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/r. cupele europene la handbal feminin

De azî, la Suceava

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALA
ALE ROMÂNIEI IA PATINAJ VITEZĂ

ECHIPELE NOASTRE SUSȚIN 
DECISIVE PENTRU „SFERTURI»

i Mfine echipele noastre feminine de handbal (Știința Bacău —
W' ’ .
!sn deplasare Chimistul Rm. Vîlcea și Rulmentul Brașov — P«
teren propria») susțin meciurile-retur din optimile cupelor euro-

pene, partide decisive pentru calificarea în faza următoare a

celor trei competiții.

C.C.E.: ȘTIINȚA BACĂU DOREȘIE SĂ JOACE $1 NAI DIME
SZCZECIN, 16 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Campioa
na României, finalista de anul 
trecut a „Cupei Campionilor 
Europeni", Știința Bacău. ■ 
ajuna in cursul după-amiezii 
în orașul-port la Marea Baltică, 
unde va susține partida-retur 
din cadrul celei mai importan
te competiții continentale. Me
dul va avea loc duminică 
după-amiază. Incepînd de la 
ora 18,00 (ora României). învin
gătoare în meciul desfășurat pe 
teren propriu — 30—19 — hand
balistele românce sint hotărâte 

să joace și mal bine. Pen
tru aceasta, după meciul de 
verificare susținut vineri dimi
neață în sala Rapid dim Bucu
rești, pentru simbătă are pro
gramat un antrenament, după- 
amiiază, in sala In care se va 
desfășura meciul im compania 
campioanei Poloniei, MKS Po
gon din localitate.

Imediat după partida de la 
Bacău, antrenorii Alexandru 
Mengoni și Costel Petrea, îm
preună eu lotul de jucătoare, 
aiu analizat ceea ce a fost bine,

PARTIDELE
dar mai ales deficiențele mani
festate In comportarea cam
pioanei noastre. S-a Insistat, 
cum era firesc, asupra, lipsurilor 
din apărare, care au permis 
handbalistelor poloneze să în
scrie foarte mult. Toate jucă
toarele sint într-o bună dispo
ziție de joc.

încă de la sosire, gazdele 
s-au interesat dacă Mariana 
Tîrcă va fi prezentă în forma
ție. Este un interes justificat, 
cu atât mal mult, cu cit valo
roasa noastră handbalistă, că
pitanul echipei, a înscris 11 
goluri in prima partidă, cînd, 
cum este bine știut, a jucat in
complet refăcută în urma unul 
accident.

Jocul nu este, totuși, ușor a- 
vînd în vedere și că un meci în 
deplasare impune alte cri
terii, dar credem că hand
balistele noastre vor evo
lua la un nivel cit mai bun. 
Arbitrii partidei : Manfred
Starke și Wolfgang Zerna (RD. 
Germană).

Mihail VESA

Iubitorii sporturilor de iarnă 
din Suceava vor asista. în pre
mieră. la Campionatele Inter
naționale de patinaj viteză, 
programalte astăzi și mîine 
pe pista naturală din lo
calitate. Și-au anunțat partici
parea sportivi din Cehoslova
cia. R. D. Germană. R.P.D. Co
reeană, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S. Printre oaspeți se află 
Ștefan Messner și Rene Scho- 
fisch din R.D.G.. polonezii Eva 
Stanek. Marius Maslanka. Ma
rek Lokomski. cehoslovacii Ida 
S’tarkova, Jiri Misii. ungurii 
Silvia Sikova și Ferdinand Bi- 
no și alți alergători cunoscuți în 
arena internațională. In pro
gram figurează probele polia- 
tlonului mie : 500. 1000. 1500 
3(8)0 m - fete, 500, 1 500 3 000 
si 5 000 m — băieți.

Purtătorul nr. 1 al speranțe
lor noastre este tfitezistul Ti
bor Kopacz, medaliat cu bronz 
la C.E. din 1984, iar în con
fruntările feminine Cerasela- 
Hordobețiu, Mihaela Dascălu si 
Ileana CSeteșteanu au demon
strat în testele susținute pină 
ahum că sint capabile de re
zultate superioare, aspirând 
la un loc pe podium. Pe lingă 
sportivii Centrului de pregăti
re Olimpică Mecanică Fină, la 
start vor fi prezenți seniori si 
iuniori de la Tractorul Brașov 
Sport Club Miercurea Ciur 
IMASA Sf. Gheorghe. Mureșul 
Tg. Mureș, Viitorul CIuj-Napo- 
ca si Voința Sibiu, selecționați 
în urma unor trialuri.

„La Suceava, unde vremea se 
menține favorabilă, organele 
sportive an luat toate măsurile 
pentru buna desfășurare a în
trecerilor. Au fost amplasate 

patru vestiare mobile, s-a dai 
în folosință turnul de arbitraj, 
iar o echipă condusă de Gh. 
Hanganu, director al A.B.S., a 
lucrat permanent Ia pregătirea

Patinatorul nostru Tibor Ko
pacz aspiră la un loc pe podium

gheții. care va fi Întreținută 
cu o mașină Rolba", ne-a spus 
Marian Nedelcscu, secretarul fe
derației de resort.

CUPA CUPELOR: CHIMISTUL RM. VÎLCEA-UN AVANS CONSISTENT
Duminică, în Sala Sporturilor, 

ta manșa, a doua a optimilor 
de finală ale „Cupei Cupelor", 
Chimistul Rm. Vîlcea întflneș- 
te pe Union Admira Landhaua 
Viena (de care a dispus, în 
deplasare, cu 35—14). Partida 
este așteptată cu interes de iiu- 
bttorii handbalului din Rm. 
Vîlcea, chiar dacă, în mod nor

CUPA I Hj.: RUI.MENTUI BRAȘOV —MECI DE MARE DIFICULTATE
Handbalistele de la Rulmen

tul nu folosit fiecare zt după 
înapoierea de la Titograd pen
tru pregătiri intense. Mîine, în 
partid-retor din Cupa I.H.F. ca 
Buduanost (iugoslavele au câș
tigai pe teren propriu cu 
30—18), handbalistele antrenate 
de Remus Drăgănesou și Mircea 
BncJ vor trebui să evolueze

După turneul de Baraj al „naționalelor" de șan

LIGIA JICMAN (A.E.M. Timișoara)
ESTE NOUA DEJINĂTOARE A TITLULUI
I^a So vata a luat șfîrșit asea- 

ră turneul de baraj pentru 
desemnarea campioanei națio
nale de șah pe anul 1986. Titlul 
• revenii maestrei internațio
nale Ligi* Jicman (A.E.M. Tl- 
fnișoaca), care a totalizat 23 
puncte din 4 posibile. Ou ace
lași puncta] a terminat Gertru

Antrenorul Gheorghe Rugină conduce un antrenament al citor- 
*a dintre alergătorii de eemifond de la CSV-IEFS : Ana Al- 
george. Aurica Mitre» fi Ion Marcu. Seriozitatea lucrului de iarnă 
»e m vedea la concurturile din vâri..: fota: Aurel D. NEAGU

mal, calificarea vîlcencelor 
pentru etapa următoare a com
petiției nu poate fi pusă la în
doială. Cu atîlt mai mult, deci, 
se speră într-o dispută din 
care să reiasă pregnant frumu
sețea acestui sport.

Partida are loc la ora 11 și 
va fi condusă de arbitrii ceho
slovaci Bubenicek și Brabee.

fără greșeală, pentru a reuși 
refacerea handicapului. Va fi 
foarte greu, dar nu imposibil. 
Să sperăm, deci, că brațoven- 
ede se vor comporta im așa fel 
încât aă aducă inimoșilor lor 
suporteri satisfacția calificării.

Meciul începe la ora îl și 
v» fi oondus de bulgarii Ivan- 
eev și Petkov.

de Baumstark, departajarea fă- 
cîndu-se pe baza numărului to
tal de victorii obținute în fi
nală. A treia s-a clasat Sma- 
randa Boacu, eu 1 p.

In ultima partidă a barajului 
Ligia Jicman a remizat cu 
Smarandta Boicu.

SCRIMERII DE LA STEAUA AU DOMINAT 
ÎNTRECERILE FLORETIȘTILOR...

...dar nu s-au impus
Joi și vineri. în sala Floreas- 

ca din Capitală, a debutat se
zonul competițional de scrimă 
1987. Pe planșe, floretiștil. care 
și-au disputat joi prima fază, 
califîcatorie, a Campionatului 
Național individual, iar ieri, 
etapa I a Diviziilor Naționale 
A si B.

Pe listele de concurs ale în
trecerii individuale. 55 de flo- 
retiști, - din care primii 24 ur
mau să obțină dreptul de a-șl 
disputa (în vară) etapa a doua, 
când se va decerna titlul de 
campion pe acest an. George 
Oancea (Steaua) a avut o ca
dență de metronom timp de 18 
asalturi consecutive, cînd a si 
cules tot atîtea victorii, call- 
ficându-se astfel în finala cu 
nr. 1 pe tablou și ajunglnd 
apoi In ultimul act al concursu
lui, asaltul pentru locurile 1—2. 
ȘI tocmai ad a capotat! în
vingătorul, Attila File (C. S.

RUGBYUL NOSTRU TREBUIE SĂ REVINĂ GRABNIC 
ÎN PLUTONUL DE ERUNEE

zentare demnă la apropiata Cupă Mondială @ Se string rîndurile în jurul echipai 
naționale @ Propuneri interesante de la foști internaționali

Rugbyul nostru are în față obiective deosebit 
de importante : cele două partide-retur din Cam
pionatul Europei fin ordine, cu Italia și U.R.S.S.), 
pentru a nu mai vorbi de mtîlnirile din cadrul 
Cupei Mondiale, care se vor disputa la Antipozi, 
începțnd din a doua jumătate a lunii mai. Am 
pășit în anul primei Cupei Mondiale (rugbyuă in
tră astfel — era și timpul — în circuitul disci
plinelor sportive majore), care — iată — a stâr
nit nu numai entuziasm unanim, ci și energii 
nebănuiite pe toate continentele, In țările în care 
sportul cu balonul oval este la mare preț. Pro
cesul de universalizare a rugbyului este acum 
în plin marș, iar menținerea în plutonul (zis) 
de „elită", alături de Australia, Noua Zeelandă, 
Franța, reprezentativele Marii Britanii, tot mai 
dificilă. Valoarea trebuie mereu reînnoită, do
vedită intr-un moment în care au loc mutații 
importante. Se ridică noi forțe rugbystîice care 
tind * prinde pasul „înaltei societăți". în prim- 
plan a apărut de câțiva ani Argentina, ta timpul 
din urmă s-au ridicat „XV-le" Uniunii Sovietice, 
Italiei, Canadei, Japoniei șa.

Cum M situează, la acest context, echipa

României, instalată și ea într-unul din cele 16 
fotolii de orchestră ale apropiatei Cupei Mon
diale ? De patru ori câștigătoare a Campionatu
lui Europei și creditată cu citeva rezultate ex> 
celente în fața reprezentativelor britanice. se
lecționata „frunzei de stejar" a dat înapoi îa 
ultimul timp. 1986, cu a sa înfrângere de propor
ții de la Dublin, s-a constituit într-o culme a 
unui regres ce nu a putut scăpa, in ultimii doi 
ani, ochiului exigent al unui observator atent.

