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Azi, meci decisiv in C.C.E. la volei Miine, la Cluj-Napoca. In C.C.E.

STEAUA VIZEAZA INTRAREA
IN RÎNDUL FINALISTELOR

Astăzi, zi deosebit de im
portantă pentru voleiul nos
tru : Steaua și Dinamo, la 
București și Rzeszow (Polo
nia), susțin partide decisive 
pentru calificarea în turneele 
finale ale prestigioaselor com
petiții europene — C.C.E. și, 
respectiv, Cupa Cupelor.

In cursul dimineții de astăzi 
echipa masculină de volei 
Steaua intîlnește, în sala Flo- 
reașca din Capitală (ora 9,30), 
formația olandeză Brother 
Martinus Amstelveen. O par
tidă foarte interesantă, de re
zultatul căreia depinde califi
carea în turneul final al 
C.C.E. După . cum se știe, cu 
o săptămînă în urmă cam
pioana noastră a jucat me- 
ciul-tur în fief-ul adversarei 
de azi, unde a obținut un 
set : 1—3 (41—59).

Ambele formații au făcut 
antrenamente de acomodare 
cu sala în cursul dimineții de 
ieri. Oaspeții — sub bagheta 
reputatului Arnie Selinger, 
fostul antrenor al reprezenta
tivei S.U.A. — au lucrat tare 
la ora meciului de astăzi. 
Echipa oaspete se confundă cu 
reprezentativa Olandei, cu- 
prinzînd nu mai puțin de 11 
jucători din lotul acesteia !

Teller, Vențiik, Brouwer, 
Zweiver și ceilalți vizează, și 
ei. turneul final, ce se va or
ganiza în Olanda (in luna fe
bruarie) și dș la care speră_să 
nu lipsească.

După antrenamentul acesto
ra, in sală au apărut și jucă
torii Stelei. Evident preocupați 
de m'.za partidei, aceștia au 
luat parte la un program in
tens, condus de antrenorii G. 
Bartha și V. Dumitrescu. In 
bună stare de concurs se 
aflau Ionescu, Dascălu, Mina, 
Pralca, Spînu, Pentelescu, 
Constantin, Pădureții, Nica, 
Raosov. între ei și Solea, ab
sent in meciul tur, pe care se 
contează foarte mult — ușor 
gripat. Părerea antrenorului 
principal, G. Bartha : „Meci 
deosebit de greu... pe care îl 
vom cîștiga cu scorul nece
sar : 3—0. Afirm aceasta, ba- 
zîndu-mă pe faptul că în fața 
redutabilei formații olandeze 
băieții noștri au jucat cam 
la 50 Ia sută din valoarea lor. 
Ceea ce nu se va mai întîm- 
pla acasă. Deși oaspeții, 
o să vedeți, joacă foarte fru
mos, modern și au un gabarit 
impresionant*'.

Succes Steaua !
Modesto FERRARINI

la baschet (f)

•Prin munca en* 
tuziastă a elevilor, 
o realizare deose
bita : pîrtia de sa
nie • Se pot efec
tua peste 300 de 
coborîri zilnic, pîr
tia fiind practicabi
lă 120 zile pe an

UNIVERSITATEA -

PARTIZAN BELGRAD, 

UN MECI CARE OBLIGĂ
Echipa feminină de baschet 

Universitatea GSȘ Viitorul Ciuj- 
Napoca susține miine (la ora 
18, în Sala Sporturilor) ultimul 
ei meci pe teren propriu din 
cadrul grupei A a sferturilor 
de finală ale C.C.E., întâlnind 
formația Partizan Belgrad. în
trecute in capitala Iugoslaviei 
la o diferență relativ mică 
(80—88). clujencele au prilejul 
nu numai de a obține primul 
lor succes în această ediție a 
competiției, ci și de a evita 
ultimul loc în clasament, pe 
care îl ocupă acum. Amintim 
că în ediția precedentă a 
C.C.E., Universitatea a dispus 
de Partizan cu 87—71 la Cluj- 
Napoca si cu 114—99 la Bel
grad.

Aceste date, dar mai ales o- 
bligatia de a răsplăti (măcar 
acum) pe entuziaștii ei susți
nători cu o victorie, impun e- 
chipei Universitatea o prestație 
cit mai bună, care să se sol
deze cu un succes.

Virajele 4 și 5, pun 
la încercare pricepe
rea concurenților. Aici 
se pot pierde sau 
cîștiga zecimi de se
cundă hotărîtoare în 
desemnarea învin

gătorului. ..

O ÎN DEPRESIUNEA 
GHEORGHENILOR, recordma
na temperaturilor negative din 
țara noastră, în apropiere de 
Topli'ța, la numai 12 km, se 
află satul Sârmaș. Pe stânga 
căii ferate, șerpuind ușor, se 
află Mureșul, la ora vizitei 
noastre înghețat tun (erau —12 
grade), iar pe gheața lui o gru
pă de elevi exersau startul și 
diferite elemente tehnice pen
tru sanie ; pe dreapta — Coasta 
Filpii, unde, pe versantul nor
dic, intr-o pădure de molid și 
brad alb, se zărea pîrtia de 
sanie — ținta călătoriei. Prof. 
Ion Rizea, absolvent al Facul
tății de Educație Fizică din 
Oradea, cu specializarea volei 
și sanie, directorul școlii coor
donatoare din localitate, ne-a 
pus la dispoziție detalii tehnice 
ale pirtiel. care s-a definitivat 
In patru etape. • 1979—1981. 
Copii de țăirani, elevi ai școlii, 
pum mina pe topoare, fierăs
traie și tîmăcoape si sapă sute

de metri.cubi, realizind un zid 
de piatră protector, înălțimea 
variind între 0,60—1,40 m, iar 
grosimea între 0,50—0,80 m, cu 
care s-au realizat primii 46 m 
ai pîrtiei, cu o diferență de ni
vel de 25,6 m. ® 1982—1984. 
Tot în stincă primară, cu aju
tor din partea federației de 
specialitate și a C.J.E.F.S., prin 
multe ore de muncă patriotică, 
se lungește pîrtia la 80 m, rai 
diferență de nivel de 31,2 m, 
și se construiește cabana de so
sire. • 1985. Ample amenajării 
cabana de plecare, tunelul, pa
sarelele, se lungește în conți - 
nuare pîrtia. • 1986. Se am
plasează conducta de apă, se 
refac unele viraje, se consoli
dează parapeții și se aduce 
pîrtia la dimensiunile actuale. 
• FIȘA TEHNICĂ : altitudine 
— 705 m ; practicabilă 120 zile;

