
Proletari din toate firile, unifi-vi 1 în Campionatele internaționale - ediția 1987

PATINATORII DE VITEZĂ ROMÂNI, 
ȘASE LOCURI I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLIII - Nr. 11 531 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 19 ianuarie 1987 |

Returul „optimilor" cupelor europene la handbal feminin

ȘTIINȚA BACĂU
S-AU CALIFICAT

Șl CHIMISTUL RM. 
ÎN SFERTURILE DE

VÎLCEA 
FINALĂ

Pentru reprezentantele noastre cupele continentale la
handbal feminin ieri a fost o zi plină, .sie susținînd meciurile
decisive pentru calificarea în ..sferturi**. La capătul unei duble 
manșe, in care au avut o foarte buni evoluție, formațiile, 
ȘTIINȚA BACĂU (C.C.E.) și CHIMISTUL RM. VÎLCEA (Cupa 
Cupelor) au promovat in faza următoare. Cu toate că a dștigaț 

returul, Rulmentul Brașov n-a reușii calificarea tn „sferturi*.
Tragerea la sorți pentru partidele din sferturile de finali are
loc mline, la Basel,

Cupa Cupelor: CHIMISTUL Rm. VlLCEA—U.A.L. VIENĂ 31-27
RM. VlLCEA, 18 (prin tele- 

ton). Admirabile dragostea, a- 
tașamentul si pasiunea localni
cilor pentru handbalistele de la 
Chimistul, duminică diminea
ța — in pofida faptului că vic
toria echipei din Rm. Viicea nu 
era nici o clipă pusă la îndo
ială — ei umplind pină la re
fuz tribunele Sălii Sporturilor.

In meciul din manșa a doua 
a optimilor de finală a Cupei 
Cupelor la handbal feminin. 
Chimistul a întrecut cu 31—27 
(17—14) pe Union Admira 
Landhaus Vîena, scorul gene-

ral filndu-i favorabil cu 66—41. 
Cu această victoria pe teren 
propriu. Chimistul s-a calificat 
tn sferturile de finală, acum 
așteptând cu nerăbdare rezul
tatul tragerii la sorti pentru 
faza următoare.

Partida de duminică a fost 
echilibrată, in prima repriză, 
vlenezele dorind să demonstre
ze că scorul cu care au cedat 
tn meciul tur (14—35) a fost

Ion GAVRILESCU

Din acest moment, studentele 
se mobilizează, mai ales în 
apărare, egalează in același 
minut prin Elena Ciubotarii si 
trec la cîrma jocului. In min. 
23, scorul devine 11—8 ta fa
voarea bâcăuancelor, minut ta 
care Ioana Vasilca se remar
că apărlnd o aruncare de la 
7 m. Antrenorii formației noas
tre fac dese schimbări ta dis
pozitivul de atac, care duc la o 
scădere a atenției generale, fi
nalul de repriză aparțintad 
gazdelor. La reluare, cele care 
apași pe .Accelerator* stat 
handbalistele poloneze, ele se- 
stzfnd posibilitatea realizării

Mihail VESA

(Continuare in pag a 4-a)

UI: M.K.M. POGON SZCZECIN - ȘTIINȚA BACĂU 25-21
SZCZECIN, 18 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).. 
In sala de jocuri a clubului 
MKM Pogon din localitate s-a 
desfășurat partida retur din 
cadrul optimilor de finală ale 
C.C.E. dintre campioanele Româ
niei și Poloniei. Știința Bacău 
și formația clubului gazdă. 
După o evoluție mult mai bu
nă decît în partida de la Ba
cău, handbalistele poloneze au 
învins cu 25—21 (II—12), dar 
cele care s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale compe-

tiției continentale sînt cam
pioanele noastre, cu scorul 
general de 51—44.

Meciul a început, și de 
această dată, prudent, dar nu
mai după 27 de secunde Maria 
Tîrcă a înscris primul gol al 
partidei. în continuare, gazde
le cunoscînd valoarea adversa
relor nu s-au aventurat, iar 
handbalistele noastre au aștep
tat, firește. Jucătoarele polone
ze egalează de trei ori conse
cutiv și preiau avantajul pe 
tabela de scor : 4—3 (min. 9).

„Cupa Sulinar" la schi alpin

MIHAI BÎRĂ- DUBLU ÎNVINGĂTOR
POIANA BRAȘOV, 18 (prin 

telefon). Două pîrtil diferite 
au găzduit, vineri și sâmbătă, 
probele masculine de slalom 
uriaș și slalom special ale 
„Cupei Suîinar": Pirtia Lupu
lui și, respectiv. Soli nărui.

.Slalomul uriaș : 1 200 m
lungime, 250 m diferență de 
nivel, 34 de porți, 58 de con- 
curenți, 16 abandonuri, 2 des
calificări. A fost dominat de 
Mihai Bîră (Dinamo Brașov), 
care a cîștigat ambele manșe : 
11 sutimi în prima, față de 
următorul clasat, colegul său 
de club Vili Podaru, și 49 de 
sutimi în cea de-a doua, 
înaintea Iui Dorin Dinu

(C.S.U. Brașov). De altfel, în
tre cei trei schiori amintiți 
s-a și dat lupta pentru primele 
locuri, cu mențiunea că în 
manșa a doua a intrat în 
„calcule" și Emilian Focșe- 
neanu (A.S.A. Brașov). Reve
nirea ultimului nu a generat 
însă altceva decît promovarea 
sa pe locul patru în clasa
mentul general. REZULTATE 
TEHNICE : 1. Mihai Bîră
2:11,69, 2. Vili Podaru 2:12,49, 
3. Dorin Dinu 2:13,57, 4. Emi
lian Focșeneanu 2:14,67, 5. Pe-

Sorin SATMARI

(Continuare în . vag ?—3)

O nouă șarjă spre poarta lui Bochatay, excelentul portar al 
francezilor. Pucul îl conduce Dan Gabriel (Fază din meciul de 
hochei juniori România — franța 6—1). Cronica .partidei in 
pag. a IV-a ' Foto : Aurel D. NEAGU

SUCEAVA, 18 (prin telefon). 
Sfirșitul săptămânii a marcat 
deschiderea Campionatelor in
ternaționale de patinaj viteză 
ale României — ediția 1987, găz
duite, in premieră, de pista na
turală de dimensiuni olimpice
amplasată in Complexul spor
tiv „Ștrand" din localitate. 
Dacă acum doi ani competiția 
a debutat la Miercurea Ciuc 
doar cu prezența sportivilor din 
R. D. Germană șl cei din țara 
noastră, de data aceasta au 
participat viteziști din R. D. 
Germană, Polonia, U.R.S.S. și 
România, printre oaspeți aflîn- 
du-se nume cu rezonanță in a- 
rena mondială.

Cum s-au comportat repre
zentanții noștri in compania 
valoroșilor lor adversari 7 Con- 
firmlnd eu brio buna compor
tare avută în primele teste sus
ținute peste hotare, tinerii 
Iergători selecționați In Cen
trul de pregătire olimpică Me
canica Fină București s-au nu
mărat. spre satisfacția genera
lă, printre principalii animatori 
ta toate probele poliatlonulul 

(mic. Proba de sprint (500 m 
fete și băieți) a adus viteziș- 
tilor români victorii, pe cit de 
puțin scontate, pe atât de me
ritate. Ileana Cleteșteanu. a- 
flată incă la vfrsta junioratu
lui. a doborît recordul pistei cu 
44,1 avi nd printre principalele 
Învinse pe maestra sportului 
Olga Pleșkova, cea mai bună 
dintre patinatoarele oaspete — 
prima ta clasamentul general 
(fosta campioană mondiali la

3000 m.) — de la Spartak Mosco
va. pe mai tânăra ei coechipie
ră Svetlana Marina (fostă cam
pioană europeană de juniori) 
Si pe valoroasele alergătoare 
poloneze Eva Stanele și Da
nuta Bohdanowicz. în contl-
nuare, pe temeiul ascensiunii 
lor valorice, fetele noastre s-au 
menținut din start in lupta 
pentru im loc pe podium. Bra- 
șoveanca Mihaela Dascălii, în 
ultimul an de juniorat, s-a cla
sat pe locul secund Ia urmă
toarele distanțe : 1500 m —
2:24,5, 1000 m — 1:31,5 șl
3000 m — 5:04,6, iar Ce-
rasei a Hordobețiu a ocupat 
locui II la 500 m — 45,3 gi 
poziția a treia la 1500 m — 
2:25,2, la 1000 m — 1:31,8 șt 
3000 m — 5:08,0.

Disputele băieților au fost 
mal înverșunate, cel mal a- 
plaudat performer fiind cunos
cutul nostru patinator Tibor 
Kopacz. Dovedindu-se un re
marcabil sprinter si. totodată, 
un bun fondist el a câștigat trei 
din cele patru probe. MobilI- 
zlndu-se exemplar a învins, 
fără discuție, adversari puter
nici. excelenți tehnicieni, ca. de 
exemplu. Rene Schoefisch, me
daliat cu bronz la 10.000 m la 
J.O. de la Sarajevo. Stefan 
Meisner, Lorenz PekovscM 
(toți din R. D. Germană), pen
tru care confruntările de la Su
ceava au constituit un .punct

Troian 1OAN1ȚE5CU
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ÎN DIVIZIA A LA SABIE, DOAR 2 ECHIPE DIN 6 
N-AU EMOȚII PENTRU RETROGRADARE...

După floretiștl, a fost rîndul 
sabrerilor să intre pe planșe
le Sălii Floreasca din Capitală 
pentru a-și disputa dreptul de 
a evolua în etapa următoare, 
din vară, a Campionatului Na
țional individual, precum și a 
susține meciurile din cadrul 
etapei I a Diviziilor Națio
nale A și B.

Sîmbătă, faza calificatorie a 
disputei individuale a reunit 
pe listele de concurs 66 de sa- 
breri, cei mal mulți fiind de 
la Dinamo — 9 (marea lor ma
joritate, tineri și foarte ti
neri) și Steaua — 7 (la care 
debuta tânărul internațional 
brașovean A. Papp, alături de 
veteranii Pop și Mustață). în 
schimb, celălalt club de tradi
ție în scrima bucureșteană, 
Progresul, nu cu mulți ani in 
urmă bogată pepinieră de sa- 
breri, alinia un singur trăgă
tor, N. Păunescu, care, de 
fapt, se pregătește la Centrul 
de tineret brașovean...