Iată, de altfel, cum arată „caseta tehnică" a 
XV-lud României în 1986 : România — Portugalia 
34—14 (Lisabona 22 II) ; România — Scoția 18—33 
(București 29 III) ; România t— Franța 13—2# 
(LiHe 12 IV) ; România — Tunisia 15—17 (Tur, te 
3 V) ; România — Tunisia 37—9 (Constanța 5 
X) ; România — Portugalia 43—7 (Bîrlad 18 Xfe 
România — Franța 3—20 (București 25 X) 4 
România — Irlanda 0—60 (Dublin 1 XI). Ceea ca, 
sintetic, s-ar exprima astfel: 8 3 0 5 163—185.

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare ta iwo 2—3)

Eforturi 
spre mai bine

in proba individuală
Satu Mare, pină înaintea con
cursului încă era coechipier cu 
Oancea) a câștigat însă pe me
rit. ^.ctualul campion, Romică 
Moîea (Steaua) a avut „ghinio
nul" să se întîlnească cu eter
nul său rival. Livius Buzan. 
pierzînd si în eliminările di
recte si în finala de 8. Petre 
Ducu, revelația sezonului tre
cut. s-a accidentat (entorsă) In 
asaltul cu Eder. din eliminări, 
fiind obligat să abandoneze. 
Si dacă finala a adus pe planșe 
7 reprezentanți ai clubului din 
Ghencea (5 de la Steaua și 2 
de la C.T.A.S.), primul loc a 
revenit celui de al... optulea, 
care, însă, pînă mai ieri s-a an
trenat tot acolo...

Iată rezultatele înregistrate 
în finală: George Oancea (Stea
ua) — Rogdan Soroceanu
(C.T.A.S.) 10—4. Livius Buzan
(Steaua) — Romică Molea
(Steaua) 10—6, Zsolt Eder

(Steaua) — Mihai Predescu 
(C.T.A.S.) 10—7, Attila File
(C. S. Satu Mare) — Nicolae 
Iile (Steaua) 10—7: Oancea — 
Buzan 10—5, File — Eder 
10—4; pentru locurile 3—4: 
Buzan’ — Eder 10—7; pentru 
locurile 1—2; File — Oancea 
10—5.

Meciurile primei etape a Di
viziei A au relevat aceeași netă 
superioritate a echipei Steaua, 
chiar dacă în cvintetul său au 
intervenit schimbări fată de e- 
diția precedentă (au plecat File 
și Costa, reîntorși acasă, la 
Satu Mare). Astfel multipla 
noastră campioană a pierdut în 
cele cinci întîlniri . aje etapei 
doar 17 asalturi. O luptă inte
resantă s-a dat pentru cele
lalte locuri de pe podium, sur
priza venind, pe de o parte, 
prin evoluția ștearsă a forma
ției studențești de la I.E.F.S.

Paui SLĂVESCU

(Continuare în oaa 2-3)



„Cupa Su!inar“ îa slalom uriaș-feminîn DIVIZIA A DE BASCHET (m), EA ETAPA A 12-a O NOUA RUNDA

A DECIS MANȘA A... TREIA
șov) și Liliana Ichim (A.S.A.
Brașov) conduceau departajate 
de nmmai o sutime de secundă-, 
Mihaela Fera (Șoimii Silbiiu) 
fiind abia a treia, distanțată la 
37 de sutimi. Manșa a doua, în 
atara câltorva abandonuri ne- 
semnificaitive pentru clasament, 
avea 
loasâ 
lupta 
Fera 
timi 
clasate de data 
fectă egalitate I 
ment final: 1. 
2:09,27, 2. Delia 
3. Lfhana Ichim
Claudia Postoiache (Dinamo 
Bratșov) 2:11,1, 5. Adriana Ma- 
area (AJS.A. Brașov) 2:13,65, 6. 
Ibolia Magdo (Dinamo Brașov) 
2:17,46.

Ar fi de subUnilait această 
clasare in bloc a componente
lor lotului național, care par să 
abordeze noul sezon intern și 
internațional de pe o platfor
mă valorică superioară. Ne-am 
bucura să 
presie...

POIANA BRAȘOV, 16 (prin 
telefon). Loc de disputare : pîr- 
tia Lupului ; lungime traseu : 
1200 Yn ; diferență de nivel : 
250 m ; număr porți;35; număr de 
concurente : 42 (6 abandonate) ; 
zăpada : grea, umedă din cauza 
timpului călduros. Competiție 
oontînd în clasamentul general 
al „Cupei României".

în afara datelor tehnice pe 
cane le-a>ți parcurs, să mai no
tăm că întrecerea a programat 
joi senioarele, urmînd ca vineri 
și sâmbătă să intre în concurs 
seniorii. în fapt, e un fel a 
apune senioare, fiindcă schiul 
alpin feminin urmează, pare-se, 
traiectul gimnasticii : vlrsta 
medie a competitoarelor s-a si
tuat undeva în zona junioratu- 
luri mile. A fost un concurs 
greu, atât din prisma zăpezii 
de consistență incertă, dar mai 
ales datoriită faptului că o de
fecțiune a sistemului de crono
metraj i-a determinat pe ofi
ciali să reprograimeze... prima 
manșă. în condițiile a... trei 
coborî ri efectuate de fiecare 
•chioară intr-un interval reia-, 
ttv scurt, ultima manșă a „tar- 
nat plumb" pe multe schiuri, 
oondiția fizică devenind un 
factor de primă importanță. 
Așa se tace că, după prima oobo- 
rfre, Delia Parate (Dinamo Bra-

să aducă și o specțacu- 
răstuimare de situație în 
pentru primele locuri, 

și-a depășit cu 67 de su- 
princăpaleie adversare, 

această la per- 
Așadar, dlasa- 
Mihaela Fer a
Parate 2:09,57, 

2:09,58, 4.

nu fie doar o im-

Sorin SATMARJ

Clasamentele „Trolcului SPORTUL" pentru eficacitate
cele 12 participante la Divizia 

A de baschet masculin tși con
tinuă întrecerea azi și mîlne, 
prin etapa a 12-a. Programul 
jocurilor — grupa 1—6 : Steaua 
— Farul Constanta (rezultate 
anterioare : 4—0), Dlnamo Ora
dea — ICED CSȘ 4 București 
(2—2), Rapid București — 
mo București (0—4); grupa 
Universitatea CSȘ Viitorul 
Napoca — CSU Balanța 
Q—3). RAMIRA Baia Mare — 
Politehnica CSȘ Unirea Iași 
(2—2). Politehnica Sportul stu
dențesc București — Academia 
Militară Mecanica Fină București 
O—3).

După meciurile etapei a 11-»

Dina- 
7—12: 
Cluj- 
Sibiu

clasamentul se prez:intâ astfel
1. Steaua 22 20 2 2185 :1752 42
1. Dlnamo Buc. 22 20 2 2245 :1752 42
3. Rapid Buc. 22 8 14 1838:2011 30
4. Dlnamo Or. 22 6 16 1S11 :2Ț16 28
5. ICED BUC. 22 6 16 2006:2155 28
6. Farul C-ta 22 6 16 1782:2182 28

7. Acad. Mii. 22 18 4 2052:1857 49
8. CSU Sibiu 20 14 6 1710:1618 34
9. Polit. Iași 22 10 12 1836:1800 32

10. Polit. Buc. 22 8 14 1818:1864 30
11. RAMIRA 20 9 11 1707:1668 29
12. „U“ Ci.-N. 22 5 17 1814:2040 27

Partida restanță CSU Sibiu —
RAMIRA Bala Mare e;e va diLS-
pută la 27—28 ianuarle

Programul întîmlrllor din Ca-
pltală : sala Fioreaisca, sîmbătă,

PE PATRU ROȚI

de la ora 15 : Politehnica — 
Acad. Mii., Steaua — Farul ; du
minică, de la ora 9 : Steaua — 
Farul, Politehnica — Acad. Mii.; 
sala Rapid, de la orele 17,30 șl 
10 : Rapid — Dinamo Buc.

a Clasamentele în întrecerile 
„Trofeului SPORTUL- pentru 
eficacitate — MASCULIN : 1. D. 
Niculescu (Dinamo Buc.) 643 p,
2. A. Constantinescu (Politehnica 
Buc.) 558 p, 3. V. Bălceanu (Fa
rul) 466 p, 
Mii.) 461 p, 5. D. 
tehnica Buc.) 436 p, 
(URBIS) 434 p, 7. 
(Acad. Mii.) 422 p, 
ghea (Acad. Mii.) 
Ermurache (Steaua) 
Rădulescu (Dinamo 
11. Gh. Dăian (CSU Sibiu) 
p, 12. A. Popovici (Rapid) 353 p; 
FEMININ : Magdalena Jerebie 
(„U“ Cluj-Napoca) 556 p, 2. Lu
cia Rusu (Robotul Bacău) 528 p,
3. Camelia Hînda (Voința Bra
șov) 441 p, 4. Melinda Szdcs 
(Mobila Satu Mare) 413 p, 5. 
Edith Mathe (Comerțul Tg. Mu
reș) 394 p, 6. Lucia Cutuș (Cri- 
șul Oradea) 356 p, 7. Antoaneta 
Barbu (Chimistul Rm. Vîlcea) 346 
p, 8. Maia Zidaru (Politehnica 
Buc.) 344 p, 9. Maria Roșianu 
(Politehnica Buc.) 343 p, 10—11. 
Stefania Borș (Voința Buc.) și 
Gabriela Petre (Chimistul Rm. 
Vîlcea) 326 p, 12. Melania Lefter 
(Rapid-Progresul Buc.) 325 p.

4. G. Șarlă (Acad.
5. D. Dăian (Poll-

, 6. D. Mara 
C. Scarlat 

8. V. Zdren- 
421 p, 9. FI.

420 p, 10. D.
Oradea) 361 p, •

355

ACTUALITĂȚI

DE LA FJR. SCHI
BIATLON

do-
Și 

vor 
ta

pe traseele 
De ase- 
va des- 

I Brașov 
februa-

Competițiile de schi fond 
tale eu Cupa Tractorul 
Cupa Dlnamo Brașov se 
desfășura In perioada 32—23 
nuarie. la Predeal, 
de pe Valea' Rîșnoavel. : 
menea, tot la Predeal se 
fflșura șl Cupa Dinamo 
la blatlon, între 13 șl, 13 
tie.