Horațiu SIMA

(Continuare in pag. 2-3)

După „Internaționalele" de patinaj
TRAGEREA IA SORTI ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

ALE CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
PERSPECTIVE DUNE PENTRU VITEZIȘIIl NOȘTRI
© Sportivii români au dominat majoritatea probelor © Pași spre afirmare © 0 reintrare spectaculoasă

Campionatele Internaționale 
ale României, ediția 1987, des
fășurate, în premieră, sâmbătă și 
duminică, pe noua pistă natu
rală . din Suceava, au creat o 
adevărată emulație printre a-

Tinărul bucureștean Orlando 
Cristea s-a numărat printre ani

matorii probelor de sprint 
Foto: Ion MtNDRESCU — Suceava 

lergătorii selecționați în Cen
trul de pregătire olimpică. Me
canică Fină din București. Ei 
au învins adversari puternici, 
din R. D. Germană Polonia si 
U.R.S.S.. unii dintre oaspeți fi
ind bine cotati în arena inter
națională : Rene Schoefîsch din 
R.D.G. — locul trei la 10.000 m 
la J.O. de Ia Sarajevo, sovie
ticii Olga Pleșkova, Svetlana 
Marina. Andrei Zimin si Kon
stantin Kaiistratov — record
mani sau medaliati De olan 
mondial, iar polonezii Eva Sta
nek si Marek Lakomski fac 
carte din lotul reprezentativ 
al tării lor. Vitezistii noștri au 
realizat astfel cel mai b:in bi
lanț obținut pînă acum la un 
concurs international găzduit de 
tara noastră : șase locuri I. 
cinci locuri secunde și cinci 
locuri III.

10 din cele 16 poziții pe po
dium au fost ocupate de spor
tive : o victorie (Ileana Cletes- 
teanu la 500 m). cinci poziții 
secunde si patru locuri trei. 
Așadar, trei patinatoare — 

Ileana Cleteșteanu, Mihaela 
Dascălu și Cerasela Hordobețiu 
—, aflate încă la vîrsta junio
ratului (în actualul sezon ele 
sînt și autoarele mai multor re
corduri de senioare), au cuce
rit zece medalii, ceea ce de
notă calitate și eficientă în pro
cesul de instruire. Dacă re
amintim că la etapa a Il-a a 
„Cupei Mondiale", desfășurată 
la șfîrșitul anului trecut pe pis
ta artificială acoperită din Ber
lin. Cerasela Hordobețiu a ob
ținut zece puncte, iar Mihaela 
Dascălu patru puncte, reiese că

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

RETROSPECTIVE 1986^ 
—PERSPECTIVE 1987

Cu 11 medalii cucerite

la campionatele Europene

C.C.E. VORWAERTS FRANKFURT PE ODER - ȘTIIHTA BACĂU
CUPA CUPELOR: VOZDOVAC BELGRAD - CHIMISTUL.Rm. VÎLCEA
Ieri la prinz, la Basel, a 

avut loc tragerea la sorți pen
tru sferturile de finală ale cu
pelor europene la handbal fe
minin. în Cupa Campionilor 
Europeni Știința Bacău va ln- 
tîlni pe Vorwaerts Frankfurt pe 
Oder (R.D.G.) (primul meci in 
deplasare), iar în Cupa Cupe
lor Chimistul Rm. Vîlcea va 
primi replica_ formației Vozdo- 
vac Belgrad, vîlcencele urmînd 
să evolueze mai iutii pe tere
nul iugoslavelor.

Celelalte meciuri. C.C.E. : 
Spartak Kiev — Ookmeer Am
sterdam. T. J. Preșov (Ceho
slovacia) — Radnicki Belgrad, 
Rayer Leverkusen (R.F.G.) — 
Suedstadt Viena. CUPA CU

PELOR : Tyresoe (Suedia) — 
Engelskirchen (R.F.G.), Kuban 
Krasnodar (U.RJSJS.) — Gjer- 
pen Skien (Norvegia), TSC 
Berlin — Geleen (Olanda). 
CUPA I.H.F. ; Spartacus Buda
pesta — Vonk Mosam (Olanda), 
Automobilist Baku — USM 
Gagny (Franța), Oldenburg — 
Start Bratislava, SC Leipzig — 
Buducnost Titograd.

în competițiile europene mas
culine s-a efectuat tragerea la 
sorți a semifinalelor. C.C.E. t 
Metaloplastica Sabac (Iugosla
via) — Wybrzeze Gdansk, Tu- 
sem Essen (R.F.G.) — SKA
Minsk. CUPA CUPELOR 5 

(Continuare în pag. a 4-a)

DIANE SAMUNGI A CiȘTIGAT
TURNEUL DE TENIS

La Budapesta a avut loc un 
concurs de tenis rezervat se
niorilor și senioarelor, compe
tiție inclusă în programul Cir
cuitelor de sală ale țărilor so

cialiste. Au fost prezenti tenis- 
mani si tenismane din Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polo
nia. România si Ungaria. Re
prezentantele noastre. Diane
Samungi și Teodora Tache, au
avut o comportare bună, am
bele alungind în finala probei 
de simplu oiști gată de prima 
cu 6—2. 6—3, după un meci in
care a avut permanent ini
țiativa. Rezultatele semifi
nalelor : Samungi — Reka 
Szikszary (Ungaria). 2—6. 6—7, 
6—1. Tache — Renata Wojtkie- 
wiez (Polonia) 6—2. 6—3.