în finala de 8, trei repre
zentanți ai noii generații — 
Dan Costache (C.T.Tr. Brașov), 
Jean Medragoniu (Dinamo) șl 
Dan Găureanu (Tractorul Bra
șov), liderul acesteia, Attila 
Papp, ratînd debutul sub culo
rile clubului militar (acciden
tat, a fost învins de Cruțiu — 
Montorul Slobozia, și Oros — 
Dinamo, fiind eliminat înain
tea finalei de 8). în acest ul
tim act al întrecerii, campio
nul en titre. Alexandru Chi-

Un meci Steaua — C.T. Tractorul, meciul între experiență ji 
Foto : Aurel D. NEAGUetan

culiță (Steaua), a pierdut de 
două ori la coechipierul său 
de club șl lot reprezentativ, 
Marius Florea, pr ma dată ra
tînd intrarea direct în finală, 
apoi calificarea în semifinale, 
în schimb Vilmoș Szabo 
(Steaua), învinsul lui Chiculiță 
din asaltul decisiv al campio
natului 1980, a terminat acum 
pe primul loc, lăsîrtdu-ne să 
credem că va realiza în acest 
an ceea ce așteptăm de la el 
cam de mult, saltul valoric pe 
planșele internaționale.

Iată rezultatele finalei indi
viduale de 8 a sabrerilor : M. 
Mustață (Steaua) — D. Catta
che (C.T.Tr. Bv.) 10—8, M. 
Florea (Steaua) — ĂL Chicu
liță (Steaua) 10—7, V. Szabo 
(Steaua) — J. Medragoniu (Di
namo) 10—5, FL Păunescu 
(Steaua) — D. Găureanu 
(Tract Bv.) 10—6 ; Florea — 
Mustață 11—9, Szabo — Pău-

Paul SLÂVESCU
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Natația la încheierea

unui sezon bogat

FRUMOASA VARĂ A ÎNOTULUI NOSTRU 
ȘI BILANȚUL-RECORD AL UNUI AN ÎNTREG

Concluzia e una și bună, la simpla citire a 
bilanțului sau pe cale de comparație : 1986 a fost 
și un ah al înotului, importanta disciplină olim
pică, cu rol și pondere covîrșitoare pe multiple 
planuri, aliniindu-se de-acum ramurilor care au 
făcut faima sportdlui românesc. S-au urcat culmi 
dintre cele mai înalte ale performanței, îndritu- 
ind astfel specialiști de renume în lumea întreagă 

’ să exclame, scurt și cuprinzător, România are as
tăzi mari campioni și în natație.

Progresul e limpede, se poate vorbi și de un 
veritabil salt, chiar dacă în acest sport nimic nu 
poate veni întîmplător, peste noapte. Să ne gîn- 
dim numai cit de mult a fost așteptată o medalie 
la „europene", „mondiale", J:O., cit de prețios ne 
apărea, la timpul cuvenit, „bronzul" unor Cristina 
Balaban-Șonterian, Carmen Bunaciu, Anca Pă- 
trășcoiu, de la numitele mari competiții. Și să pu
nem, apoi, fată în față toate realizările anterioare 
cu palmaresul anului de referință, neuitînd, spre 
pildă, că, doar cu un sezon mal înainte, discutam 
și răsdiscutam despre cauzele ce au dus la lipsa

vreunui trofeu de la C.E. pentru seniori din ca
pitala Bulgariei...

EMULAȚIA ERA CREATĂ la începutul lui Ț,6. 
In Franța sau R.D.G., în Spania sauJJ.R.S.Ș., Ta
mara Costache, Stela Pura, Anca Pătrășcoiu, Ro
bert Pinter, Carmen Bunaciu, Maricica Colica, 
Eniko Palencsar obțineau, la concursuri mai mari 
sau mai mici, succese și-izbînzi în lupta cu timpul, 
o victorie aparte, răsunătoare chiar, înregistrînd 
Noemi Lung, cîștigătoare a unei curse (400 mixt) 
în capitala țării care domină înotul feminin mon
dial, în dispută directă cu o mare campioană pre
cum Kathleen Nord. Ritmul a crescut mereu, pen
tru ca la mijloc de iunie să fie dat Campionatelor 
Naționale de la București a intra nu numai. în 
istoria natației românești : în ziua de 14 iunie a 
îost doborît recordul mondial al celei mai rapide

Gso RAEȚCH1
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Campionatele naționale de volei Cupa Olimpia la tir Divizia A de basch

GAZDELE ÎNVINGĂTOARE PE LINIE
fiimbătă șl duminică s-a des- 

£&șurat o nouă rundă din seria 
etapelor sâptămînale din cadruil 
Campionatelor Naționale ale Di
viziei A. In grupele valorice 
feminine s-au disputat cite două 
jocuri, alte două partide fiind 
reprogramate : Universitatea
CJF.R. Craiova — Dinamo Bucu
rești Cmiercuri), Oltcit Craiova — 
Farul Constanța (joi). In prima 
grupă valorică masculină au fost 
aminate meciurile : Steaua Bucu
rești — Explorări Știința și El- 
cond Dinamo Zalău — Dinamo 
București.

Grupa I 
FEMININ

C.S.U.-1JM.N. GALAȚI — CJSJM. 
LIBERTATEA SIBIU 3—0 (1B, 4,
10). La capătul unei partide de 
slabă factură telurică șl specta
culară, echipa locală a obținut 
o victorie meritată. Doar primul 
set a fost mai echilibrat, cînd 
replica tinerelor jucătoare sibie- 
ne a ridicat unele probleme 
gazdelor. Dar după ce s-au vă
zut conduse t cu 9—12, gălățen- 
cele au trecut la cîrma jocului, 
dștîgînd set după set, proHtfind 
de deficiențele la preluare ale 
partenerelor de Întrecere și fără 
a realiza prea multe combinații 
Ia fileu. S-au evidențiat : Da
niela Dinică, Dana Sîngeorgeân 
șl Cristina Euzilă de la Învingă
toare, respectiv Anca Beșta. Au 
arbitrat : G. Opaiț — Cr. Șo
văială. (T. siriopol — coresp.)

DACIA PITEȘTI — PENICILI
NA IAȘI 3—0 (10, 8, 9). Meci cu 
nvulbe faze spectaculoase, oferi
te de ambele echipe. Formația 
locală, combin.tn.-d mai exact, 
și-a adjudecat o victorie logică, 
datorită bunei prestații a Mihae- 
I«a Marin, Victoriei Banclu și 
Corinei Holbau. De la învinse 
Fâu remarcat Aurelia Preda șl 
Gabiiela Copcea. Arbitri : M.
Stamate — M. Nlcolau. (Narcisa 
FEȚEANU — coresp.)

MASCULIN

UNIVERSITATEA CJTJL CRA
IOVA — A.SA ELECTOOMUREȘ 
TG. MUREȘ 3—0 (3, ț 8). Ona- 
iovenil au cîștigat ta mad puțin 
de o oră de joc, remarcați fi
ind : Iuhasz, S to ian, FL Popescu 
șl Văsuică. Au arbitrat : C, O- 
prea și V. Paveft. (Șt. GURGUI — 
coresp.)

Grupa a ll-c 
FEMININ

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
J—2 $14, 7, —14, —13, 16). Meci 
king, după cum arată scorul și 
„parțialele* a patru din ede 
cinci seturi, in care a învins... 
cine a greșit mai puțin Intr-un 
final de-a dreptul dramatic. A- 
cestea au fost gazdele, în for- 
mațlia : Marilena Marin, Verta

Cercel (Viorica loiriță), Severing 
Tudoaiache, Elena Neguleacu (Car
men Pascu), MireLa zamfir, Pau
la Păvăâoaie, de cealaltă perie 
a file ului, la Flacăra Roșie evo- 
hiînd : Viorica Birsășteanu (Ana 
Grecu), Corina Olteanu, Viorica 
Mazilesc u (Mariana Olteanu), 
Nlcoleta Stanciu, Cornelia Cod- 
da, Niculina Bujor. învingătoa
rele au avut un început bun, 
dnd serviciul a funcționat efi
cient, iar în faza de atac, Mi- 
rela Zanfir .(in formă și ta zi 
inspirată) a știut, să folosească 
forța principalei trăgătoare, Elena 
Negul eseu, și ea în vervă. Drept 
urmare, tabela de marcaj a in
dicat un scor .favorabil echipei 
Calculatorul-: 2—0 la seturi și
14—12 (de la... 4—9) in al treilea. 
Șd în următorul echipa antrenată 
de N. Humă și M. Pavelesou 
are o puternică revenire de la
6— 10 și 10—13* la 13—13, dar, ca 
și In precedentul, cîștlg de cau
ză au jucătoarele de la Flacăra 
Roșie. Setul decisiv are, în două 
ronduri, o turnură ce părea să 
stabilească o altă învingătoare : 
formația lui C. Săn conduce cu

7— 3 șl 14—10, mai beneficiază de 
un selba H la 14, însă cedează, 
surprinsă probabil, de acest ul
tim șl decisiv „come-back" al 
adversarelor. Nu-1 mai puțin a- 
devărat că și piesele el de bază, 
Nlculina Bujor și Corina Oltea
na, n-au mal avut tăria de a 
hotărî soarta unei partide palpi
tante prin evoluția scorului. Au 
arbitrat cu greșeli Gr. Ned-eftou 
șl V. RangheL (George ROTARU)

GJ.G.CL BRAȘOV — CHIMIA 
BiK. V1LCEA' 3—0 (1. li, 12). Prin 
evoluția k>r, bra^ovencele au a- 
rătat că pot realiza mai mult 
în acest campionat. Replica oas- 
petelor a fost ceva mai bună 
doar în setul ultim, cînd au și 
condus de cîteva ori pină ia 
EL—1D. S-a remarcat întregul sex
tet brașovean : Monica Moise, 
Dana Nicolaescu, Dorina Crăciun, 
Mariana Moraru, Delia Leijoiu, 
Melanta Strcja (Mariiena P&u- 
r). Arbitri : V. Chioreanu — 

CostinSflx (G. CAROL — oo-
rwp.)

MASCULIN

TBAC1ORUL BRAȘOV — BA
FTO BUCUREȘTI 3—0 P<. T, 4). 
Desfășurat staibătA meciul ■ a- 
vu* «istoric* doar in primiși set, 
ctad gtaleștenil au dat totul, 
conducted chiar cu._ 1-4—10 1 
Remarcați : S to lan ,1 Cășvean 
(T). Arbitri : C. Butoi — AL 

Ignat. <C. GRUIA — oorespj.
C.SJW. DELTA TULCEA — 

C.S.M.U. SUCEAVA V-1 (A —18, 
li. 5). Gazdele au Început decise 
acest Joc, dar oaspeții au avut 
an set H toarte bun. EvMențlați: 
Stalcu, Tîmăcop, Cojocarii de 
la Delta, Mărginean ți Costtntuc 
de la C.SJd.u. a. DIACONU — 
coresp.)