CURS DE PERFECȚIONARE

IN ȘAII
în organizarea

• In urma performanțelor ob-
țimiite în anul 1986, Federația 
A.C.B. a stabilit primii 10 spor- 
tivi (echipaje) la automobilism : 
1. NICU GRIGORAȘ (DACIA PI
TEȘTI) — locurile 1, grupa „C*. 
în campionatele de viteză pe 
circuit și viteză în coastă ; locu
rile 1, 4, 5, 6 în etape ale „Cu
pei Prietenia* — viteză pe cir
cuit : 2. AI. Botezan — S. Popa 
(I.P^A.. Sibiu) ț 3. L- Balint — C. 
Zărnescu (Dacia Pitești) ; 4. V. 
Nicoară (Dacia Pitești) ; 5. S. 
Vasile — O. S cobai (Dada Pi
tești) ; 6. F. Nuță — B. Dumitriu 
(Unirea Tricolor București) ; 7. 
N. Andrei — D. Amărică (Dacia 
Pitești) . - - - - --------
Reșița) ; 
Pitești) ;
H.D.M.S.

a Iată 
anului
CONSTANTIN
Tricolor București) : 2. M. Roșea 
(LJA. Timiș — I.T.A. Galați) ; 
3. M. Natanall (I.P.Ă. Sibiu); 4. 
M. Munteanu (Danublus Galați) ; 
5. D. Tftranu (L.I.A. — I.T.A. 
Timiș) ; 6. O. Badea (I. T. Bucu
rești) ; 7. L. Ștefan (Metalul Tg. 
Secuiesc); 8. V. Constantin (L.I.A. 
-I.T.A. Timiș) ; 8. C. Dănăîlă 
(L.I.A.-I.T^A. Timiș) ; 10.
Moldovan (I.PJU Sibiu).
• Intre 15 Ianuarie șl 38

8. E. Peteanu (C.S.M. 
I. 8. lancovlcl (Dacia 

18. Gh. Preoteasa 
București).
51 primii 10 sportivi al 
trecut la karting : 1.

RUSU (Unirea

G.

fe-

bruarie, la F.A.C.R. este perioa
dă de transferări în automobi
lism și karting. In aceeași peri
oadă se eliberează licențe.

A S-au stabilit echipajele ca
re formează lotul republican de 
raliuri pentru anul competițional 
1987 : 1. L. Balint — C. Zărnescu 
(Dacia Pitești), 2. M. Costinean 
— E. Roșea, 3. Al. Botezan — S. 
Popa (ambele I.P.A. Sibiu), 
S. Vasile — O. Scobai, 5. N. 
Orei — D. Amărică (ambele 
cia Pitești), 6. A. Nuță — 
Dumitriu (Unirea Tricolor), 
L Mălăuță — D. Ionescu (IATSA 
Pitești), 8. C. Măcăneață — D. 
Banca (Dacia Pibești), 9. H.
Gheorghiu — I. Pancsur (Șoimii
I. T.A. Cluj), 10. P. Aldea — E. 
Zogorean (I.T.A. Electromureș),
II. M. Mina — L. Bădulescu 
(IATSA Pitești).

Lotul la viteză pe circuit este 
următorul : Grupa „A“ — 1. N. 
Grigoraș, 2. V. Nicoară, 3. S. 
lancovlcl (toți Dacia Pitești), 4. 
Gh. Preoteasa (I.D.M.S.), 5. C. 
Ciucă, 6. D. Necula (ambii ALFA 
București), 7. T. Gheorghe 

E.
W. 

3.
Ca-

T. Gedeon 
G. Cloacă 

Igiescu (Au- 
7. I. Mate- 
Bucureștl).

DIN TENIS DE MASĂ

A

IN CAMPIONATELE

DE VOLEI
și miine, In București și

PROGRESUL M. CIUC CONDUCE DETAȘAT
ÎN A DOUA GRUPĂ VALORICĂ LA HOCHEI

Ieri »-a încheiat pe patinoa
rul .23 August" din Capitală 
cel de al 5-lea turneu al echi
pelor din a II-a grupă valorică 
a Diviziei A la hochei. După 
cum era de așteptat, competi
ția a fost dominată de formația 
Progresul Miercurea Cine, care 
nu a pierdut nici un punct. 
eansoUdînduysl astfel primul 
loc în clasamentul general. In 
ultima ri Progresul a întrecut 
pe Viitorul Gheorghenl eu 7—3 
(4—0, 3—2, 0—1), după un meci 
viu disputat, cel mai valoros 
al turneului. Progresul s-a im
pus cu deosebire în prima re
priză. pe care a Inchelat-o cu 
un avantaj substanțial, datorită 
golurilor marcate de Buzaș 
(min. 4), Todor (8), Sandor 
(12) și Szentes (17). Mai mult, 
harghitenii, în ofensivă sl în 
cea de a doua parte a jocului, 
au mai înscris de 3 ori. prin 
Petreș (22), E. Antal (23) șl, 
din nou, Todor (27). Din acest 
moment aspectul jocului se 
schimbă în bună măsură si Vi
itorul marchează prin Bcnedek

(min. 30). Csiki (33) fi C. Gali 
(53), cele două echipe oferind 
putinilor spectatori un hochei 
de nivelul primei grupe valo
rice, disputat în deplină sporti
vitate (minute de penalizare: 
Progresul 6, Viitorul 0).

Au arbitrat bine St. Enciu — 
V. Butucel si B. Olinic.

în al doilea meci al zilei. 
LM.A-S-A. Sf. Gheorghe — 
Sportul Studențesc București 
2—1 (1—6, 6—0, 1—1), după un 
joc bun. de mare angajament. 
Au marcat: Dumitrache (min. 
10) și Pali (45), respectiv Pa- 
raschivoiu (min. 45).

Au condus bine D. Trandafir 
— M. Manolache și V. Butucel.

In urma acestor rezultate. 
Progresul a acumulat în clasa
mentul general 35 p (din 20 
partide), urmată de Viitorul 20 
p (20), Lotul de tineret 19 p 
(13), Sp. Studențesc 11 p (20). 
Lotul de juniori 9 p (9) și 
I.M.AJS.A. 8 p (20).

Mircea TUDORAN

Informații I.T.H.R. București
CURS DE SCHI LA PREDEAL

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU
RANTE BUCUREȘTI, în colaborare cu O.J.T. Brașov-Predeal. 
organizează în perioada 22 Ianuarie — 29 martie 1987 un curs de 
•chl la Predeal pentru tineri, copil însoțiți șl adulțl. în serii de 
cîte 6 zile, pentru începători și avansați.

Cazarea se face în-vile situate în apropierea pîrtlel de schi, 
tar masa se servește la restaurant Clăbucet-Sosire sau pe bo
nuri valorice, la alegere.

Zilnic, se organizează un cur* de schi de 2—4 ore. sub îndru
marea unor monitori autorizați.

Transportul București — Predeal «ri retur se asigură (opțional) 
cu tren accelerat cu locuri rezervate.

La solicitarea particlpanților se asigură material sportiv pentru 
închiriere (schiuri cu legături, clăparl).

Plecări : 22 și 28 ianuarie ; 3. 9. 15. 21. 27 februarie ; 5, 11, 1T« 
23 martie.

Informații de specialitate sînt oferite zilnic, între orele 8—11, 
ta agenția de turism din Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.88.00). 
unde se fac șl înscrieri. -

4.
An- 
Da-

R.
7.

T.
(I.D.M.S.) ; grupa „B* — 1. 
Peteanu (C.S.M. Reșița), 2. 
Kulpinski (Progresul Oradea), 
M. Ponta (Automotor^ I.J.T. 
raș Severin), 
(C.S.M. Reșița), 5.
(I.T.A. Argeș), 6. D. 
tobuzul București), 
eseu (Atomic Club

a Deoarece numărul de parti
cipant la raliurile organizate In 
anul trecut a crescut mereu — 
la startul Raliului Harghitei au 
fosit 135 echipaje (I), număr re
cord — F.A.C.R. a decis ca anul 
acesta campionatul să se desfă
șoare pe divizii : .A* — la care 
au drept de participare cel cla
sați în 1986 în primele 75 locuri 
ale clasamentului, șl „B* pentru 
ceilalți. Ultimele 15 echipaje din 
„A* retrogradează în divizia se
cundă. Iar primele 15 din aceasta 
promovează.

4.

A LA ODORHEIU SECUIESC 
s-au desfășurat. întrecerile con
cursului de calificare în Divizia 
A de seniori la tenis de masă. 
Au promovat în primul eșalon 
formațiile Voința Satu » Mare, 
C.S.Ș. Tehnoutilaj Od. Secuiesc 
(masculin) și Hidrotehnica 
C.S.M. C.S.Ș. Buzău, C.S.Ș. 2 
Știința IJPIPS Constanța (femi
nin) .
• ÎN URMA disputării califi

cărilor, grupele valorice 
Campionatului Național de 
niori și senioare — c~ 
au următoarea 
masculin — grupa I : 
tatea A.S.A. I Craiova, Universi
tatea A.S.A. n Craiova, Progre
sul ’ HRUC București, Construc
torul IJGCL Tg. Mureș ; grupa 
a n-a, seria I : Mecanică Fină 
București, C.S.M. Cluj-Napoca, 
Sticla C.S.Ș. Bistrița, C.S.Ș. Teh
noutilaj Od. Secuiesc, seria a 
n-a : Stirom C.S.Ș. 2 București, 
Hidrotehnica C.S.M. C.S.Ș. Bu
zău, Voința S. Mare ; feminin — 
grupa I : Spartac C.S.Ș. 1 Bucu
rești, Juventus MILMC Bucu
rești, Metalul C.S.Ș. Rm. Vîlcea, 
Constructorul IJGCL Tg. Mureș ; 
grupa a n-a, seria I : C.S. Arad, 
C.S.M. Cluf-Napoca, Constructo
rul TAGCM C.S.Ș. Universitatea 
Craiova, C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS 
Constanta, seria a Il-a : Tracto
rul Brașov, Faimar B. Mare, 
C.S.Ș. I.P.C. Slatina, Hidrotehnica 
C.S.M. C.S.Ș. Buzău.

a LA TG. MUREȘ va avea loc 
în zilele de 23 și 24 ianuarie o 
nouă ediție a competiției „Top. 
12“ pentru seniori.
• LA JUNIORI s-au calificat 

In Divizie echipele : C.S.M. Iași, 
C.S.Ș. Gloria Arad, Energetica 
Slatina. Hidrotehnica C.S.M. 
C.S.Ș. Buzău (masculin) și Eter- 
nit I și n Oradea, Metalul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea, C, S. Arad (femi
nin).

ale 
>e-__al de și

- ediția 1987 
componență : 

Unlversl-

Azi 
în alte orașe din tară se desfă
șoară o nouă etapă în Campio
natele Naționale ale Diviziei A 
de volei, la feminin avînd loc, 
în fapt, debutul returului.

In prima grupă valorică femi
nină se vor disputa toate jocu
rile, dintre acestea detașîndu-se 
cel care opune pe campioana 
,,en titre* șl actuala lideră, Uni
versitatea C.F.R. Craiova, echi
pei Dinamo București (doar lo
cul 4 în clasamentul la zi !). In 
ultima întîlnire, din turneul de 
la Sibiu, dinamovlstele au reușit 
o victorie spectaculoasă, merita- 
nă si (desigur) prețioasă. în ten
tativa lor de a reveni pe po
dium. Acum este de așteptat un 
meci la... revanșă al craiovence- 
lor. Celelalte partide : C.S.U.-
I.M.N. Galați — C.S.M. Liberta
tea JSibiu și Dacia Pitești — 
nicilina Iași.

$1 în grupa 7—12 feminină 
programate toate meciurile, 
care se vor întîlnl : Oltcit Cra
iova — Farul Constanta, 
G.I.G.C.L. Brașov — Chimia Rm. 
Vilcea și „Calculatorul București 
— Flacăra Roșie București (sala 
Olimpia, ora 10).