Rezultatul finalei de’ simplu 
masculin : T. Vogel (Cehoslo
vacia) — Cs. Ferenc 
6—3, 7—6. (Ungaria)

DE LA BUDAPESTA
Tenismanii noștri au fost în

soțiți la această competiție de 
antrenorul Aurel Segărceanu, 
care. Ia înapoiere, ne-a spus : 
,.S-a jucat pe covor de Boltex, 
o suprafață sintetică lentă, cu 
care Samungi și Tache s-au a- 
comodat mai bine. Finala lor 
a fost frumoasă si mai dispu
tată decît arată scorul. în ce-i 
privește pe băieți, Marius Co- 
mănescu a ajuns pînă în 
sferturi, unde reprezentantul 
tării gazdă, Otto Piiski. I-a în
trecut cu 6—3, 7—6. în primul 
tur al turneului, ungurul Guti 
Tanos a dispus cu 6—3, 7—6 de 
Dorel Pop. Se poate aprecia că 
turneul de la Budapesta a fost 
util tenișmanilor noștri, cu a- 
tît mai mult cu cit prezenta ne 
tablouri a jucătorilor ceho
slovaci — așa cum se intimpK 
totdeauna — i-a conferit un 
plus de tehnicitate și forță".

„GENERAȚIA VIITORULUI" IN TENISUL DE MASA 
REPREZINTĂ, DE PE ACUM, UN VALOROS PREZENT 

© Fetele — rezultate mai bune dscît băieții • Seniorii, sub cotele dorite ® Trebuie 
imbunătățită calitatea muncii la nivelul secțiilor • Importantele obiective ale aces

tui an se impun a fi îndeplinite la cote superioare
Discuțiile care se poartă în momentul de față 

pe plan internațional, avînd ca punct de ple
care statisticile anului trecut, vizează două di
recții care, în fond, converg spre același nu
mitor comun : progresul continuu al tenisului 
de masă prin prisma marilor competiții ale anu
lui 1987 și, mai apoi, ale Jocurilor Olimpice.

Prima problemă adusă în discdție este, pe de 
o parte, aceea a seniorilor, cu unele ..școli" in 
evidentă ascensiune (Suedia, Polonia. Cehoslo
vacia ș.a.) și altele în descreștere (R.P. Chineză, 
Ungaria, Iugoslavia etc.), valorile individuale 
(J. O. Waldner, A„ Grubba, J. Persson, A,. 
Mazunov, D. Douglas, J. Pansky, Chen Longcan, 
Jian Jlallang, M. A. Appelgren etc.), fiind des
tul de puține, ceea ce ridică un evident semn 
de întrebare ; pe de altă parte senioarele, cu o 
dominare evidentă a asiaticelor (fapt confirmat 
și de recentul meci Europa —'Asia), în timp ce 
pe plan european sportivele ungare au fost în 
„sezon plin", jocul fetelor dînd certe semne de 
înviorare față de anii trecuți. A doua problemă 
este cea a schimbului de miine, C.E. din Bel

gia demonstrind că există numeroase elemente 
talentate (Csila Batorfi, Elena Davîdkova, Katija 
Nolten, Gabriela Wirth, Emilia Ciosu, Adriana 
Nâstase, Z. Primorac, M. Grman, C. Creangă, 
J. M. Saive etc.), argument sprijinit și de per
formanțele realizate de mulți dintre ei în com
petițiile seniorilor, ceea ce mai descrețește frun
țile specialiștilor privind viitorul acestui sport.

în acest context, tenisul de masă românesc 
s-a înscris la cotei? așteptate la nivelul senioa
relor și, cu deosebire, la cel al juniorilor și 
cadeților — 11 medalii (2 de bronz la senioare ; 
1 aur, 3 argint, 5 bronz la juniori) — rămînînd, în 
schimb, dator la cel al seniorilor. Aceste rezultate 
ne obligă să facem mențiunea că, exceptînd-o pe 
Maria Alb«u (locul 6 la „Europa Top 12“ și 
componentă a echipei Europei), la realizarea 
acestor succese contribuția tinerei generații a

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag 2-3)



In Cupă Cupelor la volei masculin

.DINAMO DECISA SA REALIZEZE
studenților CALIFICAREA IN TURNEUL FINALRubrică rezervată elevilor

LOTUL NATIONAL DE I
IN PREZENT Șl IN

E . vremea pucului, a schiului 
și săniușului. E timpul cînd 

la cluburile 
Predeal 

„pîrtie liberă"

liceenii Înscriși 
sportive școlare din 
ori Brașov cer ...___ __ .
spre a coborî ca vîntul de pe 
Clăbucet sau din Postăvarul, 
în diferite concursuri organiza
te anume pentru ei, in cadrul 
etapei de iarnă a Daciadei. Ba
lonul rotund nu stă nici el la 
păstrare, se joacă și pe zăpa
dă (vom vedea unde) O Sîm
bătă si duminică, de pildă, a 
fost „Cupa Brașovia" la schi 
fond. Pe pîrtie, la Săcele, lu
me fel de fel! Si școlari care 
abia au dat treapta I. și elevi 
care au schimbat pînă acum 

cite două rînduri de clăpari : 
cresc copiii ! Cresc, iar cînd 
ajung campioni țin reporterul 
în ger. pe marginea pîrtiei, 
pînă sfîrsesc cu felicitările, 
după care răspund toți în cor. 
de închei interviul abia către 
seară : O Cum a fost concur
sul ? © Frumos! Eu am 
jos puloverul după primul 
lometru..., Eu l-am ținut 
mine ca să nu răcesc... Eu 
mai cîștigat o întrecere 
fond... Eu sînt de la C.S.Ș.
Predeal... Eu de la C.S.Ș. Di
namo Rîșnov, unde director 
este prof. Nieolae Drăgan...

Iată cîtiva dintre învingătorii 
care au avut amabilitatea să 
ne răspundă la prima Întreba
re, pe cea de-a doua nemai- 
aoucînd s-o rostim : se făcuse 
tîrziu ! Așadar, JUNIORI II 
(7,5 Km): 1. Petre Cazanu
(C.S.Ș. Predeal). 2. Daniel Sto- 
ian (C.S.Ș. Dinamo Brașov), 3. 
Florea Bulbuc (C.S.Ș. Predeal); 
JUNIOARE II (15 Km) : 1. Ma
ria Bucșoiu (C.S. Steagul_ Ro
șu). 2. 
Dinamo 
Mardan 
junioare 
locuri s-au clasat fetele de la 
C.S.Ș. Dinamo Rîșnov (Liliana 
Enescu, Valeria Bădin si Lilia
na Plăieșu).