Elena Negulescu trage din nou pe lingă blocajul advers (Fază din 
meciul Calculatorul I.I.R.U.C. — Flacăra Rosie)

(Urmare din nag. 1)

probe, 50 m liber, șl încă în două 
rînduri, Tamara Costache — plo- 
leșteanca de ÎS ani încă neîm
pliniți la data aceea — reușind 
In serii un excelent 25,50, bă- 
tînd cu 11 sutimi de secundă re
alizarea anterioară de vîrf din 
toată lumea, spre a se dezlănțui 
mai viguros în finală: 25,34. In
credibili, vor fi exclamat specia
liști de pretutindeni. Dar ade
vărat !, au completat Tamara în
săși și antrenorul ei dlntotdeau- 
na, inspiratul profesor Mihail 
Gothe, autorii acestor perfor
manțe cu valoare de premieră 
absolută In înotul nostru. Impli
cit în cel internațional. Emula
ția era mult amplificată...

Totul a continuat In aceeași 
„cadență". La Jocurile Sportive 
Internaționale de la Moscova, 
între vedetele cărora s-au a- 
Oat Noemi Lung, Anca Pătrățco- 
ln, Carmen Bunaciu. La „europe
nele" de juniori, ediția din Ber
linul Occidental depășind toate 
reușitele de pînă atunci. Stela 
Pura a devenit dublă campioană 
continentală. Luminița Dobres- 
cn, Andreea Sighiarto ți Ramo
na Terșanschi au contribuit, la 
rfndu-le, la cucerirea unei salbe 
de opt medalii — două de aur, 
patru de argint, două de bronz, 
(motiv de satisfacție pentru neo

bositul antrenor Gheorghe Dî- 
meca. Stela, Andreea și Ramona 
fiind băimărence, și prilej de 
afirmare, dimpreună cu Lumi
nița, fata din Reșița pentru 
antrenorul Mircea Hohoiu). La 
Balcaniada de la Sofia, unde Ta
mara a cerut, împreună cu an
trenorul său, o tentativă de re
cord pe lungimea de bazin, în 
prima zi de august, și a izbutit 
maiestuos în luptă doar cu cro- 
nometrul — 25,31, al treilea re
cord mondial în numai șase 
săptămîni! (nota bene : după 11 
ani. România a ocupat primul 
loc în clasamentul pe echipe din 
Balcani).

Pentru ca la „ora -mondiale- 
lor»" prima zi a marii competi
ții să ne aducă prima satisfac
ție, Noemi Lung clștigînd „bron
zul" celei mai dificile probe, 400 
mixt, iar ultima zi de între
cere să însemne o împlinire su
perbă pentru Tamara Costache, 
pentru Întreaga natațle româ
nească : CEL DINTTI TITLU 
DE CAMPION AL LUMII. în 
cea mai convingătoare manieră, 
25,28 reprezentînd un record 
mondial care, cum spunea chiar 
In frumoasa zi de 23 August 
un reputat comentator, „face să 
se vorbească din nou despre a- 
devăratele limite umane". Iar 
Intre zilele de început șl cea de 
Închidere a disputelor de la Ma-

0 PRIMA VERIFICARE APIAUZF PENTRU
A TRĂGĂTORILOR

La ospitalierul 
mo din Capitală, 
sărbătoare pentru 
Cupei Olimpia, a 
trei zile la rind 
lui românesc**, 
pe bună dreptate, secretarul F.K 
Tir, Vasile VintilA Fireso să ti 
fost așa, deoarece acest prim 
concurs (dlntr-o sultă de trei) 
.puncta** pentru obținerea .bile
telor" în vederea Campionate
lor Europene de la Bratislava 
(28 februarie — 3 martie a.c.).

Privită din acest unghi de ve
dere, competiția — foarte bine 
organizată de Clubul Olimpia — a 
evidențiat potențialul actual al 
membrilor loturilor noastre re
prezentative, cît șl al celorlalți 

- ' e1
verificat posibilitățile In 
condiții de concurs lmpu- 
federațla internațională, cu 
după efectuarea seriilor 
sau 60 de focuri. Așa se

poligon Dina- 
pregătit ca de 

ediția 1987 a 
fost prezentă 
„floarea tiru- 

cum remarca.

trăgători fruntași. Totodată, 
șl-au 
noile 
se de 
finale 
de 40
Si tace că unele dintre rezulta
tele câștigătorilor întrecerii men
ționate in caseta cu rezultate 
slnt omologate ca recorduri ro
mânești.

Performantele realizate acum, 
la Început de nou drum, de unii 
dintre reprezentanții noștri la 
C.M. de anul trecut de la Suhl 
(Aurora Stefan șl E. Antonescu 
—■ la pușcă, Anișoara Matei, E- 
Iena Tacluc, L. Stan șl G. Crls- 
tache — la pistoale), precum și 
cele obținute de alțl fruntași «1 
tirului nostru (I. Joldea, FI. 
Cristofor șl Daniela Zamfir —Ia 
pușcă, L. lonașcu al Ana Butu 
— la pistol) ne dau speranțe în- 
tr-o comportare superioară la 

internați ona-

NOSTRI FRUNTAȘI 7 J
(Dinamo) 430,8 p. (330 4-100,3): 

3. Dumitra Matei (Dinamo) 479,7 
(379 + 100,7): PISTOL 60 t. se
nior! : 1. Liviu STAN (Steaua) 
689,6 p (579 + 101,6): 2. Gabriel
Cristache (Dinamo) 678,8 p. (576 
+ 102.3): 3. Leonard
(Steaua) 675,6 
PISTOL 40 f.
șoara MATEI (Olimpia) 483,7 p. 
(383 + 100,7): 2. Ana Buțu (Di-, 
namo) 482,5 p. (383 + 99,5): 3, E- 
iena Tacluc (Steaua) 473,4 p. 
(376 + 97): PUȘCA 60 t. juniori: 
L C. TUDOB (C.S.Ș. 1. Bucu
rești) 671,9 p. (573 + 08,9) : 2. C. 
Cioc (Steaua) 666 p. (567 + 99): 
3, O. Marin (Unirea focșani) 
665,4 p. (569 + 96,4) : PUȘCA 40 f. 
junioare : 1. L. CORDUNEANU 
(Politehnica Iași) 4374 p. (372 + 
95,1): 3, D. Ionescu (Dinamo)
455.2 p. (375 + 91,2) : 3. C. Cos- 
mescu (Metalul) 465,5 p. (372 + 
93,5). PISTOL 60 f. juniori: L M. 
BERECHET (Dinamo) 646,3 p. 
(555 + 91,3); 2. Ș. Vlase (Dinamo) 
«40 p. (554 + 92) : 3. O. MlhUț 
(Steaua) 644,4 p. (549 + 95,4) ; 
PISTOL 40 f. junioare : L Ma
rfa CIOBANU (C.S.V. Brașov)
465.3 p. (370 + 95,3): 2. mana 
Szin (U.T.A.) 464,7 p. (368 + 96,7);
3. Mihaela Clulu (Steaua) 461,9 
p. PM+ 95,9). CLASAMENT GE
NERAL : 1. STEAUA 37 p., 2.
Dinamo 34 p„ 3, Olimpia 79 p„ 
A C.S.U. Brașov 21 p., 5. Pio
nierul București 21 p.

Tn.tnn î i-i.i<■ de baschet desfășu
rate slmbătă și dumîinlcă, în ca
drul etapd a 12-a a Diviziei 
masculine A s-au tncneiat 
următoarele rezultate :

cu

viitoarele întreceri 
le.

f. »e- 
ANTONESCU 

(581 + 103,2) : t. 
(Dinamo) 575,8 p.

: 3. Florin Cristofor 
573,2 p. (573 + 105,2) :

1. Auro* 
«74 P 
Zamfir

lonașcu
p. (576 + 99,6) ; 

senioare: 1. Anl-

loan NOVAC

RIZITTATE DJN DIVIZIA A

GRUPA 1-<5

Bezultate. PUȘCA 
nlori : 1. Eugen 
(Dlnamo) 634,2 p. 
Ion Joldea 
(574 + 101,8): 
(Steaua) 673,2 p. 
PUȘCA 40 f. senioare : 
ra ȘTEFAN (Olimpia) 
(389 + »,D , ». Daniela

„COPA STEAUA" LA ATLETISM
-Miercuri, 21 ianuarie, in sala 
de atletism din Pateul sportiv 
^Z3 August" din Capitală se va 
desfășura concursul internatio
nal „Cupa Steaua". în program 
figurează următoarele probe : 
60 m, lungime ți greutate — 
la feminin, 60 m, 60 mg, înăl
țime, prăjină si lungime — la 
masculin. întrecerile vor 
cepe la ora 16.

In

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

locurile
Mustață

1—2:

nescu 10—5 ; pentru 
3—4 : Pătunescu —
10—6 ; pentru locurile 
Szabo — Florea 10—6.

După partidele primei etape 
a Diviziei A, disputate dumi
nică, doar Steaua și Dinamo, 
ocupantele primelor. două 
locuri, se pot considera în 
afara emoțiilor retrogradării, 
toate celelaTfe patru competi
toare din primul eșalon aștep- 
tînd cu nerăbdare (cam mult, 
ce-1 drept, pînă în octombrie !)

SEZOM EOGAT
drid, un astfel de record : nouă 
prezențe românești _ în finalele 
unei competiții de asemenea am
ploare, trei „semnate" de Noemi 
Lung, cite două de Tamara Cos
tache și Stela Pura (junioară!), 
cîte una de Carmen Bunaciu și 
Anca Pătrășcoiu.

UN BILANȚ FARA PRECE
DENT, așadar. Reușite la toate 
nivelurile (să nu omitem, de 
pildă, cele 23 de prezențe In to
purile pe probe ale anului, unde 
apar, pe lingă cele cinci sporti
ve prezente In capitala Spaniei, 
Ionuț Mușat, Luminița Dobres- 
cu. Andreea Sighiarto. Eniko 
Palencsar). Iar dacă totul a fost 
posibil, nimic nu a fost, de bună 
seamă, Intimplător. S-a muncit 
mal mult și mai bine In (tot 
mai numeroasele) bazine, spor
tivi și tehnicieni deopotrivă pu- 
nlnd laolaltă inspirație și trans
pirație. Și-a făcut Ioc un stil de 
muncă realmente îmbunătățit, 
s-a colaborat, cu adevărat, la 
diferite niveluri — M. Gothe a- 
mintește mereu, spre exemplu, 
de dialogul său cu mai expe
rimentatul coleg reșițean I. 
Schuster —, cu contribuția in
contestabilă a cercetării ți me
dicinii sportive, cu implicarea 
activă a federației De aceea nu 
credem defel că vom cădea in 
greșeală adresind un cuvtnt de 
laudă tuturor oamenilor inota-

Dl HANDBAL RP1ININ
a campions-In etapa a Xl-a

tulul Diviziei feminine A de 
handbal ieri au avut ioc patru 
meciuri. Iată rezultatele înre
gistrate ;

CONFECȚ1A BUCUREȘTI — 
CSM SF. GHEORGHE TZ—12 
(l#-6)

MUREȘUL DMATEX TG. MU- 
RES — R.VPID BUCUREȘTI 
23—18 (12—7)

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
TEROM IAȘI 23—18 (11—8)

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE 29—16 (15—8).