La masculin, în grupa 1—6 se 
va juca o singură partidă, între 
ocupantele ultimelor două locuri: 
Universitatea C.F.R. Craiova și 
A.S.A, Electromureș Tg. Mureș. 
Au fost amînate meciurile Ex
plorări Știința Baia Mare — 
Steaua șl Elcond D. Zalău — Di
namo.

în fine, în grupa 7—IU mascu
lină vor avea Ioc- partidele Trac
torul Brașov — Rapid București 
(azi. de la ora 16) și C.S.M. Del
ta Tulcea — C.S.M.U. Suceava, 
„calculul hîrtiel* acordînd puți
ne sanse formațiilor vizitatoare. 
Al treilea, meci s-a disputat în 
devans la Piatra-Neamț.

R EL O NUL SAVINEȘTI — 
LITEHNTCA TIMIȘOARA 
(9. 15, 8).

Joc bun al gazdelor, cu... 
bleme pentru acestea doar 
setul al doilea, cînd studenții au 
vrut parcă mal mult să clștlge. 
S-au evidențiat ! Buruș, Rădu- 
lescu (R), Urzică șl Cionca (P). 
Arbitri : D. Rădulescu — I. Stoi
ca (N. ARHIRE, eoresp.).

DUMINICA,

pe-

sînt 
în

pro- 
în

PATRU PARTIDE DE „A“

LA HANDBAL FEMININ

de handbal : 
— C.S.M.

Floreasca, de 
IMATEX Tg.

Duminică sînt programate pa
tru meciuri din Campionatul Di
viziei feminine A 
Confecția București 
Sf. Gheorghe (sala 
la ora 12). Mureșul
Mureș — Rapid București, Doro
banțul Ploiești — TEROM 
Hidrotehnica Constanța — 
structorul Bala Mare.

Derbyul Știința Bacău — 
mentul Brasov va fi 
mat. Iar meciul C.S.M.
Chimistul Rm. Vilcea va avea 
loc marți 20 Ianuarie, la ora 17.

Iași,
Con-

Bul-
reprogra-
Siblu —

RUGBYUL NOSTRU TREBUIE SĂ REVINĂ GRABNIC IN PLUTONUL DE FRUNTE
(Urmare din pag. 1)

Așadar, un billanț cu totul 
nesatisfăcător, de-a dreptul în
grijorător în anul de verificare 
a potențialului rugbyului nos
tru, an premergător Cupei 
Mondiale. Selecționata de ju
niori (nici ea foarte bine) s-a 
clasat pe locul III în turneul 

. FIRA, organizat la București. 
Slaba comportare a echipelor 
noastre reprezentative este ur
marea scăderii constante a va
lorii oomponenților XV-lui na
țional, dar și a unei instruiri 
insuficiente, pentru că, aricit 
de lipsiți de clasă internaționa
lă ar fi fost rugbyștia noștri, o 
înfrîngere de proporțiile celei 
înregistrate în Irlanda nu ar 
fi de admis nici dacă ne-am fi 
prezentat cu o garnitură de... 
juniori ! Echipa noastră,
trenării au părăsit <! ?) jocul, 
cândva specific școlii românești: 
un rugby activ pe înaintare, 
constructiv în atac, agresiv și 
decis în apărare. Faptul că în 
cele 8 partide ale anului trecui 
au fost încercați nu mai puțin 
de 38 de sportivi (doar A. 
Lungu și L. Constantin au ju
cat toate meaturile, M. Toader 
șl Gh. Caragea, câte 7) reiese 
că echipa nu și-a găsit echili
brul. Fluctuația mare de jucă
tori denotă și o anume derută 
a fostelor conduceri tehnice, 
care nu s-au putut fixa (poate 
si din rațiuni... clubiste) asupra 
unui nucleu al naționalei, așa 
cum se întâmplă de regulă, cu 
toate echipele mari (Australia, 
Noua Zedandă, Franța, Irlan

da etc). Mai mult, in ’86 am 
înregistrat și o nedorită „pre
mier^" : ne-a învins modesta 
echipă a Tunisiei ! Opt dintre 
autorii acestei oontraperforman- 
te, 
Era, 
care 
tabiâ

•fața

au jucat ța la Dublin, 
oare, de presupus că cei 
au pierdut atit de lamen- 
în Tunisia vor câștiga in 
Irlandei ?

★
momentul de față are loc,

tun-

în
sub impulsul noului și energi
cului președinte al F.R.R., Ing. 
Marin Cristea, o stăruitoare 
campanie de redresare a poten
țialului acestei vechi discipline 
sportive, în care am cunoscut 
atîtea satisfacții. „Lumea rug
byului este profund afectată de 
ultimele înfrângeri — a spus 
președintele F.R.R. —, de unde 
necesitatea îmbunătățirii radi
cale a climatului de muncă, a 
creșterii substanțiale a volumu
lui și calității antrenamentului, 
conștientizării procesului de in
struire, creșterii responsabilită
ții jucătorilor față de impor
tanța sarcinilor ce le revin". In 
altă ordine de idei, președintele 
F.R-R. a făcut un călduros apel 
la unirea tuturor forțelor, la 
eliminarea vrajbei între jucă
tori, antrenori șî cluburi. „Rug
byul este un sport de echipă. 
Doar în ECHIPA vom depăși 
actualele dificultăți I Disputa 
oarbă, neprincipială, între clu
buri, ideea de a cîștiga cu orice 
preț nu trebuie să-și mai gă
sească loc pe terenurile de 
rugby".

In același spirit a vorbit, în 
cadrul unei recente ^onsfătui-

ri metodice, și Dumitru Manoi- 
Ieanu, un tehnician experimen
tat, care a susținut o elevată 
disertație despre jocul de rug
by, dezvoltînd o idee generoasă, 
în sensul că la baza concep
ției de joc a naționalei (dar și 
a cluburilor divizionare) ar 
trebui să 
juca și a 
concepția 
frumos, 
cinstit, rugbyul fiind una din 
marile satisfacții ale omului 
tânăr".

Noul antrenor federal, prof. 
Dumitru Mihalache, a prezentat 
tatr-mn mod documentat „O- 
biectivele prioritare de pregă
tire fizică, tehnico-tactică, teo
retică și psihologică în procesul 
de instruire a jucătorilor la 
echipele de club și la națio
nală", accentuând asupra părți
lor slabe (jocul liniei de țrei- 
rferturi, nesusținera purtătoru
lui de balon, placajul etc.), oare 
trebuie urgent eliminate în ca
drul viitorului proces de in
struire.

Dr. Gabriel Eftimescu, cunos
cutul nostru arbitru, a cerut 
ou insistență ca jucătorii divi
zionari să-și însușească temei-' 
ni>c regulamentul de joc fim 
ore speciale în cadrul procesu
lui de instruire) spre a nu mai 
da mereu vina pe arbitri tâtnd 
pierd o fază sau un joc Iar sanc

ționarea jucătorilor recalcitranți, 
brutali, necuinoseători ai regu
lamentului să fie de o severi
tate exemplară, mai ales când 
e vorba de internaționali.

Iată și alte ctleva păreri, cu

divizionare) 
stea „...Plăcerea de a 

câștiga. Să ne însușim 
de a desfășura un Joc 
spectacuTos, generos,
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I „SPERĂM CA ÎN RETUR
•te bună, 
n Reșița 
. turneu 
apei Fe- 
Titor yi 
rt pre- 
iare cha
in ieraiT- 
Ail mas- 
e fftelis- 
-a îffivLns 
5 seturi, 
e Daniel 
i care a 

luoer- 
îe apre- 
1 femi- 
disputat. 
ntată — 
nă Mo
ns trei 
îiui : pe 

finală, 
Snală și 
turul 2.

i sporti- 
Angela

i la pe-i-

mul an de juniorat, a reușit 
două meciuri foarte bune im 
compania mult mai experimen
tatelor Monica Radu (soor 6—7, 
7—5, 6—3) și Otiilia Pop (scor: 
4—6, 6—4, 1—6). Dar iată și 
rezultatele : simplu masculin, fi
nală : R. Itu — D. Dobre 
(TCB) 6—1, 7—6; în semifinale: 
Itu — A. Po-poviici (Steaua) 
6—0, 6—2 ; Dobre — C. Iftimie 
(Dinamo) 6—0, 7—6; feminin, 
finală : Peeheanu ■— Florenti
na Cuirpene (Dinamo) 2—6, 6—4, 
6—4 ; în semifinale : Pechea- 
nu — Otilia Pop (Progresul) 
4—6, 6—4, 7—5 ; Curpene — Da
niela Ivana (Steaua) 6—4, 6—4; 
dubiu, masculin, finală : ~
Dobre, S. Gorgan 
Steaua) — R. Itu, A. 1 
viei (ambii Steaua) 6—4, 
feminin, finală : Mtreia 
ciu, Otiilia Pop (Steaua,
greșul) — Mădălina Voinea, Da
niela Inana (Dinamo, Steaua) 
3—6, 6-4, 6—2.

s.
: D.
(TCB, 
Popo- 
6-3;

Bu- 
Pno-

UN SPORTIV PE TOBOGAN
CINE IL OPREȘTE?

ticlal „23 
.. Au Joc 
i Mon- 

Juniorl.
. catego- 
itul nos- 

Tlnărul 
asisten- 

lln Jurul 
ra sa de 
Ie avan- 

aceastâ 
o vîrstă 
'oată lu- 
:ă In bo- 
t o nouă 
trumoase 
bate tn 

nsacrății 
inul 1986 
del Măe- 
ît de cit, 
strat In 
u apărut 
nanțele : 
al meci 
Campio- 

eniorilor. 
r numele 
dispărut 
din ru- 

!. A în- 
e-am in- 
impionul

mondial de juniori. Am aflat 
că antrenorii lotului olimpic 
l-au acordat, totuși, credit șl 
l-au selecționat. Dar, aici În
cepe un alt... dar. Măeran nu 
mal este cel din 1985. Viața 
dezordonată, munca de mîntu- 
lală, actele de vedetism, l-au 
determinat pe antrenorul Eus- 
tațiu Mărgărit (cel care a con
tribuit ’ substanțial la cuceri
rea de către Măeran a titlului 
mondial) să-l elimine din lot... 
Astfel, sportivul de la' Steaua 
va rata, probabil, șansa de a 
fi prezent la Campionatele 
Europene de box ce vor avea 
loc în vară în Italia.

Vrem să-i spunem Iul Daniel 
Măeran că marile performan
țe sînt accesibile doar oame
nilor adevărați, cu caractere 
puternice, atașați trup și su
flet sportului preferat. Rezul
tatele. or leit de valoroase ar 
fi, obligă pe sportivi la o viață 
ordonată, la muncă continuă, 
fără rabat la efort, la o disci
plină perfectă. Nici un per
former nu are drept să abdice 
de la aceste exigențe.

