la competiția 
pentru desemnarea celui mai puternic dintre el. 
Să nu credeți insă că este o simplă joacă, deoa
rece bolovanul clntăreștc cîteva zeci de kilogra
me. Anul trecut, la Slon, întrecerea a fost cîștl- 
gată de Zepp Ambauen care a aruncat la o dis
tanță de 3,74 m un bolovan greu de... 83,5 kg I

NAVIGATORUL SOLITAR
tanțel dintre Islanda șl 
Scoția. Ei bine, el a 
pornit ta călătorie de 
imul singur, la bordul 
unei bărci cu rame, 
lungă de 6 metri. Dru
mul din Insulele Fer3- 
er șl pînă la Copenha
ga l-a realizat în 42 de 
zile, timD ta care Jen
sen a parcurs peste 
2000 de kilometri !...

astfel :

4
3
2
2
3

1
0
o
2
3

8.n.

o
1
1 o 
o

10—6
3—0
2—1
1—3
3—9

3
2
1
0 
0

meciuri :
25.IH. : Olanda 
polonia — Un- 

Polonia ; 17.V. :

Echipa Japoniei și-a început 
turneul în R.P. Chineză jucind la 
Guangzhou în compania unei se
lecționate locale. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (0—0).

PENTRU FONDUL UNICEF

HochelșUl 
dețin cîteva 
„recorduri" 
Astfel, fundașul 
sandr Ragulin șl porta
rul Vladislav Tretiak 
stat autori al unei per
formanțe puțin comu- 
ne. Ei au făcut parte 
din reprezentativa so
vietică, cu care au ciș-

PERFORMANȚE BASCHETBAL1STICE
în actuala ediție a campionatului da baschet 

nord-amerlcan cel mal eficace jucător este Mi
chael Jordan, din formația „Bulls" din Chicago. 
In 30 de partide susținute pînă deunăzi el a reu
șit să realizeze o medie de 37,6 puncte marcate, 
ceea ce nu este prea simplu. Cu ani ta urmă un 
alt faimos baschetbalist. Wilt Chamberlain, stră
lucea prin clteva performanțe deosebite : 30 000 
puncte marcate în 15 ani de carieră, 100 puncte 
înscrise intr-un singur joc etc. După ce a aban
donat baschetul, Chamberlain și-a descoperit o 
mare pasiune pentru cursele de cal, numai că 
înălțimea sa de 218 cm și cele 130 de kilograme 
l-au Împiedicat să stea într-un sulkl 1

1. Grecia
2. Olandi-
3. Polonia
4. Ungaria
5. Cipru

Următoarele
pru — Ungaria 
— Grecia ; 12.IV. 
gări:’, șl Grecia - 
Ungaria — Polonia.

TURNEUL VETERANILOR
La Sao Paolo, ta cadrul „Tur

neului veteranilor", Uruguay a

In ziua de 24 Ianuarie, la Tokio 
se va desfășura un meci de bine
facere intre reprezentativa Japo
niei șl o selecționată sud-amerl- 
cană, din care fac parte jucători 
cunoscuțl cum sînt argentinianul 
Diego Maradona, brazilienii Edln- 
ho, Josimar. Falcao și Junior, 
Robertc Cabanas din Paraguay, 
precum și unul din frații celebru
lui Diego Maradona — Raul, care 
este mijlocaș la Boca Juniors din 
Buenos Aires. Selecționata va fl 
condusă de Carlos Bllardo. înca
sările vor fl alocate fondului de 
ajutorare al UNICEF.

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX

Owe Jensen este un 
apreciat navigator. 
După două tentative 
neizbutite (din cauza 
condițiilor atmosferice 
nefavorabile), cea de a 
treia a fost reușită. 
Jensen locuiește ta 
Insulrie FerGer, situate 
ta Oceanul Atlantic, 
cam la jumătatea dls-

,.DOCTOR HONORIS CAUSA“
Anul trecut, faimoasa 

universitate italiană din 
Pâvia a conferit înalta 
distincție de „Doctor 
Honoris Causa" la trei 
personalități proemi
nente ale lumii științi
fice. Una dintre acestea 
a fost doctorul britanic 
Roger Bannister, pro
fesor de neurologie 
la Universitatea din 
Londra șl rector al co-

leglului Pembroke din 
Oxford. In 1954 el a 
fost primul alergător 
din lume care a alergat 
o milă ta mal puțin de 
4 minute, 
său (3:59,4) 
record mondial care 
făcut senzație.

rezultatul 
fiind un 

a

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

«
1
4
5

SCHI O Ciștlgtad șl concursul 
de sărituri de la trambulină (70 
m) de la Oberwiesenthal (R.F.O.), 
austriacul Ernst Vettorl și-a con
solidat poziția în Clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale", acu- 
mullnd 165 p, față de 154 p ale 
norvegia nulul Vegard Opaas.

ȘAH • Tradiționalul turneu de 
la Hastings (Anglia) s-a încheiat 
In acest an cu nu mal puțin de 4 
ctștlgătorl - Larsen (Danemarca), 
Lputlan (U.R.S.S.), Speelman și 
Chandler (ambii Anglia), toți eu 
cite 8 p din 13 posibile. Campioa
na mondială Mala Clburdanidze, 
invitată la acest concurs mascu
lin, s-a situat pe locul 5, cu 7,5 p.

TENIS e încă ta faza de „În
călzire". open-ul Australiei a fost 
la un pas de a produce o surpriză

de proporții, Boris Becker avtad 
nevoie de 5 seturi (fi—7. 6—1, 6—4. 
6—7, 6—2) pentru a-1 elimina pa 
australianul Broderick Dyke 1 
Alte rezultate din tururile 3 șl 4 : 
Noah — McPherson 4—6. 6—1,
6—4, 6—3 Doohan — Scanlon 6—3, 
1—6. 7—3, 7—8, Leconte — Nelson 
4—6. 7—8. 6—3, 6—3, Seguso —
Green 0—3, 3—6, 7—6, 6—1 (mas
culin) Hanlka — Inoue 6—I, 6—4. 
M. Maleeva — Kuzumi 8—4. 6—1. 
Turnbull — Byrne 2—G, 6—4. 6—3 
(feminin).

TENIS DE MASA O Iugoslavia
— Franța 4—3 la Rijeka, Ungaria
— Bulgaria 5—2 la Budapesta. Su
edia — Cehoslovacia 4—3 In Klru- 
na. Anglia — Finlanda 7—0 la 
Londra — rezultate înregistrate 
In cadrul „Ligi* EU”>!e»e’.
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