Derbyul Știința Bacău — 
Rulmentul Brașov precum și 
CSM Sibiu — Chimistul Rm. 
Vîleea urmează a fi reprogra- 
tnata. „

LA SCRIMĂ
etapa a doua (și ultima). Dacă 
Steaua s-a impus șl de aceas
tă dată fără o replică pe mă
sură (cu toate asalturile ceda
te adversarelor în cele 5 me
ciuri — T Ia număr — multi
pla noastră campioană n-ar fi 
putut pierde nici măcar o 
partidă !), Dinamo (acum fără 
Pantelimonescu șl Frunză, ru- 
tînații săi sabrerl, retrași din 
activitatea competițională) a 
trecut prin mari emoții £n me
ciurile cu Mentorul Slobozia și 
Tractorul Brașov, In ambele 
remontind un handicap ce pă-

iui românesc — unii în centrul 
atenției, alții rămași In anoni
mat, în „umbra performanței" — 
pentru cum șl cit au contribuit 
la izbînzile din 1986...

_ Dar știți ce au spus, încă 
în avionul de la Madrid spre 
țară, reprezentanți de frunte ai 
natației noastre ? Au spus că sef 
putea și mai bine ! Luciditatea și 
modestia nu i-au părăsit, iată, 
nici în clipe de aleasă satisfac
ție. Pentru că, într-adevăr, au 
existat și unele promisiuni neo
norate, pentru că baza de masă 
este și acum departe de ce
rințe.

E loc de mai bine 7 Va con
tinua, In 1987, șirul de premiere, 
de performanțe la cel mai înalt • 
nivel ? Vom încerca să răspun
dem într-un articol viitor, pie
rind tocmai de la promisiunile 
finalului de an 1986.

STEAUA — FARUL CONSTAN
ȚA 2—0 : 115—77 (65—38) șl 185— 
95 (43-t44). Dacă în prima zâ me
dul nu a avut istoric, campio
nii cîștlgînd la pas lin fața unor 
adversari care au făcut figurație, 
Ieri întrecerea a fost permanent 
echilibrat^, iar învingătorii au 
tost cunoscuțl de abia la finiș. 
Dorind să șteargă impresia nefa
vorabilă făcută simbătă. constân- 
țenil au abordat partida cu am
biție șl, deși au avut o indis
ponibilitate de bază (Mănăilă), 
au condus cea mai mare parte 
a timpului, este drept, la dife
rențe mici (22—13 min. 9, 40—35 
min. 18 , 63—63 min. 23 șl — ul
tima dată — 72—71 min. 30). De 
aid s-a mers „cap la cap" pînă 
în ultimele 4 minute, in care 
Opșitaru — imbatabil sub panou 
— a înscris 10 puncte prin care 
Steaua s-a desprins decisiv, cu
cerind o victorie la care șl-au 
mal adus o contribuție Impor
tantă Cernut, Netolițchl șl Junio
rul Cristescu. De la Farul s-au 
evidențiat Băfceanu, Tecău șl 
Bucă, dar mai ales... spiritul de 
echipă manifestat în acest meci. 
An Înscris : Opșltaru 20+35, Ar
delean 19+3, Cristescu ri+17, C. 
Cern.it 1B+27, Căpușan 16+8, Ne- 
toMțchl 11+3, Chirie 2+0, Bră- 
nîșteanu 13+7, Panaitescu 5+0 
pentru Steaua, respectiv Băl- 
ceanu 39+43, Tecău 6+16, L. Cer- 
nat 3+0, Marin 0+8, Moldovea- 
nu 3+11, Spînu 3+5, Bucă 14+12, 
Logofătu 44 0. Au arbitrat btae 
Z. Eaduly —. R. Stănclulescu șl 
N. lonescu — R. Stănclulescu. (D. 
STANCULESCU).

DINAMO ORADEA — 1CSD 
CSȘ 4 BUCUREȘTI 2—0 : »—75 
(43— 30) și 88—76 (44—44). Ajabcfte 
partide au fost echilibrate» do
vadă fiind faptul câ tabela eîec- 
tron’.că a tadJoat In. restate 
rlndurl egalitatea. OridenM 9-au 
desprins de fiecare dată feo fi
nal, datorită acțiunilocr mai ra
pide, care au derutat apărarea 
bucureștenllor. Au tascrls : Ră- 
dulescu 18+16, Antochl K+n, 
Gh. Pascu 7+11, Kosa 5+8, Fo- 
dor 4-1-6, Flaundra 8+12, Nteoară 
6+13, Szabo 134 0, Cristea 15+5 
pentru gazde, respectiv Pogo- 
naru 12+19, I. Constantin 13+15, 
Păsărică 12+0, Mlhalcea 15+6, 
Mâdlrjac 8+16, Tzachls 2+«, Gră- 
dlșteann 1S+7, Popa 0+8. Artdtri: 
D. Crăciun și I, Georgia (Ute 
GHIȘA — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI —RAPID
3—«: 33—65 (51—34) ‘ — -și 100—75 (54—

i-snassaez

șl, respectiv,
... a-1 cîștiga pe

imul la tușaveraj (66—61), 
r pe celălalt a-1 încheia la 

rar : 8—8, 61—61

rea decisiv (2—6 
4—1), pentru 
prii 
iar .
egalitate (caz
td.).

Rezultatele 
primei etape .... _
sabie : 1. Steaua (9—3 Dinamo, 
9—1 C.T.T., 9—0 Montanii,
9—1 C.S.M., 9—2 Tractorul) 10 
p., 2. Dinamo (9—3 C.T.T. și 
C.S.M., 8—8 Montorul și Trac
torul) 7 p., 3. Tractorul Bra
șov (9—4 C.T.T., 9—3 C.S.M., 
8—8 Dinamo) 5 p., 4. C.T.
Tractorul Bv. (D—5 Montorul 
șl C.S.M.) 4 p„ 5. Montorul 
Slobozia (9—7 Tractorul) 2 p. 
(—13), 6. C.S.M. Iași (9—7 
Montorul) 2 p (—-22).

în Divizia B, pe primele 
locuri : U.G.B. — 10 p și CJS. 
Satu Mare — 8 p.

și clasamentul 
a Diviziei A la

„CCPA SUL^AR“
(Urmare din pag< l)

m 
de

ter Krystalî (A.S.A. Brașov) 
2:14,71, 6 Ortvin Friihn (Di
namo Brașov) 2:14,94.

Slalomul special : 800 
lungime, 280 m diferență
nivel, 42 de porți, 60 concu- 
renți, 18 abandonuri. Din nou 
Mihai Bîră, bun tehnician, și 
om de concurs, a îzbptit cel 
mal bun timp la totalul celor 
două coborîri. De data aceas
ta el a cedat o „jumătate” de 
întrecere — a doua mașă re-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA .LOTO 2” DIN 18 
IANUARIE 1987. Extragerea I : 
32 36 26 4 ; Extragerea a H-a 
58 13 15 16 ; Extragerea a IH-a: 
7 60 52 53. Fond total de rfști- 
guri : 861.610 lei.

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
18 IANUARIE 1337. L Ascoll— 
Milan 1 ; l Atalanta — Samp-

doria 1 : 3. Como — Roma x j 
A Florentina — Avellino 11
5. Intemazionale — Empoli 1 ;
6, Juventus — Udinese 1; 7. Na
poli — Brescia 1 ; 8. Verona — 
Torino 1; 9. Bari — Genoa k } 
10. Cremonese — Lanerosal 11
UL Lazio — Pisa 1 : 12. Messi
na — Lecce 1 ; 13. Pescara — 
Arezzo 1. Fond total de clsti- 
gnri : 1.646.606 lei.
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| TURNEELE FINALE ALE „CEPEI SPERANȚELOR"
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UNIVERSITATEA CRAIOVA PE PRIMUL LOC

IN ÎNTRECEREA DE LA BUHUȘI
BUHUȘI. 18 (prin telefon). 

Sala Polivalentă „Moldova” din 
localitate a găzduit vineri, 
simbătă si duminică turneul 
final al ediției a treia a „Cu
pei Speranțelor" la minifotbal. 
grupa mare (copii in vîrstă de 
13—14 ani).

In finală, Universitatea Cra
iova (antrenor P. Stoica) a 
întrecut pe Gloria Bistrița (an
trenor Gh. Șomfăleanu) eu 
scorul de 1—0 (1—0). Craiove- 
nii au prestat un joc mai or
ganizat, atit în atac, cit si In 
apărare, mai ales în primele 
20 de minute. când Tudor 
(min. 6) a înscris golul victo
riei. După pauză. Gloria a 
fortat egalarea însă portarul 
craiovean Rinder a avut in
tervenții precise. A arbitrat 
foarte bine M. Nicolau (Bacău) 
următoarele echipe: UNIVER
SITATEA CRAIOVA : Kinder 
— Naicu, Baba, Ozun, Papură, 
Tudor. Au mai jucat Nițn,

Stanciu, Stoica, Popa si Gle- 
ța. GLORIA BISTRIȚA: Cris- 
nic — Dinu. Ilieșu, Vereș, 
tu, Clapău. Au mai jucat 
can, Tomșa si Roșu.

Pentru locurile 3—4 
tîlnit F.C. Constanța 
nor I. Constantinescu) 
Iul Galati (antrenor L 
La capătul unui joc spectacu
los, cu faze frumoase la am
bele porți, oonstănțenii au ctș- 
tigat cu 3—0 (0—0). In primele 
20 de minute ratările s-au ți
nut lanț la ambele porți. După 
pauză, tinerii de la F.C Con
stanța au evoluat cu mal mul
tă precizie si au fructificat 
trei dintre ocazii prin Lasou 
(min. 27 si 31) si Zadea (min 
39). Foarte bun arbitrajul lui 
L Purică (Buhuși). F.C. CON
STANTA: Manea — Pita, Las
ou. Zadea. Dărăscu. Puflene. 
Au mai jucat Moise, Vișon,
Marasencu si Goșin. OTE
LUL: Gheorghiță — Ouată, 
Tiu, Buhaescu. Pahonțu, Am-

Fă-
Je-

în-l-au 
(antre- 

sl Ote- 
Ouatu).

za. Au mai jucat Tănăsiiă, 
Slrelțov, Mănăilâ și Grigorc.