Ce spui, Daniel Măeran T
Paul IOVAN

| SĂ JUCĂM LA ADEVĂRATA VALOARE
I
I
I
I
I

Sportpl Studențesc îl are din 
nou antrenor principal pe Mir
cea Rădulescu. După o între
rupere de 6' ani, apreciatul 
tehnician revine în Regie ca... 
acasă la el. ne mărturisește cu 
sinceritate și ii credem. to- 
tr-atît de mult l-au legat su
fletește cei 21 de ani petrecuți 
din 1959 și pînă în 1980 în co
lectivul „alb-negrilor" : ca ju
cător și, în același timp, căpi
tan de echipă, iar mai 
antrenor la eșaloanele 
tineret, seniori. „Cum 
primit de echipă 7*, a 
trebarea cu care 
dialogul...

apoi ca 
juniori, 

ați fort 
fost in

el eschis

ZILE FLORETIȘTILOR
ij
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țiosând 
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pică ! 
ițional, 
wgamii- 
tan lot,

In 7", 
lîtă se- 
posibi- 

reale
i-tsrna-

că In urma victoriei în fata 
lui „Poli" nu mai poate scăpa 
poziția din urma suratei mai 
mari. Steaua, n-a mal putut 
face fată concentrării nervoase 
Si a cedat tn ultima partidă, 
„vulpoii" Progresului agățîn- 
du-se de acest meci ca de un 
colac de salvare în prima Di
vizie. Astfel, C.T.A.S. a clști- 
gat un meci la tusaveraj. dar 
a pierdut altul la fel (8—8. 
60—62 td. cu Progresul).

Iată clasamentul și rezultatele 
Înregistrate în prima etapă a 
Diviziei A la floretă mascu
lin: 1. Steaua (9—4 cu I.E.F.S., 
9—1 cu Progresul, 8—6 cu 
C.T.A.S., 9—5 cu „Poli". 8—2 cu 
Flacăra) 10 p, 2. Politehnica 
Timișoara (9—1 cu I.E.FJS., 9—6 
cu Progresul, 9—1 cu Flacăra) 
6 p (+15), 3. C.T.A. Steaua 
(9—6 cu I.E.F.S., 8—8 cu „Poli". 
8—3 cu Flacăra) S p (+6), 4. 
LE.F.S. (9—5 cu Progresul. 9—3 
cu Flacăra) 4 p (—6), 5. Pro
gresul (9—3 cu Flacăra, 8—8 
cu C.TA.S.) 4 p (—9), 6. Fla- I 
căra S. Mare 0 p.

In Divizia B, pe primele I 
locuri, la egalitate, C.S.U. Tg.
Mureș și C.S. Satu Mare, cu . 
cite 3 victorii.

HI P I S M
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prieliiic performanței înalte. 
Și apoi saltul de la o echipă, 
să-i zicem, boemă — alcătuită 
din băieți drăguți, cum a fost 
cazul in toamnă — ip genere, 
la un „11“ competitiv, precum 
simt că băieții U doresc din 
toată inima, va fi, tn ultima 
analiză, ți saltul de la mijlo
cul clasamentului spre treptele 
ha superioare. Vreau să spun 
ei tn ceea ce privește trio-ul 
fruntaș zarurile nu tini arun
cate...

— Vă gtndițl. în acest sens, 
și la o restructurare de natu
ră tactică 7

— In conceptul de pregătire 
st joc vom folosi cite ceva 
din bogata experiență teoreti
că ți practică tițtigată din 
fotbalul internațional, te sen
sul ca acțiunile ofensive să 
cițtige in dinamism ți inven
tivitate. Avdm in formație des
tui jucători dotați cu inteli
gență, capabili să iasă, la un 
moment dat,~ din schema rigi
dă ți să creeze faze-pericol la 
poarta adversă. Aș vrea să 
mai Spun că, împreună cu ju
cătorii, vom încerca o reconsi
derare a construcției ateu
lui, pletind de la ideea că, 
pentru a marca golul, mingea 
nu trebuie să treacă, neapărat, 
pe la toți jucătorii. Moda a- 
tacului prelungit a adus-o fot
balul brazilian, cel care, re
fractar modernismului, nu mai 
reușește, de mult, cam de prin 
1970, să ajungă într-o finală 
de campionat mondial...

— Apropo de modernism, ce 
e nou ta fotbal, după opinia 
dv. 7

— Noutăți tn planul jocului 
nu prea sini. Putem vorbi în
să de anumite clarificări sub 
aspectul procesului de instrui
re, al cărui volum a crescut 
simțitor. Fără să muncești zi 
de zi — 11 luni din 12, cum 
spunea Trapattoni — marea 
performanță este de neconce- 
put, 
noi,

Stopcadru in eșalonul secund

PESTE JUMĂTATE DIN COMPETITOARE 
AU GOLAVERAJE NEGATIVEI

0 consecință a eficacității unor formații 
sau slăbiciunile apărărilor celorlalte ?

perpetuarea 
ediție la alta 
este îngrijo- 
maa concreti, 

următoarea

i nu
li re- 

dra- 
balo- 

echipa 
>i fc 
a rea- 
utonul

Reuniunea programată mllne 
dimineață, pe hipodromul din 
Ploiești, are ca punct de atracție 
reintrarea valorosului trăpaș 
Corneluș, una din speranțele ti
nerel generații, aflat tn formația 
antrenată de campionul anului 
1986, G. Tănase. Printre protago
niștii reuniunii vor mal fi Ve- 
rigariu, Coran. .
și alții, intr-un program cu mul
te semne de Întrebare, cîștlgăto- 
rii fiind greu de anticipat. Așa 
a fost, de altfel, șl în reuniunea 
trecută. In care surprizele au 
abundat, ceea ce a dus la în
chiderea locurilor la pariul ordi
ne simplă șl triplă din ultima a- 
lergare, sume ce vor fi reporta
te In cursele din această reuni
une. De asemenea, organizatorii 
vor pune tn ioc un report la pa
riul triplu ctștigător din cursele 
n—HI—IV. ceea ce mărește in
teresul spectatorilor pentru aler
gările de mllne.

Mellnte, Humor

Automatica București —13, 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca —13, 
Mureșul Deva —13, iată doar 
cițcva din cele 29 de formații 
minate în sezonul de toamnă 
al anului trecut de slă
biciunile propriilor apărări, 
în fond, deci, slăbiciuni pe plan 
tehnico-tactic ale echipelor în 
cauză. Dacă plecăm in judeca
ta noastră de la acest aspect 
important, atunci, volens-noiens, 
se diminuează și meritele for
mațiilor mai productive, fiind
că iîn^&cest caz se pune pro
blema și... cine cu cine se în
trece.

Sigur că dezechilibrul la cane 
ne-ern referit mai sus se dato- 
reste lipsei valorilor (de cite 
ori nu s-a vorbit de acest as
pect din fotbalul nostru !) care 
nu poate acoperi, la ora actua
lă, cerințele ati’tor competitoare 
cîte există în divizia secundă. 
Dar, pînă la „îmbogățirea in
ventarului" sau la o posibilă 
reașezare a Divizie! B, intr-un 
viitor mai apropiat sau mai 
Îndepărtat, trebuie să se în
treprindă oeva. Pe planul unei 
radicale schimbări de atitudine 
In procesul de instruire. Ca să 
fim înțeleși, să ne folosim doar 
de exemplul oel mai semnifi
cativ al formației F.C.M. Pro
gresul Brăila. Să ne întrebăm î 
ce valori deosebite are aceas
ta ?, ce jucători cu mare per
sonalitate sînt aici ?, ce antre
nor cu nume de rezonanță se 
află la eîrma ei ? Să recunoaș
tem că numitorul comun al 
„miracolului brăiflean" se nu
mește MUNCA. Munca dublată 
de seriozitate în pregătire, te
nacitate, ambiție și dorință de 
afirmare, spirit de echipă, care 
— iată — au deschis lui F.C.M. 
Progresul Brăila apetitul pentru 
Divizia A. Și rfnd ne gin dim,’ 
la. ora startului ea nu se nu
măra nici măcar printre „out- 
sirieri" !

Așadar, câ>r»d există cu ade
vărat preocupări majore, se 
poete realiza mult mai mult 
eu „materialul uman" avut la 
dispoziție intr-un moment dat,

S teii an TRANDAFIRESCU

Subiectul die față nu este 
așa de nou im fotbalul din ^a- 
kmul secund fci poate ou nu
mai aici). In fiecare an corn- 
petițional, ța jumătatea aces
tuia, clasamentele odor trei 

.seriii atrag atenția asupra unor 
discrepanțe la golaverajele în
registrate de unele oompetitoa- 
re. Din păcate, ele sînt destul 
de numeroase și 
acestora, de la o 
a campionatului, 
rătoare. CSa să fim 
să vă prezentăm
situație comparativă pe ultimele 
trei sezoane de toamnă :

® 1984 : cite nouă formații 
din flecare serie au înregistrat 
golaveraje de la —9 la —17 ;
• 1985 : 11 echipe din seria 

I, 8 în a II-a și 9 în III-a au 
realizat cam aceleași valori ne
gative, atingînd chiar —18 ;
• 1986 : 8 formații în seria 1, 

10 jn a II-a și 11 în a III-a în
cheie stagiunea ou situații Iden
tice, „recordul recordurilor" 
stabilindu-l Poiana CSmpina eu 
—27 1

Dacă tragem linie și adunăm, 
ajungem la două concluzii ale 
tabloului pus în discuție : a. 
fenomenul nu prezintă nici un 
semn de ameliorare ; b. mai 

, mult de jumătate din competi
toarele eșalonului secund sînt 
în mare... suferință la „capito
lul golaverajului".

Este dezechilibrul acesta din
tre „marcate" și „primite" doar 
consecința „productivității" unor 
echipe din partea superioară a 
dasamentuiud, sau mai. degra
bă fenomenul este urmarea 
slăbiciunilor apărărilor celor- 
taăte partenere de întrecere 7 
în ee ne privește, înclinăm 
spre cea de-a doua ipoteză, 
fiindcă ea este mal aproape de 
adevăr, într-un campionat ta 
care „non-valoarea“ unora din
tre formații (din nefericire, 
multe la număr) ÎȘi pune serios 
amprenta pe oompetitivirtatea 
de ansamblu a eșalonului se
cund.

Unirea Slobozia cu —10, Mi
nerul G. Humorului —10, Poia
na Cîmpina —27, Pandurii Tg. 
Jiu —15, Tractorul Brașov —12,

*

nu o putem pretinde nici 
nici suporterii noștri...
Faceți ce faceți și reve- 
mereu, în dialogul pe

— Luind ca repere entuzias
mul și conștiinciozitatea mani
festate de componența lotului 
nostru la primele antrenamen
te ale anului, tint tentat să 
afirm că m-am bucurat de o 
primire caldă. Dincolo de plă
cerea resimțită, ca de altfel
de oricare sportiv, la reluarea 
activității după vacanța de
iarnă, am citit tn ochii fiecă
ruia dintre ei o mare dorință 
de a avea, împreună, un rezon 
superior celui încheiat nu de 
mult, cu oscilațiile de compor
tament cunoscute ți care au 
determinat în rîndul suporte- 

I rilor noștri un firesc senti- 
I ment de insatisfacție. .

Și tind tonul entuziasmului, 
al atitudinii responsabile la an
trenamente îl dau oamenii 
cu experiență, titularii de 
bază, satisfacția pe care o în
cerc, in aceste zile, este ji mol 
mare.