Săptămîna aceasta, din nou 
schi : alpin (concurs de selec-

dat 
ki- 
pe 

am 
de

Simona Mila (C.S.Ș. 
Rîșnov), 3. Monica 
(C.S.Ș. Predeal). La 
I pe primele trei

ție pentru lotul reprezentativ, 
în Poiana Brașov) și fond — 
„Cupa Dinamo Brașov" (pe Va
lea Rîșnoavei) și «Cupa Trac
torul" (în Poiana Brașov).

@ Trece si sesiunea asta de 
examene ! După care, din nou 
în Semenic. la Sinaia, Bușteni, 
în Poiana Brașov — studenții 
știu să găsească pîrtie liberă. 
Oriunde I Se va schia pe „In
stitute" (grupa „Geologie", 
„Medicină". „Poli" Timișoara), 
finalele studenților schiori au 
fost mereu frumoase.

O Cînd spui C.S.Ș. Predeal, 
spui Liceul industrial Predeal. 
Cînd spui Liceul industrial 
Predeal, spui schi alpin si 
fond. Iar cînd spui schi alpin 
și fond, nu mai spui nimic : 
profesorii Constantin Cișmașu 
și Ion Dudu sînt cunoscuți pe 
toată Valea Prahovei, iar ele
vii lor de la alpine și fond se 
află în fruntea mai tuturor în
trecerilor. Dar înainte de a se 
afla pe podium, se află pe 
pîr.tia de la Poliștoaca. la an
trenament zilnic. Cîțiva dintre 
acești liceeni, sportivi fruntași, 
care se pregătesc pentru con
cursurile de sîmbătă si dumi
nică din Poiana Brașov și Va
lea Rîșnoavei ; Ionel Pogan 
(campion național, anul trecut, 
la slalom, juniori), Mihaela 
Cîrstoiu (dublă campioană la 
fond, iarna trecută, la con
cursul republican al cluburilor 
sportive școlare, acum în lotul 
olimpic). Apoi. Antoanela 
Neamțu (clasa a X-a), Petre 
Cazanu (clasa a IX-a).
• Și acum, «slalom special" 

cu fotbaliștii de la Liceul in
dustrial Electroaparataj din 
Capitală, cu rjingea prin ză
padă, cu ... gîndul că. totuși, 
primăvara e undeva pe aproa
pe. Despre ..fond", despre fru
moasa activitate a tinerilor fot
baliști de la C.S.Ș. Electroapa
rataj, vom reveni...

Grupaj realizat de
Vasile TOFAN

RZESZOW, 20 (prin telefon). 
Vicecampioana României. Di
namo București, a ajuns as- 
tăzi (n.r.-ieri) în localitate 
pentru, a disputa partida-retur 
cu Rcșovia Rzeszow din cadrul 
penultimei faze a Cupei Cupe
lor. Voleibaliștii bucureșteni 
vin aici cu avantajul lui 3—0 
obținut acasă miercurea trecu
tă și. firește, cu nădejdea ca
lificării în turneul final al 
competiției. Nu va fi, totuși, 
un meci ușor, dat fiind faptul 
că echipa poloneză a obținut 

un punctaveraj bun (34:46) ca
re îi dă dreptul să spere la 
rîndul ei într-o viotorie cu a- 
celasi scor, dar la o diferență 
de puncte superioară. Prin 
prisma calculelor care se fac 
în jurul acestei partide. Dina
mo are mai multe posibilități 
de calificare. Chiar dacă ar 
părăsi terenul învinsă. vice- 
campioanei noastre îi sînt su
ficiente fie cîștigarea unui set, 
fie realizarea unui nunctaverai 
general mai bun. Dar cea mal 
sigură rămîne prima variantă. 
De altfel. înaintea partidei do 
aici, cînd am solicitat antre
norului principal al echipei 
Dinamo. Marian Păușescu. o 
apreciere cu privire la șanse
le de promovare în turneul fi
nal ale echipei din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, acesta ne-a 
spus că : „Pentru a obține do
rita calificare, echipa noastră 
trebuie neapărat să cîștige un 
set, ceea ce îi stă în putință, 
printr-o mobilizare și concen
trare desăvîrsite. Acum eînd 
cunoaștem adversara, după ce 
l-am studiat jocul, putem apli
ca o tactică adecvată contra
carării acțiunilor de atac si 
surprinderii apărării sale. Pen
tru acest motiv, ne-am pregă
tit cu multă ambiție și seriozi
tate. efectuînd zilnic antrena
mente specifice eu repetarea 
diverselor scheme. combinate 
cu miei reprize de fotbal în 
sală sau lucru la sala de for
ță pentru menținerea condiției 
fizice. Cit privește echipa po-

loneză. am rămas impresionat 
de combativitatea ei și, în spe
cial. de clasa jucătorilor Zie
linski (căpitanul sextetului) și 
Czapor. Știm că și ei speră 

în calificare, dar băieții noștri 
sînt hotăriti să ajungă între 
finaliști".

Dinamo va începe partida 
efectuînd o singură modifica
re — probabilă — față de for- _ 
mația aliniată la București. 
Deși Enescu s-a refăcut după 
un traumatism, prezența lui 
In joc este incertă, situație în 
care în locul său va evolua So
rin Pop. Așadar, echipa are ur
mătoarea alcătuire : Căta-Chiți- 
ga, Vrîncuț, Rotar, Enescu 
(Pop), Drăghici (Drăgușin). 
Gîrlcanu (Rădulescu). Meciul 
va fi condus de brigada nor
vegiană 
sheim.

Inutil 
interes 
partida, 
20 (ora 
disputa 
cărei capacitate este de 1000 
de locuri. Sperăm, însă, 
namoviștii vor ști să 
acestei dificile partide.
ritatea 
tîlniri 
miză.