In oeldalte meciuri pentru 
stabilirea clasamentului final, 
locurile 5—8 : C.S.Ș. Lugoj — 
Politehnica Iași 5—3 (2—3), 
pentru locurile 7—8: Corvinul 
Hunedoara — C.S.Ș. Piatra 
Neamț 6—7 după executarea 
loviturilor de la 7 m.

ÎN PARTIDELE DIN SERII 
s-au înregistrat rezultatele : 
Seria A : F.C. Constanța — 
Corvinul Hunedoara 4—1 (1—1), 
Universitatea Craiova — Po
litehnica Iași 8—o (1—0). Uni
versitatea Craiova — F.C. Con
stanta 5—1 (2—1), F.C.
stanța — Politehnica Iași 6—2 
(2—1), Universitatea Craiova — 
Corvinul Hunedoara 3—1 (1—0). 
Politehnica 
Hunedoara 
B : Gloria 
Lugoj 2—0 
lati — C.S.Ș. 
(0—1). Gloria Bistrița — 
P. Neamț 3—0 (1—0), 
Lugoj — Otelul Galați 
(2—1). C.S.Ș. P. Neamț — 
C.S.Ș. Lugoj 2—1 (0—0). Glo
ria Bistrița — Otelul Galați 
4-1 (1—1).

Pompiîiu WNTILA

Con-

Iași — Corvinul 
2—1 (2—0). -Seria
Bistrița — C.S.Ș.
(1—0), Oțelul Ga- 

P. Neamț 3—1 
C.S.S. 
C.S.Ș.

3—2

C.S.Ș. LUCEAFĂRUL BACĂU A ClȘTIGAT
COMPETIȚIA PE LA DEVA

Antrenorii la ora startului

„O ECHIPĂ TREBUIE SĂ FIE
O ADEVĂRATĂ FAMILIE"

apreciază Remus Vlad
® Remus Vlad, deși ai 41 

de ani, ești considerat cel mal 
„bătrîn" antrenor 
A...

Intuiesc aluzia, 
din presă că cei 
consecutivi petrecuți la 
reprezintă un record in 
Ierte.

• Un record relevat cu 
sebită plăcere de cei doi 
ducători ai clubului __ .
Liviu Maior și Remus Cîm- 
peanu.

Pentru un antrenor aceste 
aprecieri contează enorm. Mai

din Divizia

Am 
patru

deo- 
con- 

clujean.

DEVA, 18 (prin telefon). Fa
za finală pe țară a celor mai 
miri fotbaliști- (născuți în 1971) 
a oferit la 
neului final, 
nivel tehnic, 
deosebit de 
nalele pentru desemnarea echi
pelor ce urmau să se claseze 
pe nodiumul clasamentului en
tuziasm; nd pur si simplu asis
tența numeroasă din sală. O 
impresie deosebită a lăsat e- 
chipa C.S.Ș. Luceafărul Bacău, 
antrenată de Dumitru D. Varo- 
din si Ion Bile, care a confir
mat bunele rezultate și din „zo
na" de Ia Buhuși, eind a între
cut net pe celelalte adversa
re. Cu cîteva Individualități 
de marcă în echipă 
Ciubotarii. Fekete și 
ță), micii fotbaliști 
au dștigat grupa I. 
și în finală, după nn 
taculos, de cealaltă 
Corvinul Hunedoara, 
competiției a fost marcat 
decernarea principalului

Deva, gazda tur- 
jocuri de un bun 
unele dintre ele 

spectaculoase, ti-

(Rotariu, 
Păvălu- 

băcăuanl 
trecînd 

joc spec- 
fînalîsiă. 

Finalul 
de 

tro-

feu. „Cupa Speranțelor”, echi
pei câștigătoare. precum și 
cupe celor mai dotați minlfot- 
balistl. O remarcă generală 
privind acest turneu — atmo
sfera de disciplină ce a domi
nat competiția, a cărei bună 
desfășurare a fost asigurată de 
organele locale. C.J.E.F.S. De
va si AJ9. Mureșul Deva, pre
cum si arbitrajul foarte bun 
al divizionarilor B Emil 
Munteanu, Lazăr Kelemen, 
Comei Matei si Gh. Sincsor 
{toți din Deva). Iată rezulta
tele întregului turneu:

GRUPA I : C.S.S. Bac&u — 
— Dunărea C^.U. Galați 4—1; 
C.S.Ș. Craiova — Oțelul Ga
lati 2—4 : Dunărea C.S.U. Ga
lați — C.S.Ș. Craiova 
C.S.Ș. Bacău — OțeSul 
4—0 : Otelul Galați — 
rea C.S.U. Galați 1—1 sl 
Craiova — C.S.Ș. Bacău 5—5. 
Clasamentul grupei: L CXS.Ș. 
Bacău 5 p; 1 C.S.Ș. Craiova 
3 p; 3. Oțelul Galați 3 p. t

1-4 î 
Galați 
Dună- 
C.S.Ș.

Dunărea C.S.U. Galați 1 p.
GRUPA a II-a : Corvinul

Hunedoara — C.S.Ș. Aripi Pi
tești 1—0. C.S.Ș. Medgidia — 
C.S.S. Aripi Pitești 0—3 ; Cor- 
vinuî Hunedoara — Gloria 
Bistrița 5—0 ; Gloria Bistrița 
— C.S.Ș. Medgidia 2—1 ; Glo
ria Bistrița — C.S.Ș. Aripi Pi
tești 0—2 : C.S.Ș. Medgidia — 
Corvinul Hunedoara 0—3. Cla
samentul grupei: 1. Corvinul 
Hunedoara S p; 2. C.S.Ș. Aripi 
Pitești 4 p; 3. Gloria Bistrița 
2 p; 4. C.S.Ș. Medgidia o n.

PARTIDELE FINALE. Pen
tru locurile 1—3: C.S.Ș. Bacău 
_ Corvinul Hunedoara 2—1 (au 
marcat Păvălută si Fekete. res
pectiv Rus). Pentru Jocurile 
3—4: C.S.S. Craiova — CLS-Ș. 
Aripi Pitești 1—0 (a marcat 
Boboc). Pentru locurile 5—6: 
Oțelul Galați — Gloria Bistri
ța 1—0 ta marcat Boros). Pen
tru locurile 7—8: Dunărea 
C.B.U. Galați — C.S.Ș. Medgi
dia 5—4 teu marcat Chicus 4 
goluri, fiind golgeterul compe
tiției si Neculcea. respectiv. 
Bucur Noman. Ochîulet și 
Mlrîea).

ze permanent pentru constitui
rea unei adevărate familii. 
Cind o echipă este o familie, 
există și o atmosferă propice 
de muncă, adică un solid su
port pentru marea 
manță.

9 Așa stau lucrurile
Da ! Si sînt condiții 

bine, spre o continuă 
ționare. Pentru că avem- 
partea noastră tradiționalul en
tuziasm studențesc, care H 
molipsește și pe cei care mai 
demult sau de curînd s-au 
despărțit de băncile amfitea- 
trelor. Și mai există în cadrul 
clubului nostru o optică sănă- 
toasă privind modul de apre- 
ciere a pregătirii, a rezulta
telor în ultimă instanță.

■per for-

la „U“ T 
de mai 
perfec- 

....- da

Dan MHlALCEANU

Dupâ turul campionatului Diviziei C

Seria e xti-a: METALUL PLOPENI DEPĂȘEȘTE
Șefia acestei serii a revenit, 

după cum era de așteptat, for
mației prahovene Metalul Plo
penl, una dintre cele mai eficace 
divizionare, care a evoluat în 
campionatul secund mai bine de 
un deceniu © Metalul Plopenl, 
echipa asociației sportive cu ace
lași nume — înființată ta a- 
nul 1347 — una dintre cele mal 
mari șl productive unități ale 
aportului județului Prahova, cu 
secții puternice ia ciclism, atle
tism, box, judo etc., vrea să de
monstreze Cșl are toate șansele 
de reușită) că retrogradarea ei 
din „B“ In ’86 a fost un simplu 
accident. Președintele asociației 
sportive este - Ion Radu, Iar al 
secției de fotbal ing. 
mitrescu. Sub conducerea tehni- . 
că a lui 
antrenor 
pînă în vara trecută, Metalul a 
fost de departe cel mai bun „11" 
ai seriei, lnstalindu-se pe primul 
log ta clasament, după etapa a 
in-a, poziție pe care n-a mal 
cedat-o, hiînd un avans de 8 p 
față de a doua clasată șl reali- 
ztad cel mai bun golaveraj din 
grupă : 33—12 © Lotul care a 
reușit această remarcabilă perfor
manță : Bojoagă, State — GabCl,
Cepoiu, D. Preda, Voicllă, An
drei, Stafta — Toma, Savu, Miță, 
Mlhalache, Moidoveanu — P. Pre
da, Pană, Argăseală și Cringa- 
țn II. Printre cei mai productivi 
atacanți se numără P. Preda —

St el ian Du-

Tudor Milialacbe, fost 
al echipei de juniori

10 goluri marcate, Moldoveana 
șl Pană — cîte 9. Cei mai ti-
nerl Jucători, promovați de la

Iată clasamentul La Jumătatea
campionatului :
1. Metalul! Plop. 15 11 1 3 33-12 34
1 Met Tg. Sec. 15 8 2 5 25-14 26
3. Victoria FI. 15 8 1 6 25-22 25
4. Nditra. Făg. 15 8 0 7 24-19 24
5. Mln. Fiii pești 15 7 2 6 22-15 23
6. Chimia PI. 15 7 2 6 23-19 23
7. Min. Baraolt 15 7 2 6 20-25 23
8. Cim. Hoghdz 15 6 3 6 19-19 21
9. Unirea Cîmp. 15 6 3 6 14-17 21

M. Precizia Săc. 15 6 2 7 22-21 20
11. Măgura Cod. 15 6 2 7 15-19 20
12. Electro Sf. Gh. 15 6 1 8 23-16 19
13. Carpați Sin. 15 6 1 8 16-31 19
14. I.P.T. înt. Bz. 15 5 2 8 19-29 17
15. Petr. Băieoi 15 4 3 8 17-27 15
16. Torp. Zăm. 15 4 3 8 7-22 15

juniori, sînt Vodcilă, Niță. Ce- 
polu șl State, Cel mal în vîrstă 
este p. Pretia — 35 de ani, că
pitanul echipei, unul dintre cel 
mai buaii jucători, care constol- 
tude un modei din toate punc
tele de vedere Q Pentru partea 
a doua a competiției vor fi 
transferați la Metalul trei jucă
tori din județ Q In tur, forma
ția a avut o comportare constant 
bună, reușind tot timpul să ob
țină puncte în deplasare, iar 
despre forța el de joc vorbesc 
de la sine rezulta tele, printre 
care cele cind meciuri ciștigate 
la scoruri de trei goluri dife
rență, 8 goluri înscrise în depla
sare și 25 pe terenul din Plo
penl, 9 goluri primite în depla
sare și numai 3 acasă © A cîști- 
gat pe teren propriu toate punc
tele puse în joc, iar în dejpla- 