— Astfel stlnd lucrurile, 
sperați Împreună. jucători 
antrenor, de la retur T

— Împreună cu colegul Vlad 
Marica, cu căpitanul echipei, 
Gino Iorgulescu, ți, nu in cele 
din urmă, cu una dintre cele 
mai competente conduceri de 
club din fotbalul nostru, dorim 
si alcătuim o adevărată fami
lie ; un colectiv ale cărui sa
tisfacții — tn primăvară — să 
fie rodul unor pregătiri exi
gente, al unor prestații de bu
ni facturi In campionat. Cu 
ambiția care li caracterizează 
pe cei mai mulți dintre com
ponența ei, cred ci echipa 
Sportului Studențesc va arăta 
in retur adevărata valoare, a- 
ceea care a situat-o mereu, in 
ultimii ani, pe poziții frunta
șe te ierarhia divizionarelor A.

— Apreciat!, după dte înțe
legem. că saltul de la locul 
8 tocmai sus ț>e podium este 
la îndemîna echipei 7

— Absolut. Mizez mult pe 
un cUmai de munci normal,

1
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ce
81

iriți_____ , _ _________
care ’ îl purtăm, la susținătorii
echipei...

— Poate ți pentru faptul 
ei în acești 6 ani, ciți am lip
sit de la Sportul Studențesc, 
s-au cam schimbat multe. In 
1980 conduceam o echipă fără 
teren ți cu foarte puțini su
porteri. Astăzi Insă avem sta
dionul nostru, cochet, dotat cu 
anexe moderne și publicul nos
tru... Știți ette obligații tn 
plus, pentru noi, antrenorii ți 
jucătorii echipei, înseamnă 
toate acestea 7

Gheorghe NICOLAESCU

Seria a

După turul campionatului Diviziei C

xi-at AVlNTUL REGHIN VIZEAZĂ REVENIREA IN „B 111

Avtntul Reghin, echipă care tn 
campionatul trecut a jucat in Di
vizia B, a avut ptnă acum o mi
siune ușoară, a făcut, cum se 
spune un... galop de sănătate. 
S-a instalat tn frunte după etapa 
a doua șl n-a mal cedat șefia tot 
timpul turului, fiind hotărită să 
revină In eșalonul secund, unde 
de-a lungul anilor a activat tn mal 
multe ediții. Să amintim că a ju
ca șl în Divizia A, tn 1954. 9 E- 
chlpa este a asociației sportive 
Avîntul, care funcționează pe Un
gă cele trei unități forestiere din 
localitate, dar, practic, este for
mația orașului, cu toate că Reghi
nul mal are încă două divizionare 
C (Oțelul și Metalul) 9 A A. A- 
vlntul — una dintre unitățile

ADMINiSTRAȚIA OE ST» LOTO PROHOSPORT IHTORMEAZA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 16 IA
NUARIE 1987.

Extragerea L: 44 TI 85 81 R 
87 83 62 87

Extragerea a II-a : ÎS 35 31 2 
30 54 69 34 74.

Fond de câștiguri : 1J68.073.
lei, din care 122.016 lei report 
la categoria 1.

• ASTAZI este ULTIMA ZI in 
care v& mal puteți juca numere
le preferate la TRAGEREA LO
TO 2 care va avea loc mllne, 
duminică. 18 Ianuarie 1987. Tot 
astăzi este si termenul Urnită 
pentru depunerea buletinelor 
Pronosport la concursul acestei 
săptămlni. Vă reamintim că tn 
acest concurs slnt Înscrise șl 
partide din prima etapă a retu
rului divizionarelor A din cam- 
pionatul italian.

a TRAGEREA LOTO 2 de du
minică. 18 ianuarie, va avea loc

in București, in sala clubului din 
Sir. Doamnei nr. 2, tnceplnd de 
la ora 17. Tragerea va fi radio
difuzată pe programul L la ora 
17,30. Numerele extrase vor fi 
retransmise la radio, la ora 
22,30 (după emisiunea „Panora
mic Sportiv", o dată cu rezulta
tele concursului Pronosport din 
aceeași zl), precum 
mlneața, la ora 8,55. 
lnd publică, accesul 
liber.

» La Loz tn Plic. 
lozurile obișnuite și 
cite 3 șl, respectiv, 8 lei, puteți 
găsi tn aceste 
LUI NOU. In 
care vă oferă 
unor cișttguri 
fondul special 
stlnd tn autoturisme 
1300“ șl Importante sume de bani. 
Solicitați aceste lozuri la toate 
agențiile și vînzâtorii volanți din 
rețeaua Loto-Pronosport.

șl luni dl- 
Tragerea fl- 
In sală este

tn afară de 
speciale de

zile LOZUL ANU- 
valoare de 10 lei, 
surpriza obțiflerii 
suplimentare din 

al sistemului, con- 
,,Dacia

sportive fruntașe ale județului 
Mures (cu secții de navomode- 
llsm, canotaj, handbal, popice, 
oină, schi și, evident, fotbal), are 
ea președinte pe Ernest Mild, iar 
de secția de fotbal răspunde loan 
Valda, care îndeplinește această 
funcție din 1948, de la reorgani
zarea echipei, înființată In 1930.
• La pupitrul tehnic se află de
șase an’ antrenorul Petre Varodi, 
care în prima jumătate a campio
natului a avut la dispoziție urmă
torul lot : C. Lazăr, Secheș — Șo- 
logub, Cioată, Sillmon, Jiga, Buț, 
Mera, Pușcaș, Dobeș — Eros, Pln- 
tea, D. Lazăr, Mercuș, Mircea — 
Nagy, Hajnal, Cîmpean, Naște, 
Săndulescu, Moldovan șl Istrate. 
Cel mai tineri slnt Nagy, Ptatea 
și Șologub — 20 de ani, iar cel 
mai ta virată este, totodată, cel 
mal cunoscut jucător. Hajnal (35 
aed), fost internațional șl com
ponent al divizionarei A, AJSA. 
Tg. Mureș. Golgeterul turului a 
fost Nagy — 12 goluri. Stat ta 
curs de transferare Szalcacs (por
tar) șl Costan (fundaș). • Avta- 
tul. cu toate că este urmărită în
deaproape de Progresul Odorhel 
(aflată la un punct distanță) — 
echipă redutabilă, care și ta cam
pionatul trecut era tn luptă direc
tă pentru promovare — are mari 
șanse la menținerea șefiei seriei. 
Pledează tn acest sens cele opt 
jocuri pe care le va avea ta retur 
acasă, printre care și cele eu 
Progresul (în tur 0—2). cu fostei 
divizionară “ ‘
• Meciuri-
Avîntul în 
mureș Tg. 
Autbmecanica ---------. .- . .
Minerul Bălan (5—0). 9 Fotbaliș
tii din Reghin nu numai că n-au 
pierdut oină acum nici un punct 
acasă, dar nici n-au primit vreun 
gol. tn cele ont partide susținute 
„afară*1, tn schimb, au „încasat" 
13 « Goluri marcate : în depla
sare, 12 pe teren propriu : 22. 9 
Au reușit să-l smulgă Avtatulul

eâe două puncte, firește ta depla
sare, Mureșul Luduș, Progresul 
Odorhel, I.P.A. Sibiu și Viitorul 
Gheorghenl. Singurul joc egal 

, l-au avut la Tg. Mureș (1—1) cu
Metalotehniea. 9 In privința car
tonașelor galbene Avîntul se pre
zintă mulțumitor. A avut doar 
șapte asemenea sancțiuni, deci se 
află printre echipele fără prea 
multe acte de Indisciplină, 9 în 
clasamentul „adevărului" are +10 
p, cu un punct mai mult declt 
principala ei rivală. Progresul O- 
dorhel +9 p. 9 Cele două for
mații promovate în ’86 ta campio
nat, Metalul Reghin și Automeca- 
nica Mediaș, au avut o comporta
re mulțumitoare. ® N-au ținut, 
se pare, evidența cartonașelor 
galbene Carpațl Agnita și Mine
rul Bălan, care au pierdut la... 
masa verde cîte un joc cu 0—3. 
9 Cea de-a doua fostă diviziona
ră B. I.P.A Sibiu, care în urma 
șocului retrogradării a avut un 
început neconcludent, a revenit 
și a terminat turul pe locul 7. 9 
Față de campionatul trecut,- etnd 
se afla ta plutonul fruntaș, Me
talotehniea Tg. Mureș „merge" 
foarte slab, fiind la subsolul cla
samentului. 9 înaintările acestei 
serii au fost destul de productive. 
Ele au M> activ 343 goluri, media 
de meci fiind de 2.8. (T.R.).

B I.P.A. Sibiu (0—3). 
mai dificile va avea 

deplasare, cu Electro- 
Mure? (în tur ?—0).

Mediaș (4—0) șl

Clasamentul turului :
1. Av. Reghin 15 10 1 4 34-13 31
X Progr. Od. 15 9 3 3 32- 9 30
3. Elec. Tg. M. 15 9 0 6 28-12 27
4. Mureș. Luduș 15 9 0 6 21-13 27
5. Met. Reghin 15 7 2 6 18-13 23
6. Oțelul Reg. 15 7 2 6 24-20 23
7. I.P.A. Sibiu 15 7 1 7 29-22 22
8. Aut. Mediaș 15 7 1 7 19-33 22
9. V. Gheorgh. 15 6 3 6 27-24 21

10. U Cristur 15 7 0 8 20-26 21
11. Min. Bălan 15 6 2 7 16-27 20
12. Mec. Sibiu 15 6 1 8 24-25 19
13. Carpațl Agn. 15 6 1 8 8-30 19
14. Metal. Tg. M. 15 5 2 8 19-24 17
15. Met. Sigh. 15 5 2 8 13-18 17
It. U. Ocna Sib. 15 3 1 H 11-34 10



Mîine, ora 16, la patinoarul „23 Ăugust“ SPORTUL IN LUME CANPI0WI OLIMPIC

ROMÂNIA-FRANȚA LA HOCHEI (J>
’ A.șa cum s-a mal anunțat, 
mîine urmează să-și înceapă 
turneul în țara noastră echipa 
de hochei-juniori a Franței. 
Oaspeții, care vor sosi lat cursul 
după-amiezii de azi, vor susți
ne patru partide, prima dintre 
ele duminică, cu începere de la 
ora 16, la patinoarul „23 Au-

gust“, când vor lntilni repre
zentativa de juniori a Romă- 
ni-ei. Următoarea Întâlnire dim- 
tre cele două selecționate, luni, 
de la aceeași oră. După o zi 
de pauză, tinerii hocheîști fran- 
cezi vor juca miercuri și joi, 
tot de la ora 18, c>u selecțio
nata de tineret a țării noastre.