Skarbovik și Stron-

să subliniem marele 
cu care este așteptată 
care va începe la ora 
României) și se va 
în sala „Wosir". a

lor fiind căliți 
internaționale de

că di- 
reziste 
majo- 

in în- 
mare

Gheorghe DEDIU

• Antrenorii V. Constantin și Gh. Nica 
numâr de 70 de jucători © Cîteva „repe 
Tușnad și București • Meciuri test cu 

tivul principal : cei mai puternic „X1
„Prin modul ferm, angajant, cu 

care înțeleg să se pregătească, 
rugbyștil din eșalonul speranțe
lor ne oferă mari nădejdi in com
petițiile internaționale ale anului 
1987", ne mărturisea prof. Vasile 
Constantin, apreciatul antrenor al 
C.S.Ș. Locomotiva București, mul
tiplă campioană de juniori a tă
rii, șl al lotului de juniori al 
României. Al doilea antrenor, șl 
el tehnician reputat, fostul Inter
național Gheorghe Nica, pînă nu 
de mult titular șl apoi antrenor 
la Dinamo București, ține să a- 
dauge: „N-am dus niciodată lip
să de talente, de valori la nive
lul juniorilor. Dimpotrivă, poate 
că n-am reușit întotdeauna să le 
îndrumăm spre un obiectiv pre
cis, către marea performanță. 
Aici înțelegînd Iotul de seniori, 
cu obligațiile sale de tot mal ma
re răspundere. Ca în acest an, de 
pildă, prin Cupa Mondială"...

După succesul în „Cupa Priete
nia", competiție desfășurată. în 
Polonia șl cîștlgată de reprezen
tanții României pentru a doua 
oară consecutiv, juniorii și-au 
continuat pregătirile, practic toa
tă toamna, pe de o parte la clu
burile de care aparțin și, perio
dic, In cadrul unor scurte convo
cări In Capitală, urmate de me- 
ciurl-test. Antrenorii V. Constan
tin. șl Gh. Nica au cuvinte de 
prețuire la adresa unor colegi 
(Em. Crișan, O. Chihaia, P. ia- 
r.usievici, D. Bucur, I. Panaite, N. 
Manolaehe, Al. Achim, șt. Popes
cu etc.) care au înțeles să contri
buie la reușita pregătirilor, să-și 
aducă o contribuție remarcabilă 
la realizarea principalului oblec-

în sala „23 August" din Capitală

PRIMUL CONCURS ATLETIC DE SALA AL ANULUI

IJ

„GENERAȚIA VIITORULUI
(Urmare din pag. 1)

<« IN TENISUL DE MASA

-fost decisivă »i prin rezultate, 
fi prin prezenfă (juniorii_ Oti- 
lia Bădescu, Emilia ‘
Călin Toma, Cristian
fiind între cei 7 din 
pentru „europenele" 
ceea ce pune un serios 
de întrebare asupra activității 
generale a seniorilor în com
parație eu cerințele interna
ționale (o excepție, dovedind 
că se poate mai mult, con- 
stituind-o „Internaționalele" de 
la Bistrița). De altfel, și cam
pionatele naționale ale senioa
relor la individual și la echi
pe au fost dominate tot de 
junioare, titlurile revenind 
Otiliei Bădescu, Emiliei Ciosu 
și Măriei Bogoslov, precum și 
formației Spartac C.S.Ș. 1 
București.

Se poate pune în celălalt 
taler al balanței faptul că, în 
general, și pe plan internațio
nal — vezi, spre exemplu, ul
timele C.E. de senioare — ju
nioarele au fost cele mai bun- 
ne, dar această „regulă" nu 
mai este la fel de valabilă și 
pentru masculin, punctul ne
vralgic al tenisului nostru de 
masă. De multă vreme, 
vîrstele mici (V. Florea, 
Toma, R. Revisz, mai întîi ; 
C. Creangă, Z. Zoltan, Eug. 
Simion — acum) au produs și 
produc reale satisfacții, dar, o 
dată cu trecerea la nivelul se
niorilor, se intră într-un inex
plicabil anonimat, „statut" 
neanunțat nici de calitățile 
native, nici de rezultate. A- 
tirnci, desigur, cauza trebuie 
căutată la nivelul cluburilor, 
unde activitatea a fost, cu 
puține excepții, sub cotele 
dorite. Jocul de la C.E. de la 
Praga (locul 10 la echipe și 
eliminări în primele tururi la 
individual) a fost, în ultimă 
instanță, expresia activității din 
secții, a slabei calități a cam
pionatelor naționale. Cînd 
echipa secundă a Universității 
A.S.A. Craiova se situează pe 
poziția a Il-a, după prima 
garnitură, atunci, firește, nu 
ne putem declara satisfăcut! 
de ceea ce se tntîmplă Ia 
celelalte cluburi, pentru că nu 
se poate admite ca rezervele 
(chiar dacă sînt ale campioni
lor) să se impună In fața 
unor formații care participă 
cu tot ce au mai bun ! Am 
putea adăuga, de asemenea, că

Ciosu, 
Ignat 
lotul 

mari), 
eemn

la 
C.

nici formula diviziei n-a fost 
cea mai propice, după cum 
nici acceptarea în concursuri a 
unor sportivi de la categorii 
evident inferioare celor la 
startul cărora se prezintă. 
Exemplele sînt știute și nu 
mal insistăm. De altfel, aceas
tă divizie este un fel de ce
nușăreasă, care este acceptată 
de voie, de nevoie, bucurîn- 
du-se de insuficientă atenție.

Pe plan tehnic există deca
laje pronunțate între vârfuri 
— contribuția Centrului fede
rației este în acest sens deo
sebită (tot la fete) — și marea 
masă a jucătorilor, ceea 
iarăși ne duce cu gîndul 
prea multele lipsuri în pregă
tire. Scorurile înregistrate 
campionat (C.S. Arad, 
structorul I.J.G.C.L. II 
Mureș. Mecanică Fină 
rești — n-au obținut nici mă
car o victorie în divizie ; 
seturi terminate la 21—1 sau, 
cel mylt. 21—5 la individua
le) sînt argumente ce trebuie 
să dea de gîndit asupra 
mentelor selecționate și, 
cu seam'ă, asupra 
muncii.