. sare a cedat doar de trei o-ri — 
la Metalul. Tg. Secuiesc (0—3), 
Mobila-Măgura Codlca (0-2) și 
Nltramonla Făgăraș (0—1) — șl a 
avut o singură' „remiză”, 0—0, 
în prima etapă, la Săcele, ta me
ciul cu Precizia © lh retur va 
avea acasă șapte jocuri, printre 
care și cele cu Metalul Tg. Se
cuiesc șl Nltramonla Făgăraș, 
formații din prima parte a cla
samentului © în tur a avut trei 
victorii pe terenuri străine — la 
A.SA.-Chimda Ploiești, Unirea 

. Cîmpina șl Carpați Sinaia Q
Foarte bine se prezintă echipe șl 

ta „clasamentul adevărului”, eu
+10 p, tntrecînd detașat ta acest 
capitol formațiile Nltramonla (+3), 
Metalul (+2) și Victoria FWeștl 
(+1 P) • In clasamentul onorî- 
tie al liderilor celor 13 serii ale 
campionatului, Metalul Plopenl 
ocupă locul secund cu 34 p, + 8 p 
față de a doua clasată. Pe Lo
cui 1 ta această Ierarhie se gă
sește Inter Vaslui (seria a n-a) 
cu 3S p, +8 iar pe poziția a S-a
se află Progresul Timișoarei {se

ria a VTII-a) cu M p, + 5 © 
Orașul Plopenl are un splendid 
stadion, cu teren excelent gazo- 
nat, cu tribune pentru 10 000 
spectatori și cu o impunătoare 
sală de sport • în tur, Metalul 
a fost sancționată cu 2 cartonașe 
roșii (Andrei și Savu) șl 6 gal
bene ® Dintre componentele se
riei continuă șl in acest campio
nat să aibă un rol de frunte e- 
chlpele Metalul Tg. Secuiesc ș! 
Nltramonla Făgăraș, iar Victoria

NIVELUL CATEGORIEI
«onești, tot o formație pnaho- 
veană, cu o evoluție modestă In 
trecuta ediție, * fost revelația 
sezonului de toamnă, ea termi
nând turul pe valorosul loc trei, 
tn schimb, Torpedo Zămeștl, 
Carpați Sinaia, I.P.T. Intorsura 
Buzăului ți Petrolul Bălcol — 
bine cotate anul trecut — se 
afli in prezent pe ultimele locuri.

Toma RABȘAN

ales cind ele sînt expnmaie de 
oameni competenți, buni cu
noscători ai fenomenului spor
tiv, dar 
genți.

9 Ca 
subiect, 
cestei 
tru care unii colegi de breas
lă ar putea să te invidieze ?

Se pare că am luat un start 
lansat in interviu cu această 
întrebare „tare“, abordind o 
problemă stringentă cu care 
se confruntă, din păcate des
tul de dss, fotbalul nostru. 
Această nefirească instabilitate 
a antrenorilor impietează asu
pra nivelului general, ii sto
pează ascensiunea, progresul. 
Fără a filozofa ți fără a da 
sfaturi, consider că, pe baza 
sitodestei mele experiențe, este 
momentul să se pună odată și 
odată „punctul pe i“, astfel 
incit teoreticul statut al an
trenorului să devină și prac
tic. Trebuie urnită și această 
căruță. în primul rînd printr-o 
reală colaborare conducători — 
antrenori — jucători. Toți a- 
cești trei factori să fie con- 
știenți ci trebuie să se su
bordoneze aceluiași scop, 
faci front comun, si mîlite-

în același timp și exi-

ta 
a-

să intrăm, totuși, 
care este secretul 

.vechimi pe post“, pen

• Pentru a nu da interviu
lui nostru o tentă generală, 
să punctăm și aspecte concre
te, parcurgind traseul <,leri — 
astăzi — mîine" în cazul Iul 
„U“.

Totdeauna mi-a plăcut să fiu 
tranșant. Deci, ce a fost ieri, 
adică in tur ? Pe ansamblu 
„U“ a jucat mult peste „cota* 
locului 10. Putea urca mai 
șus. Nu am reușit să depășim 
insă o perioadă obiectivă din 
viața echipei. intre etapele 
S—11, cind concentrarea asupra 
întrecerii din campionat a fost 
diminuată de gindurile mat 
multor component? ai lotului, 
ginduri care se îndreptau, fi
resc, spre examenele de la fa
cultate. A intervenit o cobo- 
rîre a ștachetei, cu urmări 
concrete in planul zestrei de 
puncte, mai ales cea planifi
cată pe teren propriu. Au mai 
fost ți alte scăderi. Acum ie 
cunoaștem. Vom acționa in 
consecință, mai ales pentru 
realizarea unei cit mai perma
nente concentrări, pentru că 
un campionat est? aidoma unui 
meci care trebuie jucat din 
primul pini in ultimul minut 
ia aceeași turație. Altfel nu 
se poate vorbi de competitivi
tate.

să

I

INVITAȚIE la mangalia

UN CADOU 
DEOSEBIT 

DE APRECIAT

în orice 
împrejurare I 
0 Pe cit 
avantajos, pe a 
tît de lesne 
procurat ; 
© Cîștiguri 
pîimsntare 
fond special 
A. S. loto-Pro- 
nosport ;
@ La unitățile 
și vînzătorii vo- 
lanți din întrea
ga țară ;

Nu uitați 
em'siuneo 
este 

LIMITATĂ I

surpriza sezonului de iarnă I

LOZUL ÎMBIBI O
EMISIUNE SPECIRlă UMITĂlă

te otribufa

ciSTtcu*» 
SUPLIMăNTAN 
DIN
FONO SPfCi«l 
ACOROATf Oț 
A S LOTO . 
SRONOSFtaH

AUTOTURISME «DACIA 1300 
iz NUMEKCMSE aSTIGURI tH AtNl .

I In perioada de pregătire a viitorului sezon competițional, bl- | 
necunoscutul botei „Mangalia”, din stațiunea cu același nume,

Ieste o excelentă gazdă pentru sportivii cluburilor șl asociațiilor . 
din întreaga țară. La acest modern complex, I.H.R. Mangalia 
oferă, printre altele, piscină, terenuri șl sală de sport Se asl- 

^^ură tratament de recuperare.

• Ar Q putut „U” să Oe 
mai aproape de podium ?

Cu siguranță, deoarece nouă, 
echipelor așa-zise mici, actua
la regrupare valorică ne-a ofe
rii o șansă si țîșnim in fața 
In ceea ce ne privește, n-am 
valorificat-o. Au făcut-o in 
schimb alte formații. Cazurile 
sînt cunoscute.

® Care este prezentul ?
Am pomii în perioada pre

gătitoare de iarnă, importantă 
mai ales in plan fizic, cu 
același lot. Nici o noutate. în 

de
ca 

....... —,■—de 
flecare dată avem condiții op
time de pregătire. Si prieteni 
care ne așteaptă nerăbdători 
să ne revadă. Dorim ca a- 
ceastă perioadă să o par
curgem cu „motoarele in plin"; 
Preconizăm să aducem și une
le amendamente ideii noastre 
de joc, pentru a atinge o po
livalență in joc pe mai multe 
zone ale terenului. în tur am 
avut o surpriză, acum o pot 
spune : am renunțat la un 
fundaș lateral, nu numai aca
să, ci și în deplasar.?. Si • 
oyu( eficiență. Un exemplu 7 
Victoria de la Galați.

în plan fizic.

zilele următoare ne vom 
plasa la Sovata, stațiune 
care ne-am obișnuit, unde

• Nu o dată s-a afirmat că 
ești un pătimaș privind noul 
in tactică.

Noi. antrenorii, trebuie per
manent si forăm rezervorul 
tactic. Fără ceva nou nu se 
poate progresa. Avem obligația 
de a mări mereu coordonatele 
tactice, să găsim noi și noi 
Idei.

9 Am trecut deja la timpuLi 
viitor.

în consens cu viața și fotba
lul trebuie să meargă înainte. 
Iar noi, cei din fotbal,- trebuie 
să punem zi de zi cite o că
rămidă la baza lui, astfel înctt 
ascensiunea să fie reală si 
solidă. Anul trecut. „U" a 
furnizat loturilor reprezentati
ve 12 jucători. Vom continua. 
Este cel mai mare ciștig pen
tru jucătorii respectivi, mai 
ales prin prisma experienței 
internaționale.

Adrian VASILESCU

I



Ieri, Ia hochei juniori

ROMÂNIA-FRANȚA 6-1 (3-1,2-0,1-0)
Partida dintre echipele de ju- 

niori ale României și Franței, 
disputată ieri la patinoarul „23 
August", s-a încheiat cu victo
ria netă a culorilor noastre : 
6—l (3—1, 2—O, 1—0). Cele două 
echipe care se vor alinia în a- 
prilie, la București, la startul 
C.E. de juniori, grupa valorică
B, nu au oferit însă o dispută la 
valoarea așteptată. Echipa Ro
mâniei s-a detașat, însă, prin- 
tr-o bună pregătire fizică, prin 
gabarit, experiență de joc, pati
naj superior și unele „schițe" 
tactice reușite. In schimb, a ne
mulțumit datorită exasperante
lor ratări. Astfel că deși supe
riori, hocheiștii noștri nu și-au 
materializat pe deplin superio
ritatea. S-a ratat incredibil, de 
2—3 ori la aceeași fază, In si
tuații de unu la unu (de pildă.
C. Gali doar cu portarul Bo- 
chatay — excelent, de altfel — 
In față). Androne a expediat 
pucul in bară Intr-un moment

cînd poarta era goală, Spiridon 
a șutat alături de două ori în si
tuații rarisime, ca și Potap sau 
Mohorea. Asta și datorită fap
tului că a fost preferat, și cînd 
nu se cerea, șutul-golf, speci
fic fundașilor, cu toate că din 
apropierea porții era mai nime
rit șutul din încheietura miinil.

Nu este mai puțin adevărat 
că șl hocheiștii francezi (care în 
repriza a III-a au aplicat un 
presing eficient) au avut cîteva 
situații bune, ratate și ele de 
Zarka. Fleutot, Athuil, Boudon, 
Hovasse.

Golurile au fost marcate de 
Balint (min. 6), Androne (min. 
15). C Gali (min. 18), A. Csiki 
(min. 32 și 57), D. Popovici 
(min 37) pentru România, res
pectiv Margerit (min. 7). Au ar
bitrat bine I. Becze — D. Tran
dafir și Șt. Enciu.

Cele două echipe se vor ln- 
tîlnl din nou, azi, de la ora 16.