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Rezultate înregistrate în cupele 

europene la basenet — FEMININ, 
C.C.E., grupa A : Partizan Bel
grad — Dinamo Novosibirsk 87— 
101 (38—5C), Clasament ; 1, Pri- 
migi Vicenza 8 p. 2. Dinamo No
vosibirsk 7 p, 3. Partizan 5 p, 4. 
Universitatea Cluj-Napoca 4 p. 
Grupa B : Agon Dusseldorf- — 
S.F. Versailles 73—91 (40—35) I,
Sparta Praga — Levski-Spartak 
Sofia 87—102 (40—52). clasament : 
1. Agon 7 p, 2. Levski-Spartak 
7 p, 3. Sparta 5 p, 4. S.F. Versailles 
5 p. Cupa Liliana Ronchetti, gru
pa D : Lokomotiv Sofia — Iskra 
Ljubljana 58—70 (29—38). Clasa
mente — grupa A : 1—3. Daugava 
Riga (2 jocuri) Kremikovțl Sofia

(3 j) șl Felisatti Ferrara (3 j) cite 
4 p ; grupa B : 1. Femminile Mi
lano 6 p. 2. Tungsram Budapesta 
4 p, 3. Minlor Pernik 2 p ; seria 
C : 1. Vysoke Praga 6 p, 2. Je- 
dinstvo Tuzla 4 p, 8. Tortosa 
(Spania) 2 p ; grupa D : 1. Iskra 
Ljubljana 6 p, 2. Ancona 3 p, 3. 
Lokomotiv Sofia 3 p. MASCULIN, 
C.C.E, (grupă semifinală unică) s 
Maccabi Tel Aviv — Jalghlris Ka
unas Bl—74 (33—42); ~ ' 
hez (Franța) 70—64 
cer Milano — Real 
(35—35). Clasament
(4 j), Tracer (4 j),
Maccabi (5 j) cîte
6 p, 6. Real Madrid 5 p.

Zadar — Ort- 
(34—30), Tra- 
Madrid 75—73 

: 1—4 Orthez
Jalghiris (5 J), 
7 p, 5. Zadar

VOLEIBALISTELE JUNIOARE PE LOCUL
JACtli WSZOLA RHINE!

IN TURNEUL DIN BULGARIA

. .curioxitAti foarte SERIOASE !
Nenumărate slnt criteriile pe baza cărora pot fl alcătuite cla

samentele de sfirșit de «in, unele Insolite. Ierarhii ale celor mal 
ghinioniști sportivi sau suporteri ale jucătorilor celor mal re
calcitranți din hocheiul mondial, ale performerilor cu talia cea 
mal mică șl atitea altele sugerează un tablou infinit dfe curiozi
tăți de tot telul, elocvente însă, fiecare în parte, asupra nenu
măratelor legături cu viața însăși. Tenisul de cîmp mondial ofe
ră șl el citeva asemenea clasamente-mozalcuri. care de care mal 
Interesante și mal pline de sugestii. Bunăoară, cea mai mare 
surpriză a anului trecut a fost furnizată de Stephan Botfieid. 
numărul 458 în clasamentul ATP, Învingătorul Iul Emilio San
chez. nr. 26 la ora respectivă. In primul tur al Wlmbledonulul. 
Cel mai eficient finalist s-a arătat Brad Gilbert, care n-a ratat 
nici una dintre cele patru prezențe ale sale tn ultimul act al 
unui concurs, obținind tot atitea victorii tn fine, tenlsmanul 
cu cel mai desăvirșit singe rece pe teren n-ar ti nici Lendl, nici 
Becker, nici Wilander. ci francezul Benhabllles, care a ciștlgat 
toate cele cinci tie-break-uri pe care ie-a avut eu diferiți ad
versari.

S-a publicat însă șl o altă ierarhie de curiozități care este 
foarte... serioasă 1 Fondul problemei : raportul de forțe din te
nisul mondial. Forma 7 Lista celor... 13 jucători care au reușit 
în 1986 să cîștige, în premieră, un turneu în Marele Premiu 1 
Trei din 13 slnt suedezi : J. Svenssonț K. Karlson, U. Stenlund, 
adică din țara care este, la această oră, forța numărul 1 în lu
mea tenisului masculin șl care, lată, tși păstrează poziția 1 Mal 
sînt prezenți doi italieni (P, Cane și S. Colombo), un spaniol 
(E. Sanchez), un francez (G. Forget), un iugoslav (S. Zlvojino- 
vici), susținînd un progres constant al tenisului din aceste țări, 
în ultima vrgfhe. Australianul M. Woodforde confirmă, prin vic
toria sa în 'premieră.-., cîștigarea Cupei Davls- de către conațio
nalii săi. în timp ce cehoslovacul K. Novacek șl nord-amerlcanul 
J. Berger nu fac altceva decit să reafirme o mișcare tehlsistică 
de vîrf. Un austriac (T. Miister) și un lsraelian (A. Mansdorf) 
numindu-se eventualeie-'surprlze, n-ar face decît să confirme 
regula. Una conform căreia nimic ’— Inclusiv eventualele curio
zități ! — nu sc petrece întîmplător nici in (sau tocmai în) spor
tul de mare performanță.

Radu TIMOFTE

TELEX O TELEX • TELEX ® TELEX
ATLETISM 0 Desfășurat pe un 

ger de minus 15 grade și zăpadă 
abundenta, concursul de cros de 
la Furth (R.F. Germania) a reve
nit englezului David Taylor, cro
nometrat oe 10,500 km cu timpul 
de 37.24 în proba feminină (6 
km) pe primul loc s-a situat 
campioana elvețiană Cornelia Bu
erk! - 25-12

AUTOMOBILISM e Campionul 
mondial la Formula 1, francezul 
Alaln Prost » declarat că princi
palul său obiectiv în 1987 va fl 
doborîrea recordului de victorii 
în mari premii, deținut în prezent 
de britanicul Jacky Stewart, cu 27 
de astfel de succese. „în prezent, 
a spus Alain Frost, am în palma
res 25 de «mari premii» cîștigate, 
așa incit sînt optimist în ce pri
vește realizarea obiectivului pen
tru anul acesta".

BASCH1T 0 Alți doi profesio
niști americani. Mitchell Wiggins 
șl Lewis Lloyd, de la Houston 
Rockets finalista ultimului cam
pionat al NAB. au fostx suspen
dați pe o durată nedeterminată 
pentru consum de cocaină. A- 
ceastă măsură *>e înscrie în pro
gramul organismului baschetba
liste american de • combate con
sumul de droguri, flagel din ce în 
ce mal răspîndit în baschetul 
feslonlst.

CICLISM o Cursa de șase 
de la Bremen s-a încheiat cu 
toria cuplului Dietrich 
(R.F. Germania) 
(Australia). Pe locurile următoa
re. la ur. tur de cîștigători, s-au 
clasat perechile Roman Hermann 
(Liechtenstein) — Josef Kristen 
(R.F. Germania) și Etienne de 
Wilde — Stan Tourne (Belgia). « 
Tradiționala „Cursă de șase zile" 
de la Rotterdam se va desfășura 
In acess an între 23 șl 28 ianuarie, 
cu participarea celor mal valoroși 
specialiști ai întrecerilor de acest 
gen. Printre perechile favorite se 
numără Rene Pijnen (Olanda) — 
Francesco Moser (Italia), Dietrich 
Thurau (R.F. Germania) — Danny 
Clark (Australia). Alain Bondue 
— Bernard Vallet (Franța) și 
Gert Frank — Henrik Oersted 
(Danemarca).

HOCHEI PE GHEAȚA 0 Cam
pionatul U.R.S.S. a fost reluat 
cu meciurile din etapa a 23-a, în 
care s-au înregistrat următoarele 
rezultate? TSKA Moscova — 
S.K.A. Leningrad 6—5 ; Dinamo

Moscova — Torpedo Gorki 4—3 ; 
Hlmlk Voskresensk — Dinamo Ri
ga 3—4 ; Sokol Kiev — Aripile 
Sovietelor Moscova 2—3 ; Trak
tor Cellablnsk — Spartak Mosco
va 1—2. Lideră a clasamentului 
se menține echipa ȚSKA Moscova 
— 43 p secundată de formația 
Dinamo Moscova — 34 p.

HOCHEI PE IARBĂ 0 In cadrul 
competiției Internaționale mascu
line de ia Delhi, Kenya a întrecut 
cu 3—2 (0—2) - - •
dispus cu 3—2 
Intr-un alt joc 
1—1 (0—1)

Polonia. Spania a
(2—0) de U.R.S.S. 

: India — U.R.S.S.

cadrul pregătirilorRUGBY 0 In
pentru „Cupa Mondială", ce se va 
desfășura în primăvara acestui 
an în Australia și Noua Zeelandă, 
selecționata Scoției va susține 
două meciuri de verificare In 
compania echipei Spaniei. Ambe
le partide se vor desfășura la 
Edinburgh.

pro-

zile 
vic- 

Thurau 
Danny Clark

Echipele de volei juniori 
(fete și băieți) ale României 
au luat porte la tradiționalul 
turneu din Bulgaria, care des
chide anul voleibalistic înter- 
riațional. Junioarele noastre au 
obținut urm&toanele rezultate t 
3—0 cu Spania și R.F. Germa
nia, 0—3 cu Polonia, In serie, 
la Praveț, 1—3 cu R.D. Germa
nă și 3—1 cu Bulgaria, în tur
neul final (locurile 1—4), la 
Etropole. Cele mai bune jucă
toare românce : Dana Sîngeor- 
gean și Corina Holbau. Clasa
ment final : 1. Polonia, 2. R.D. 
Germană, 3. România, 4. Bul
garia, S. Grecia, 8. R.F. Ger
mania, 7. Ungaria, 8. Spania. 
Echipa de băieți a evoluat la 
Dimlltrovgnad, unde a dștigat 
3—2 cu R.F. Germania și a

pierdut 1—3 cu Polonia și 
Germană, In serie, iar în 
neul final pentru locurile 
a învins cu 3—0 Ungaria și cu 
3—2 Spania. De la noi, cri mai 
bun a fort Crețu. Clasament fi
nal t 1. Bulgaria, 2. Polonia, *. 
R.D, Germană, 4. Grecia, B. 
România, 8. Spania, 7. Ungaria, 
8. R.F.G.

R.D. 
tur- 
5—8

VARȘOVIA, ÎS (Agerprea). — 
Cunoscutul atlet polonez Jacek 
Wszola. campion olimpic ta pro
ba de săritură în înălțime la 
Montreal, și-a reluat antrenamen
tele ta sală după ce anul trecut 
a lipsit mai multe luni din activi
tatea eompetițională, fiind acci
dentat. „La vtrsta de 30 de ani nu 
am Intenția să renunț la sportul 
de performanță. Mă simt tn for
mă ai sper ca ta curlnd să mk 
numă» din nou printre cel nud 
buni săriterl din lume. In acea* 
an vreau să-ml depășesc cel mal 
bnn rezultat (2,33 m) pentru o 
anul viitor să pot participa cu 
succes la Jocurile Olimpice* — 
a declarat J. Wszola.

„INTERNAȚIONALELE" DE
Campionatele Internaționale de 

tenia ale Australie! au continuat 
la Melbourne. Iată citeva dintre 
rezultatele mal Importante, 
întrecerea 
Fromholtz 
Maleeva — Bartos-Cserepy

___ _ _ din 
feminină : Hobbs —
6—4, 6—2 ; Manuela

6-1.

meridiane
Tur de orizont in campionatele

naționale din

JUVENTUS COBOARA...
A si pierdut Juventus campio

natul T Mal poate reveni clubul 
celor 22 de titluri naționale pe 
primul loc T Care slnt principa
lele motive ale scăderii tempou- 
lui „alb-negrilor- ? Asemenea în
trebări șl le pun cu siguranță 
nu doar suporterii juventlștl, răs- 
pîndițl In întreaga peninsulă, d 
întreaga opinie fotbalistică euro
peană, surprinsă și ea de palidul 
sezon de toamnă al clubului 
condus de Giampero Boniperti. 
Explicația care revine, laitmoti
vul analizelor și comentariilor 
rămlne — plecarea antrenorului 
Giovani Trapattoni. In secundar 
se amintește despre nefericita 
decizie a despărțirii de Bonlek, 
de golurile lăsate de transferări
le unul Gentile sau Tar delii, de 
trecerea anilor peste Platini, tot 
mal puțin sclipitor în aparițiile 
lui. Dar principala cauză a de
clinului Juventușului este consi
derată absența acestui solid și 
întreprinzător tehnician care ră- 
mîne Trapattoni.