Se poate pune întrebarea : 
cu toate aceste neîmpliniri, 
cum au fost posibile succesele 
Internaționale amintite ? Răs
punsul nu este prea dificil, el 
scoțînd în evidență doar stră
daniile singulare la Sticla

ce 
Ia

în 
Con- 

Tg. 
Bucu-

ele- 
mai 

eficienței

C.S.Ș. Bistrița, C.S.M. Cluj- 
Napoca, Centrul federației de 
la București, Juventus MILMC, 
și nu o activitate generală.

Și totuși, anul 1986 a re
prezentat, ceea ce este foarte 
important, pe plan internațio
nal, un an rodnic, dacă avem 
în vedere că, spre exemplu, la 
„europenele" de juniori, teni
sul de masă a cucerit o șe- 
sime din totalul de medalii ale 
sportivilor români, el numă- 
rîndu-se printre cele doar 7 
discipline care au urcat pe 
treapta de sus a podiumului.

Pornind deci, de la neîmpli- 
niri și, mai ales, de la reușite, 
se impune ca și în continua
re să se mențină cota, mai 
mult chiar, să fie ridicată șta
cheta. în 1987, tenisul de masă 
are o serie de obiective — 
„Europa Top 12", Campionate 
Europene, „Internaționalele" 
României la nivelul juniori
lor ; Balcaniada la seniori etc. 
— competiții care presupun o 
precisă structurare a planuri
lor de muncă, în funcție de 
calitățile jucătorilor și chiar 
ale antrenorilor (treeîndu-se 
peste sincopele nedorite) ; o 
regrupare . a forțelor, pentru 
ca sarcinile să fie îndeplinite 
la un nivel corespunzător, pe 
măsura capacității de care 
dispune tenisul nostru de ma
să și a bunei sale reputații în 
arena internațională.

La sfîrșitul săptămânii trecu
te. Sala „23 August" din 
Capitală a găzduit primul 
concurs atletic pe teren aco
perit al anului, iii organizarea 
C.S.U.-I.E.F.S.

Iată primii trei clasați : fete.
60 m — 1. Iolanda Oantă (Ra
pid) 7,3, 2. Marinela Lazăr (Ra
pid) 7,4, 3. Mirela Dulgheru 
(Prahova Ploiești) 7,5 ; 60 mg 
— 1. Mihaela Pogăcean (Rapid) 
8,0. 2. Ilona Dumitrașcu (Ra
pid) 8,3, 3. Liliana Năstase
(C.S.U. Galati) 8,3 ; greutate — 
1. Monica Domniteanu (Dacia 
Pitești) 15,30 m. 2. Ileana Isac 
(I.M.G.B.) 15,19 m, 3. Camelia 
Cornățeanu (Dacia Pitești) 
15,00 m ; înălțime — 1. Danie-

la Ene (C.S.U.-I.E.F.S.) 1,71 m, 
2—3. Octavia Nif (Rapid) 1,66

și Liliana Lucian (C.S.U. 
I.E.F.S.) ; lungime — 1. Vall 
Ionescu (Rapid) 6,88 m. 2. Li
liana Năstase 6,47 m. 3. Ma- 
rieta Ucu (Metalul Hunedoara) 

‘ 1. R.
6.8 

3. R.
60 mg 
8.0, 2.

(C.S.U.-I.E.F.S.) 
Tudor (Rapid) 8,8 ; 
1. T. Szabo (Steaua) 
V. Dima (Steaua) 
D. Ciobanu (Dina-

m,

6,45 m ; băieți, 60 m — 
Ababci (C.S.U.-I.E.F.S.) 
2. C. Bălan (Rapid) 6,9, 
Cotrocotă (Metalul) 7,0 ;
— 1. G. Boroi (Steaua) 
I. Păciolanu 
8,2, 3. B.
lungime —
7,33 m, 2.
7.27 m. 3.
mo) 7,19 m.

Nieolae D. NICOLAE — coresp.

„CUPA STEAGUL
Pe traseele din Valea Rîșnoavei 

s-a disputat, zilele trecute, „Cu
pa Steagul roșu" la blatlon pen
tru seniori și juniori. Au partici
pat 47 de sportivi. Au avut loc 
curse pe 10 km și ștafete. RE
ZULTATE, seniori: 1. V. Pelin 
(A.S.A. Brașov) 29:19 (nici o tură 
de penalizare), 2. C. Onodi (Stea
gul Roșu) 30:09 (2), 3. D. Cristo- 
loveanu (Dinamo Brașov) 30:28 
(2); juniori 1:1. S. Niculoiu (Di
namo) 31:07 (3), 2. A. Macove!
(A.S.A.) 32:05 (4), 3. Ov. Oargă
(Dinamo) 32:46 (5); juniori II: 1. 
V. Velea 32:11 (5), 2. M. Kaisller 
33:01 (4), 3. M. Cimpoia (toți de 
la CSȘ Rîșnov) 33:15 (4)4 4X7,5

„INTERNAȚIONALELE14 DE PATINAJ
(Urmare din pag. I)

fetele noastre 
bată la porțile

Reintrat In 
după o lungă 
activitatea competițională, 
bor Kopacz a fost cel mai a- 
preciat performer, atit de spe
cialiștii străini prezenti la Su
ceava, cât și de publicul spec
tator. Devenind un bun sprin
ter și rămînînd același fondist 
de primă mărime, vitezistul din 
Miercurea Ciuc a câștigat trei 
din cele patru probe si a acu
mulat cele mal multe puncte 
în clasamentul general. Este. în 
fapt, la poliatlon. a treia vic
torie din tot atîtea teste in
ternaționale susținute pînă în 
prezent (Tomaszow, Varșovia și

au început să 
afirmării... 
actualul sezon, 
întrerupere. în

Ti,

Suceava) și credem că ne pu
tem baza din nou pe medalia
tul cu bronz la 5000 m în ca
drul C.E. de la Larvik, din 
1984. Dintre colegii lui mai ti
neri. Edmond Cseh (câștigător 
merituos în proba de 500 m), 
Orlando Cristea. Tibor Becze 
(învingător în cursa directă, la 
3000 m. cu valorosul fondist 
Rene Schoefisch) și .Nieolae 
Sandu au dovedit că au re
surse pentru un progres real.