Mircea TUDORAN

ÎNOTĂTOARELE romance au dominat
CONCURSUL DE LA CANNES

Tamara Costache (50 m liber ți 200 m liber) ți Noemi Umg 
(200 m mixt) au realizat trei victorii

PARIS, 18 (Agerpres). — 
întrecerile primei zile a Con
cursului internațional de nata- 
ție ce se desfășoară la Cannes, 
in Franța, au fost dominate de 
sportivele române, care au o- 
cupat primul loc în trei, probe.

AStfel, la 50 m liber, cam
pioana mondială Tamara Costa- 
che a terminat cîștigătoare de
tașată, fiind cronometrată in 
25,37. Pe locurile următoare 
s-au situat Simone Holemann 
(R. F. Germania) — 26,81 si 
Daniela Aeschliman (Elveția)

— 27,09. De asemenea, Tamara 
Costache a terminal învingă
toare la 200 m liber, in 1:59,92, 
fiind urmată de coechipierele 
sale Noemi Lung — 2:01,74 și 
Stela Pura — 2:04,33.

In proba de 200 m mixt. 
Noemi Lung s-a situat pe pri
mul loc, cu timpul de 2:13,71, 
iar la 100 m fluture, cursă ctș- 
tigată de Ilaria Tocchini (Ita
lia), în 1X11,69, Stela Pura s-a 
clasai pe locul secund, fiind 
cronometrată In 1 .'03,75.

X

ELISADETA P0LIBR0N1ADE, 
CAMPIOANA INTERNAȚIONALA 

DE $AH A AUSTRALIEI
MELBOURNE, 18 (Agerpres). 

La Adelaide s-a Încheiat 
campionatul internațional open 
de șah al Australiei, desfășurat 
în „sistem elvețian". în 11 run
de, cu participarea a 320 da 
jucători si jucătoare din 16 țări, 
în clasamentul feminin, pe pri
mul loc s-a situat marea maes- 
tră română Elisabeta Polihro 
niade, eu 8 p. urmată de Szu- 
sza Polgar (Ungaria) — 8 p 
(coeficient Sonnebom inferior).'

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
NOI RECORDURI MONDIALE DE ATLETISM lH SALA

cupainr.: RULMENTUL BRAȘOV-BUDUCNOST TITOGRAD 27-18
BRAȘOV, 18 (prin telefon).

Sarcina de a recupera cele 12 
goluri — handicap din meciul 
tur (reamintim. 38—18 pentru 
Boduanost) se anunța 
grea, dar nu imposibilă, pentru 
Jucătoarele de la Kulmeatal 
Brașov, care au ' ciștigat cu 
27—18 (10—9), insuficient însă 
pentru a păși în taza urmă
toare. Ambiția de a forța ca
lificarea a fost evidentă in ta
băra brașoveană. Nu acest ele
ment a lipsit, ei luciditatea tac
tică si mai ales concentrarea 
Ln cîtova momente cheie. Că 
era posibil a demonstrat-o, de 
pildă, acel 6—3 din min. 10. 
cînd iureșul inițial al gazdelor 
a părut să descumpănească 
formația iugoslavă. Că era po
sibil a demonstrat-o mai ales 
repriza secundă, cînd Rulmen
tul s-a dezlănțuit : 14—12 în 
min. 43, 17—14 ta min. 47, 
21—16 în min. 53. apoi 26—16 I 
In mta. 57, oea mai mare dife^ 
rentă de scor, dar Cristina

foarte

Tache — șut pe lingă poarta 
ră — și Mirsanda Ganid, 

taxa următoare a marcat 
S contraatac, împotriva curau- 

jocului. Mal erau 3 minu
te de loc- N-a fost poalbU 
deci. ai aceasta pentru că: e- 
cfalpe iugoslavă, foarte experi
mentată (câștigătoare a Cupei 
Cupetoc. semlflnallsU Ia 
C.C.E.) a știut să depășească 
momentul greu al primei re
prize. temporizînd șl echili- 
brînd partida In perioada res
pectivă; marile ratări ale prl-

mei reprize (Rodica Marian si 
Cristina Tache — fiecare de 
cite două ori singură cu porta
rul advers) și, mal ales, căde
rea psihică a gazdelor, canse- 
cutiyă ratărilor smintite, au 
împiedicat o desprindere con
sistentă ta pauză; In fine „tre
zirea" brașoveaicelor a venit 
mult prea tîrriu. An marcat: 
Tache 10. Demeter 8. Borlceaau 
4. Hie 3. Marian 2, respectiv 
îi Mugoșa 7. Ganid 4, Secu- 
Hd 2. Bulatovlci Goianovict 
Durkovici sl 3, Mugoaa rite 1.

Au arbitrat bine Rumen 
Ivanov ci Rumen Petkov (Bul
garia).

• Cu prilejul unul concurs des
fășurat la Simmerath (R. r. Ger
mania). atletul vest-german Carto 
Traenhardt a stabilit un nou re
cord mondial pe teren acoperit în 
proba de sărituri In înălțime, ca 
performanța de 1,49 m. Vechiul 
record era de 2.39 m și aparținea 
compatriotului său Dietmar Moe- 
genburg.• tn concursul de la Los Ange
les, sportivul american Greg me
ter a stabKH un nou racord mon
dial de esdâ ta probe de M m 
garduri cu ampm de T,3i. Vechiul

record era deținut de canadianul 
Mark McKoy, cu 7,47. Proba mas
culină de săritură în înălțime a 
fost cîștlgată de americanul Do-ug 
Nordqvlst cu 2,30 m, Iar cursa de 
o mill » revenit canatUanuîtM 
Da vid Campbell 3 :S9,49. Alte re
zultate : săritura in lungime fe
mei 1 Jackie Joyner 6.70 m ; 50 m 
plat bărbați : Harvey Glance 5,7<| 
«49 yarzl femei: Valerie Brlsco- 
Hoola 55.01 : 60 m garduri băr
bați : Oreg Foster 7.36 — cea mat 
bon* performanța mondiali da 
salt.

Sorin SATMARI

C.C.E.: M.K.M. POGON SZCZECIN - ȘTIINȚA BACĂU 25-21
(Urmare din pag. I)

măcar a unei victorii de pal- 
mares, care in final o vor rea
liza. In min. 35, MKM Pogon 
egalează, 13—13, și în conti
nuare nu va mai ceda iniția-

cupa cupelor: CHIMISTUL Rm. ViLCEA-U.A.L. VIENA 31-27

tiva. fiind doar egalată de pa
tru ori consecutiv, ultima dată 
17—17 în min. 4L

Au marcat : Tirci 9, Danilof 
4, Petrea 3, Lunca 2, Cerve- 
niuc 1, Ciubotaru 1, Butnărațn 
1 pentru Știința, respectiv 
Pietrzak 10, Mierzafewska 9, 
Szczepaniak 2, Bielowska X 
Malczak 1, Walasek 1. Au ar
bitrat foarte bine Wolfgang 
Prltzkow și Hans J Ur gen Eich
horn (R.D.G.).

(Urmare din pag. 1)

un... accident. în timp ce. Chi
mistul, pe de altă parte, a ur
mărit să arate că este o for
mație cu o clasă sau chiar două 
superioară echipei austriece. Si 
a reușit din plin, repriza se
cundă dominînd-o cu autorita
tea și siguranța ce le conferă 
valoarea. Imediat după pauză, 
atacul Chimistului a devenit 
din ce în ce mai activ (in pri
ma repriză s-au înregistrat 5 
egalități, deși vîlcencele au con
dus tot timpul), astfel că în 
min. 40 tabela electronica arăta 
23—16 pentru gazde. Fără a 
tine seama de avantajul sub-

stanțial (21 de goluri la Viena), 
antrenorii Constantin Muscalu 
si Petre Berbecaru au aliniat o 
echipă care a evoluat cu o 
cheltuială de energie ce am 
dori-o repetată și în meciurile 
care urmează, cu siguranță de 
o mult mai mare dificultate.

Au înscris : Romele 7, Bloju 
6, M. Petre 4. Torok 4, Verî- 
geanu 4, Pestrea 2, Ionescu 2, 
Ivănolu 1 și Grădinara 1, res
pectiv Hell 8, Szenessnye 8. 
Torgler 4, Martina Juranitsch 4, 
Lanik 2 și Michaela Jura
nitsch 1.

Au arbitrat foarte bine Jiri 
Bubenîcek și Frantisek Brabek 
(Cehoslovacia).

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI — feminin : Spartak Kiev 
— Sverreborg Trondheim 26—18 ; 
CUPA CUPELOR — feminin : 
Lyngsaa (Danemarca) — T.S.C. 
Berlin 18—17, VFL Engelskirchen 
(R.F.G.) — Onda (Spania) 22—14, 
Vozdovac Belgrad — Iskra Partl- 
zanske 26—18, E. S. Besancon — 
GJerpen Skien (Norvegia) 17—11. 
Echipele subliniate s-au calificat 
în faza următoare.

..INTERNAȚIONALELE" DE TENIS ALE AUSTRALIEI
Frawley. Alte rezultate : Peter 
Doo han (Australia) — Kevin Cur- 
ren (3.UJM 4—6, 6-3, 6—4, 6—4 1 
Yanick Noah (Franța) — Bud 
SchtUtz (S.U.A.) 7—4—«. 4— 
7—e, 6—4; Robert Seguso (S.U-A-> 
— Javier Frana (Argentina) 6—3» 
1—t, T—<, 8—4. Paul Anacona
(S.U.A.) — Henri Leco-nte (Fran
ța) 1—«, 4—6. 6—3, 6—4, 10—8.

La feminin : Navratilova — 
Thompson 6—4, 8—1.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
AN'l'KBSELVA. — Proba de 20 

km din aadrul concursului de 
blatlon contlnd pentru Cup* 
Mondială. a fost ctștlgată de 
Franz Peter Toetseh (B. D. Ger
mană), cu timpul de lh 02:57, Pe 
locurile următoare s-au clasat 
schiorii sovietici Aleksandr Po
pov — lh 03:37 șl Anatoli zdano- 
vld — lh 04:04.

SAPPORO — Proba de sărituri cu 
schlurfle de la trambulină a fost 
cîștlgstă de finlandezul Heikkl 
Ylipalll, cu 226,90 p (sărituri de 
93,5 m șl 8 m). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Hlreh Shlma 
(Japonia) — 224,5 p. Aklra Satoh 
(Japonia) — Xî p, Yasuhîda Mlya-

RIGORILE IERNII..

„INTERNAJÎONALELE** DE PATINAJ VITEZA
(Urmare din pag. 1)

de control" pe traseul selecțio
nării pentru apropiatele C.E,). 
sovieticii Constantin Kalistra- 
tov, Andrei Zinin și polonezul 
Marek Lakonski. Și incă o 
surpriză plăcută : mureșeanul 

Edmond Cseh, aflat in primul 
an de seniorat. a făcut abstrac
ție de experiența adversarilor 
și și-a etalat calitățile de sprin
ter ciștigînd proba de 500 m.