Cine aspiră la titlu ? Sigur, 
Napoli, autoarea unui tur destul 

‘de constant, o echipă împinsă de 
focul din inimile suporterilor el. 
Surlele șl trâmpetele care au însoțit 
revenirea triumfală a lui Mara
dona din Mundialul mexican 
s-au oprit, salutînd vlptoria 
campioană a turului pentru 
chipa lui Bianchi. Elogii șl
plăuze pentru „micuțul argentl-

nii 
de
e-

TURNEE
0 Le Leningrad a 

luat sfirșit turneul des
fășurat In sală, dotat 
cu Memorialul Granat- 
kln, la care au partici
pat echipe de juniori 
(sub 13 ani). In ultima 
zl s-au înregistrat re
zultatele : U.R.S.S. (A) 
— Franța 3—1, U.R.S.S. 
(B) — R.D. Germană 
2—1, Cehoslovacia — 
Suedia 1—8. Iată și cla
samentul 
U.R.S.S. 
U.R.S.S.
Franța 5 
slovacia 4 p, 5. 
Germană 3 p, 6.
2 p.

final : 1.
(A) 10 p, L 

P, 3. 
Ceho-

R.D.
Suedia

(B) 8 
P. <•

TENIS ALE AUSTRALIEI
6—7, 7—S ; Mandlikova -- Smith
6—3 6-2 1 Navratilova —- Benja-
mln 8—2. 6—1 ; Durle — Polzl
6—1, 8—4 ; Shriver — Rel.nacM
6—2, 8-4; Lindquist — Caîleja
4—4! 6—t, 6—3. *

Europa

NAPOLI URCĂ...

Soirea (Juventus)
— ta stingă ima-
ginți — ți Mara-
dona (Napoli) —
cursă simbolică
intre campioana
care pleacă ți cea

care vine 1

ntan*, dar greul ta campionat 
l-a dus ptaă acum Caffarelli, 
autorul celor mal importante go
luri. Sînt multi cel care nu cred 
însă ta repetarea parcursului na- 
oolitan în returul care începe 
mîine. Argumente 7 Tocmai tem
peramentul focos al celor de 
acolo, plus... prezența lui Mara
dona. renumit pentru momentele 
de lncîntare fotbalistică pe care 
le oferă, dar si pentru gafele 
tal (vezi ratarea penaltyulul prin 
care Napoli a fost eliminată din 
Cupa U.E.F.A.). Marele outsider 
se numește Internazionale. Și 
pentru că acolo se află acum— 
Trapattoni. Revenit la Milano 
(dar nu la— A. C. Milan, unde 
a fo»t jucător) fostul maestru 
al tul Jure a si pus ordine tn 
echipa „negru-albaștrilor*. Co-

mentatoril din grupul „riguroși
lor* reduc la aceste două forma
ții problema viitoarei campioa
ne. r,Generoșii* nu exclud însă' 
reacțiile, din retur, ale grupului 
de foste patru campioane : Mi* 
lan, Juventus, Roma șl Verona.

In această fugară privire asu
pra campionatului Italian, • 
frază pentru* echipa-miracol nu
mită Udinese. Pornită de la mi
nus 9 în clasament, echipa delt* 
catului De Sistl a refăcut pînâ 
la plus 5 puncte. Deci 14 puncte 
obținute tn acest tur care ar fi 
plasat-o pe locul 11 1 Dar, efeo- 
tlv, Udinese anunță că nu a re
nunțat la tentativa pentru rămî- 
nerea în prima divizie. Ce luptă 
eontra-puncte se anunță ta re-

Eftimie IONESCU

IN SALA
0 Un alt turneu este 

In curs de desfășurare 
la Lucerna. Iată pri
mele rezultate : Lucer
na — Neuchâtri 3—11, 
Dinamo Kiev — Bellin
zona 6—i, Hamburger 
s.V. — Grasshoppers 
6—3, Hamburger S.V. 
— Neuchâtel 6—4.

• In fine, la Geneva 
are loc un alt tur
neu. Citeva rezultate: 
Steaua Roșie Belgrad — 
Sion 6—4, Servetta — 
Auxerre 3—2, Sion — 
Marseille 0—8. în clasa
ment, după două etape, 
conduce Steaua Roșie 
Belgrad eu 4 p, urmată 
de Marseille 3 p.

PE AGENDA FORURILOR INTERNAȚIONALE
0 A doua Conferință 

internațională privind 
problema juniorilor va 
avea loc între 9—13 fe
bruarie, la Zelst (Olan
da). 0 Tragerea la sorți 
a meciurilor din sfertu
rile de finală ale cupe-

lor europene este pro
gramată la 24 ianuarie, 
la Kdln. • A 7-a Con
ferință a președinților 
șl secretarilor federa
țiilor naționale din Eu
ropa va avea loc la 11 
martie, la Berna. Prin-

tre problemele de pe 
ordinea de zi figurează 

• șl revizuirea statutului
F.I.FJV. 0 A fost crea
tă o Comisie medicală 
a U.E.F.A., organ con
sultativ al forului euro
pean în ce privește să
nătatea jucătorilor, 
probleme de igienă, 
psihologie ș.a. Comisia 
este alcătuită din doo- 
toril Haos 
(R.D.G.) 
Wlidor 
(R.F.G.), 
(Scoția), 
(Belgia),
Minarovech 
slovacia), 
rch / . .
Boeda (Franța) — mem
bri.

Eissmann 
președinte, 
Hollmann 

Stewart BUH» 
Rene Legroe 

VlastlbOT 
(Ceho- 

Peter Schu- 
(Elvețla) șl Andre

! ___________ ____ • ________  _____ l

g

• DINTRE CELE ȘAPTE RECORDURI 
MONDIALE feminine la patinaj viteză afla
te In evidența LS.U, — forul internațional 
de specialitate — șase aparțin unei singure 
sportive. Este vorba de multipla campioană 
Karin Enke-Kania, din R.D. Germană, re
cordmană a lumii la următoarele probe : 
500 m (39,52—1980), 1000 m (1 :18,84—1986), 1500 
m (1:59.30—1986), 3000 m (4:18,02—1986), mui- 
tlatlon (168,271 p—1986) șl sprint (160,060 p— 
1986). Trei dintre ele au fost realizate in 
cadrul aceluiași concurs, pe patinoarul Me- 
deo din Alma Ata. In afara el mal deține 
un record mondial Andrea Ehrig, la 5000 m 
(7:20,99—1986) @ LA RECENTUL DERBY al 
campionatului de fotbal portughez, Benfica 
— F.C. Porto, la Lisabona, numărul specta
torilor a depășit cu mult capacitatea stadio
nului. Au fost Înregistrați 120 000 de specta
tori. ceea ce' reprezintă un .record* al fot
balului lusitan ! 0 PLANȘA CU VELĂ se 
bucură de o mare popularitate la Lvov, în 
R.S.S. Ucraineană deși In împrejurimile o- 
rașului nu există decît un mic lac. inițiati
va popularizării ș< a organizării activității 
acestui sport revine clubului „Nauka* al 
Institutului de fizlco-matematlei al Acade
mici ucralniene de științe 0 DEȘI PÎNA CE 
VOR ORGANIZA tn mod concret Jocurile
Olimpice din 1992 mai este încă destulă vre
me, totuși, comerclanțl întreprinzători au și 
editat șl pu? în vînzare cărți poștale ilus
trate eu .Amintire din orașul olimpic Bar-

celona"... 0 PUGIL1STUL AMERICAN Mike 
Tyson, campion mondial WBC, este cel mal 
tlnăr boxer de categoria grea care a deți
nut vreodată .centura cu diamante*. Anul 
trecut, la 22 noiembrie, ctnd a ciștlgat ti
tlul (l-a învins 
Trevor Berblck).
4 luni și 22 zile

prin k.o. ’ pe canadianul 
Tysen nu avea decît 20 ani, 
! 0 CUM ERA ȘI DE AȘ-

.TEPTAT, ziariști! sportivi suedezi l-au de
semnat drept cel mal bun sportiv al anului 
trecut pe schiorul fondlst Gunde Svan. El 
a primit 167 de voturi din cele 264 exprima
te la anchetă. Locurile următoare au fost 
ocupate de luptătorul Tomas Johansson, 
campion mondlai cat. 130 kg, la Budapesta, 
echipa de Cupa Davis a Suediei etc. Fapt 
inedit, între primii 10 sportivi al țării s-a 
aflat și Magdalena Tjernberg... handicapată 
fizic ! O ATLETA ITALIANĂ Sara Slmeonl, 
cu puțină vreme tr urmă printre cele mal 
de seamă săritoare în înălțime din lume, a 
spus adio activității competlționale. In ca
riera sa a avu trei mari adversare : pe 
sovietică Tamara Bîkova (a Întrecut-o de 5 
ori șl a fost învinsă de 4 ori), vest-germana 
Ulricke Meyfarth (8—5) și Rosemarie Acker-

mann din' R.D.G (5—8). Dta aceste 33 de 
concursuri, două au avut loc la București : 
1981 — Universiadă, Slmeonl 1,96 m, Bîkova 
1,94 m șl 1973 — Cupa Europei, Ackermann
l, 87 m, Slmeonl 1,82 m. 0 anul trecut, 
pe poligonul din skoevde (Suedia) au avut 
loc Campionatele Mondiale de tir, de la 309
m. O evoluție cu totul remarcabilă a avut 
cu acest prilej țintașul britanic Malcolm 
Cooper (39 ani), care a cîștigat, individual, 
trei medalii de aur (toate cu noi recorduri

’ mondiale) șl una de argint, adică el s-a a- 
flat pe podiumul de premiere la finele fie
căreia dintre probele competiției I 0 DIN 
1978, de la 9 iulie, cînd atletul sovietic Bo
ris Zaicluk a fost primul care a aruncat 
ciocanul peste 88 m (recordul său mondial 
a fost 80,14 m) și pină anul trecut (Iurl Se- 
dih a dus recordul lumii la 86,74 m), ceea 
ce părea o extraordinară performanță a de
venit, lată, un fapt oarecum .comun*, din 
moment ce peste 80 de metri au aruncat 25 
de atlețl (13 din U R.S.S., 4 din R.D.G., 3 
din R.F.G.. șl cîte unul din Finlanda. S.U.A., 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia) 0 ZIARUL 
FRANCEZ „SUD-OUEST* a fost organizato
rul unei competiții fotbalistice pentru zja- 
riștl (la această confruntare internațională 
nu s-a... criticat 1) care s-a încheiat cu 
succesul, neașteptat, al echipei Coastei de 
Fildeș, urmată de Finlanda, Ungaria. Fran
ța ete.

Romeo VILARA
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