La start s-au aliniat si re
prezentanți ai unor cluburi și 
asociații sportive, care. în po
fida unei sumare pregătiri pe 
gheată, au înregistrat rezulta
te promițătoare însă antrenorii 
Centrului olimpic. Adrian Cio
banii și Horia Timiș, care au 
urmărit cu atenție evoluția

ROȘU44 LA BIATLON
km : 1, Steagul Roșu Brașov lh 
41:22, 2. A.S.A. Brașov lh 41:47, 
3. Dinamo Brașov lh 42:25.

Carol GRUIA — coresp.
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în Divizia A de hand

C.S.M. SIBIU - CHIMISTUL I
SIBIU, 20 (prin telefon). In 

Sala Sporturilor din localitate 
s-a disputat partida de hand
bal din Campionatul Diviziei

SEES

In sala Flareasca

PARTIDELE DE BASCHET STEAUA
Sala noreasca găzduiește azi 

(ora 16,30) și mîlne (ora 10) du
bla întâlnire dintre echipele mas
culine de baschet Steaua și ICED 
CSȘ 4 București, din cadrul eta-

„noului val“, n-au prea avut, 
deocamdată, ce alege. în con
secință. se impune ca elemen
tele talentate să exerseze mai 
mult pe gheată, să participe 
mai des la concursuri tari, iar 
tehnicienii să-și obișnuiască pe 
deplin elevii cu efortul coti
dian, destui patinatori prezen- 
tîndu-se si la Suceava cu 
zibile carențe în pregătire.

E momentul să spunem 
organele locale din Suceava 
făcut mari eforturi pentru 
pune „pe picioare"
nată, cu turn de cronometraj 
(a doua în țara noastră), asigu
rând condițiile corespunzătoare 
desfășurării întrecerilor. Si se 
cuvine ca toți factorii cu atri
buții să privească această bază 
sportivă de iarnă ca pe un bun 
de care trebuie să aibă în con
tinuare grijă, asigurînd-o cu 
toate cele necesare.

vi

că 
au 

a 
pista beto-

ICED
pei a 13-a a Diviziei A. Celelalte 
meciuri ale etapei sînt — grupa 
1—6: Dinamo Oradea — Dinamo 
București, Farul — Rapid; grupa 
7—12: „U“ Cluj-Napoca — Poli
tehnica București, RAMIRA Bala 
Mare — Academia Militară Bucu
rești și CSU Sibiu — Politehnica 
Iași.

feminii 
șl Cili 
ultima

La c 
nivel, 
spec tai 
format 
mistui 
lificat 
ale Cu 
trat rt 
Chimii 
înscris 
Cionte 
Coșuiț 
Torok 
5. Ioni 
2. Căi 
(Pliteșt 
zău).

PE „JGHEABUL
(Urmare din pag. 1)

temperatura medie în lunile de 
iarnă : minus 15—20 grade ; 
lungimea totală : 748 m ; dife
rență nivel : 48,43 m ; pantă
medie : 8,2% ; pantă maximă 
11,3% ; viraje : 10 (4 dreapta, 
6- stingă) ; linii drepte : 7 ; per
mite efectuarea a peste 300 
coborâri zilnice. La aceste date 
mai trebuie ’ădăugate construc
țiile aferente : cabană cu două 
vestiare ; cabană sosire (dotată 
cu Stație cronometraj, stație 
de amplificare și linii telefo
nice) ; cabană plecare cu două 
starturi (pentru fete și băieți) 
și cu loc închis pentru sănii ;

DE
instalaț 
electric 
F.R.B.S 
taică și 
secund; 
posturi 
ULTIMI 
FECTU. 
in par; 
de Fedi 
speciali 
PATRU 
maș ar 
pe podi 
și pe tar 
Roșea.
Coșarcă 
cucerit 
ani la



i) I REFLECȚII PE MARGINEA CAMPIONATULUI DE SPERANȚE
Nu cu multă vreme în urmă 

ne-am ocupat intr-un prim 
articol rezervat campionatului 
de speranțe, de productivitatea 
acestor echipe, de jucătorii 
care — făcîndu-și ucenicia In 
formațiile ce activează în a- 
cest eșalon si evoluând apoi 
în formațiile de seniori — au 
confirmat așteptările. Dar cu 
asta discuțiile asupra campio
natului de speranțe nu s-au 
epuizat, o serie de probleme 
care eu ieșit în evidentă și în 
jumătatea scursă a întrecerii 
rămînînd nerezolvate de ani si 
ani. (Si aceasta poate si dato
rită faptului că în cadrul 
F.R.F. nu există un sector ca
re să se ocupe de campionatul 
de speranțe, de jucătorii care 
au depășit anii de juniorat, de 
urmărirea acestei întreceri așa 
cum. bunăoară, există un sec
tor care se ocupă numai de 
juniori).

Din capul locului trebuie 
subliniat că multe jocuri sînt 
de o bună valoare tehnică si 
spectaculară, interesante (în 
special cele disputate de echi
pele din fruntea clasamentu
lui. cele care țintesc locul 1, 
care acordă titlul de campioa
nă. de altfel singurul ce inte
resează în clipa de față, dato
rită modului de organizare a 
întrecerii), dar din păcate ele 
sînt urmărite de puțini spec
tatori. Și asta din mai multe 
motive. în primul rînd pentru 
că, eludindu-se regulamentul, 
meciurile de speranțe. în eele 
mai multe cazuri, nu se joa
că înaintea partidei de seniori. 
Exemplele cele mai numeroase 
vin chiar din Capitală, unde, 
în afara celor organizate în 
Giulesti. cele mai multe din
tre aceste jocuri se dispută pe 
cu totul alte terenuri si une
ori la alte ore decît cele Im
puse de Regulamentul de or
ganizare a activității fotbalisti
ce. Acest semianonimat (con
statarea este valabilă si pen-

tru multe cluburi din țară, o 
plăcută excepție fiind Petro
lul Ploiești unde, jucîndu-se în 
„deschiderea" partidelor de 
Divizia A, numărul de specta
tori este de ordinul miilor) 
nu-î stimulează pe jucători. 
Dimpotrivă, tribunele goale, 
dezinteresul în jurul meciuri
lor de speranțe constituie o 
frînă în dezvoltarea tinerilor 
fotbaliști. Nedisputîndu-se in 
deschiderea întâlnirilor senio
rilor, intervine însă un alt 
aspect : câți dintre antrenorii 
primelor echipe au posibilita
tea să vadă meciul de speran
țe? De aci și realitatea că an-

SUBIECTE DE ACTUALITATE

trenorii seniorilor se întîlnesc 
cu „speranțele", acest eșalon 
fotbalistic deosebit de impor
tant pe calea spre performan
tă. rareori, eventual la orele de 
pregătire și atunci mai mult 
accidental.