Așadar, trei sportivi români. 
Ileana Cleteșleanu, Tibor Ko
pacz și Edmond Cseh au venit 
de sase Ori pe locul I la ac
tuala ediție a internaționale
lor. Nu putem încheia fără a 
sublinia faptul că federația de 
resort a primit un deosebit 
sprijin la buna organizare a 
concursului din partea C.J.E.FS.
(președinte Petre Murariu) și 

A.B.S. (director Gheorghe Han- 
ganu), care au făcut eforturi 
susținute (în ajunul întreceri
lor a nins abundent) pentru a 
pune în circuit această > bază 
sportivă de iarnă, atît de uti
lă patinajului nostru. Corpul 
de oficiali (condus de arbitrii 
principali Florin Gămuloa — 
la fete și Victor Rădulcsou — 
la băieți) a funcționat cu com
petentă si operativitate.

REZULTATE TEHNICE — FE
MININ : 500 m : 1. Ileana Clete- 
șteanu (Centrul olimpic Mecani
ca Fină Buc. — Petrolul Ploiești) 
44»2, 2. Cerasela Hordobețiu (CD.
— C.S.S. Sibiu) 45,3, 3. Svetlana
Marina (U.R.S.S.) 45,5 ; 1500 m :
1. Olga Pleșkova (U.R.S.S.) 2:22,2,
2. Mihaela Dascălu (C.O. — Trac
torul Brașov) 2:24,5, 3. Cerasela 
Hordobețiu 2:25,2 ; 1000 m:l. Olga 
Pleșlcova 1:30,8, 2. Mihaela Das
călu 1:31,5, 3, Cerasela Hordobe
țiu 1:31,6 : 3600 m : L Olga Pleș- 
kova " ‘ ~
5:04,6, 
5:08,0. 
Olga 
haela 
sela Hordobețiu 190,833 p. MAS
CULIN — 500 m : 1. Edmond
Cseh (C.O. — Mureșul Tg. Mu
reș) 41,1, 2. Tibor Kopacz (C.O.
— S. C. Miercurea Chic) 41.2, 3.
Constantin Kalistrațov (U.R.S.S.) 
41,3, 4. Orlando Cristea (C.O. — 
Triumf Buc.) 41,5 ; 3000 m : 1. T. 
Kopacz 4:31,5, 
(R.D.G.) 4:34 3,
(C.O. — O. S.
4:38,2 ; 1500 m : 1. T. Kopacz
2:07,9, 2. C. KaHs+ratov 2:08.2,
3. L. Petrovskl rR.n.G.) 2:08,3 : 
5000 m : 1. T. Konacz 7:41,8, 2. 
R. Schoefisch rR.D.G.) 7:43.4, 3. 
St. Meisner 7:43 8. Clasament ge
neral : 1. T. Konacz 175.279 p,
2. St. Me1«"m- ■’77.762 p. 3. J. Pe
trovs ki 177 o nț n.

Clasament pe r eh ine : 1. Româ
nia 26 p, 2. R. D. Germană 9 p,
3. U.R.S.S. 7 p, 4. Polonia 2 p.

5:00,0, 2. Mlhaela Dascălu
3. Cerasela Hordobețiu 
Clasament general : 1,

Pleșkova 188.500 p, 2. Ml- 
Dascălu 190.?82 p, 3. Cera-

Datorită timpului nefavorabil. 
In campionatul AngUel s-au des
fășurat doar două partide, in eta
pa a 25-a : Everton — Sheffield 
Wednesday 2—0 șl Manchester 
City — Liverpool 0—1. In clasa
ment, Arsenal are 51 p (24 j), ur
ma de Everton 50 p (25 j), Li
verpool 45 p (25 j.)

In Scoția s-a desfășurat un sin
gur meci din etapa a 30-a : Glas
gow Rangers — Hamilton 2—0. 
Rangers s-a Instalat în frunte cu 
44 p, urmată de Celtic cu 43 p, 
ambele avind 29 de partide.

IN ITALIA s-a jucat etapa com
pletă (a 16-a), deși multe me
ciuri au fost pe punctul de a 
fi aminate (Torino, Verona, Mi
lano ș.a.). Rezultate : Florentina 
— Avellino 2—0, Napoli — Bres
cia 2—1, Inter — Empoll 2—1, 
Ascoli — Milan 1—0, Como — 
Roma 0—0, Atalanta — Sampdo- 
ria 1—0, Verona — Torino 2—1 
(veronezll au înscris al doilea gol 
prin Rossi), Juventus — Udinese 
2—1 (Manfredonla a semnat go
lul decisiv). In clasament : Na
poli 24 p, Inter 22 p, Juventus 
21 p.

desfășurata La Santos. Scorul s-a 
menținut alb pînă In min. 84, cînd 
vest-germanil au înscris prin Hol- 
zenbein. Finalul a aparținut gaz
delor, care au marcat de două ori, 
prin Gil (min. 89 și 92 !). Arbitrul 
a fost nevoit să întrerupă de două 
ori meciul din cauza unul uragan 
care s-a abătut asupra stadionu
lui șl astfel el a prelungit jocul 
cu cîteva minute’, perioadă în care 
brazilienii au marcat golul vic
toriei. Din echipa învingătoare - 
s-au evidențiat Renato, Eurico, 
Rdvelino, Gll șl Jairzinho, In timp 
ce de la Învinși s-au remarcat 
Kleff, Overath, Krămers, Held șl 
Holzenbein.

La Campo Bon, Argentina a 
surclasat Uruguay-ul cu 4—0 (2—0), 
prin golurile lui Berta (min. 2), 
Mas (min. 19), Bablngton (min. 
70) șl Gonzales (min. 89). Din 
echipa învingătoare n-au lip
sit Brindisi, Albrecht, în timp 
ce la învinși au evoluat mal bine 
doar Noble. Manero și Cabrera.

ALTE REZULTATE

zaka (Japonia) — 211 p, Tjom-aw 
Hasselberger (R.F.G.) — 205,7 p* 
Masahiko Harada (Japonia) — 
204,1 p.

LANDSBRO (Suedia). — Lotul 
de schi-fond al Suediei a partici
pat la un concurs de selecție. Vio 
torla a revenit cunoscutului cam
pion Gunde Svan, înregistrat p« 
distanta de 14 km cu timpul d® 
38:35. Pe locurile următoare s-au 
situat Syen-Erik Danlelsson — 
39:06 șl Tony Poelder — 39:43.

SAINT MORITZ — După dou* 
manșe în Campionatul Mondial de 
bob 4 persoane conduce echipa
jul secund al Elveției (pilot Hil- 
tebrand) cu 2:10,84, urmat de 
R.D. Germană 2:11,70.

PFRONTEN (R. F. Germania) — 
Proba de slalom suner-urtaș din 
cadrul Cupei Mondiale a rev<?nM 
schioared franceze Catherine Quit- 
let, cronometrată cu timpul da 
1 *17,40, urmată de Traudl I-Iae- 
cher (R.F.G.) 1:17,92. Proba femi
nină de coborîre a revenit schloa* 
rel elvețiene Michaela Figinl — 
1:20,12, urmată de vest-germana 
Regine Moessenlechner — 1:20.Sti, 
Maria Wallis er — 1:20.62, în cla
samentul Cupei Mondiale con
duce Maria Walllser, cu 75 p.

9 TELEX • TELEX «
RUGBY © Echipa Kenyei nu 

va participa la turneul internațio
nal de rugby in șapte de la Hong 
Kong, in semn de protest față da 
prezența în selecționata Noii Ze
eland e a unor jucători care an 
luat parte la un turneu în Repu
blica Sud-Africană, se anunță din 
Nairobi,

2. St. Meisner
3. Tibor Becze 
Miercurea Ciuc)

1. T. “
Kaiis+ratov

fR.D.G.) 
Konacz 7:41,8, 

rR.D.G.) 7:43.4,

m :

BRAZILIA - ARGENTINA 
IN FINALA 

TURNEULUI VETERANILOR

In finala Turneului veteranilor 
s-au calificat Argentina și Brazi
lia, ambele totalizînd cite 5 p, șl 
ocupînd primele două locuri ale 
clasamentului. Și selecționata U- 
ruguay-ulul a întrunit 5 p, dar a 
avut un golaveraj mal slab. Pe 
următoarele locuri : 4. R.F. Ger
mania 3 p. 5. Italia 2 p.

Foarte pasionantă a fost disputa 
dintre Brazilia și R. F. Germania.

• TURNEE IN SALA. La Ge
neva (ultimele rezultate) Sion — 
Auxerre 3—1, Servette — Steaua 
Roșie Belgrad 4—3, Auxerre — 
Marseille 3—1, Steaua Roșie Bel
grad — Marseille 6—3. Turneul a 
fost cîștlgat de Servette cu 6 p, 
urmată de Steaua Roșie Belgrad 
tot cu 6 p, doar eu golaveraj In
ferior. In ziua a doua la Lucerna: 
Grasshoppers — Neuchâtel 
Lucerna — Dinamo Kiev 
Bellinzona — Hamburger 
4—3.
• La Ryad s-a desfășurat 

Cupei afro-asiatlce, în care s-au 
întnnlt echipele campioane ale 
celor două continente. Formația 
sud-coreeană Davoo a întrecut pe 
FAR Rabat (Maroc) cu 2—0 (0—0).

SCRIMA 0 Proba masculină da 
floretă din cadrul concursului in
ternațional de la Paris a revenit 
campionului Italian Andrea Bo- 
rella, care l-a întrecut în finală 
cu 10—7 pe francezul Philippa 
Omnes. In finala probei similara 
feminine. Anja Fichtel (R. F. Ger
mania) a dispus cu 8—6 de Lau
rence Modaine (Franța).

6—3,
5—3, 
S.V.

finala

ȘAH O tn runda a șasea a tOT- 
neulud Internațional feminin de 
la Jaițe (iugoslavia) Savova a 
cîștlgat la Pctrovicl, Petek la An- 
ghelova, Vujicl a pierdut la Ve- 
roezi, în timp ce partidele Dana 
Nuțu — Ptiijek și Ahmîlovskaia 
— Levitina s-au încheiat remiză, 
în clasament conduce Veroez! cu 
4.5 p, urmată de Levitina cu 4 p. 
Dana Nuțu ocupă locul 8 cu 2,5 p.

VOLEI «
Federației*' 
cală Santal 
3—0 (15—3, 
franceză U.C. Montpellier.

La Parma, în „Cupa 
(masculin), echipa lo- 
n învins cu scoruil de 
15—7. 15—8) formația
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