în al doilea rînd, aceste e- 
chipe sînt considerate în multe 
locuri nu ca o necesitate, ci 
mai degrabă ca un adevărat 
balast, ca o anexă (adesea ne
dorită, neglijată) pe lângă e- 
chipa primă. De aci și destule 
scoruri astronomice, ca de pil
dă : Steaua — Jiul 11—0, Stea
ua — S.C. Bacău 11—1, Corvi
nul — Jiul 10—0. F.C. Olt — 
Jiul 10—1, F.C.M. Brașov — 
Universitatea Craiova 7—0 (!!), 
Flacăra — Chimia 8—1, .U“ — 
Flacăra 6—1, F.C.M. Brașov — 

S. C. Bacău 8—1 etc.. In care, 
după cum se vede. Jiul și-a 
tăiat... partea leului, dar și 
Universitatea Craiova, prin în
frângerea netă de la Brașov, 
dovedește că fosta participan
tă la Turneul de la Viareggio 
se află Intr-o netă scădere de 
valoare fată de un trecut, nu 
prea îndepărtat.

Rezolvarea numeroaselor pro 
bleme pe care le ridică acest 
campionat de speranțe se va 
produce numai atunci cînd 
competiției i se-va acorda toa
tă atenția -de că .re federație si 
cluburi. întrecerea formațiilor 
din această categorie trebuie 
să devină mai competitivă, mai 
stimulativă. Cluburile să fie 
interesate (mai bine-zis. co
interesate) în bunul mers al 
echipelor de speranțe. Pentru 
că lipsa de competitivitate, de 
motivație duce la banalizarea 
unei competiții. Poate că or
ganizarea campionatului pe 
grupe geografice, cu alt pro
gram decît cel al echipelor 
din „A“, l-ar face să devină 
altceva decât o remorcă a pri
mului eșalon. în alte țări, me
ciurile campionatului de rezer
ve (sau de tineret, cum mai 
este denumit), se dispută în 
alte zile decît cele ale cam
pionatului principal. De nildă, 
în Anglia se joacă lunea, tn 
Bulgaria — miercurea. în fe
lul acesta, clubul nu-și mai 
dispersează atenția, etapă de 
etapă, spre cele două echipe 
ale sale, ci numai spre una 
(ceea ce constituie un avantaj), 
posibilitățile de transport și de 
cazare pot fi mai bune, si 
chiar antrenorii formațiilor de 
seniori au răgazul să vadă la 
lucru. în meci oficial, contin
gentul de jucători care vine 
din urmă.

Sânt, toate acestea, numai 
cîteva reflecții asupra unul 
campionat care, deși aflat Ia 
a 22-a ediție. încă îșl caută 
cea mai bună cale de urmat 
Credem că modul de organiza
re, rezultatele sale trebuie să 
fie luate în discuție Ia una 
din ședințele Biroului F.R.F. 
sau chiar Ia reuniunile organi
zate de federație cu tehnicie
nii.

Mircea TUDORAN

Cinci mirate cu Vasile Șoiman (Sport Club JacăiQ

„VREM CA ÎN PRIMĂVARĂ
SĂ JUCĂM MAI RAPID"

Sport Club Bacău se află de 
peste 10 zile în obișnuitul ei 
loc de pregătire — stațiunea 
montană Slănic Moldova. în
tre două antrenamente de „în
cărcare a bateriilor", l-am... 
provocat la cîteva „un-doi“-uri 
pe Șoiman. La prima întreba
re, „cu ce gînduri ați urcat 
aici ?“, băcăuanul a replicat 
fără ezitare :

După turneul final al „Cupei Speranțelor'*

„GRUPA DEVA“
După ce ieri afii po

posit în grupa de la Buhuși, 
astăzi cîteva considerații asu
pra fazei finale, a „Cupei Spe
ranțelor" de la Deva, finală 
a celor mai mici fotbaliști, cei 
născuți în 1974. Așa cum se

- LA ÎNĂLȚIME
care l-am văzut la grupa de 
12 ani), Val. Păvăluță (mijlo
caș cu o mare rază de acțiune, 
bun realizator cu ambele pi
cioare), M. Biliceanu (un 
înaintaș cu viteză Si un drib
ling subtil), M. Tabarcea (o 
extremă stingă eu gabarit șisublinia și în cronică, nivelul

tehnic general al acestui tur- șut violent), E, Feraru (lnaln- 
neu a fost foarte bun. Un lu- 
cru normal, ținînd cont de 
faptul că cele opt finaliste 
erau cîștigătoarele grupelor 
zonale, implicit cele mai bune
echipe din țară la această ca
tegorie de vîrstă. In final, 
titlul de campioană a revenit 
pe merit formației C.S.Ș. „lu
ceafărul" Bacău, antrenată de 
Dumitru D. Varodin și Ion 
Bile. De altfel, micii fotbaliști 
moldoveni au fost și cei rhai 
buni. După ce cîștigaseră de
tașat zona de la Buhuși (6 
victorii și un golaveraj de 
40—5), clasîndu-se pe locul în- 
tîi al primei grupe finale de 
la Deva, juniorii băcăuani au 
învins, după o partidă elec
trizantă (ce a ridicat în pi
cioare pe cei peste 1.500 de 
spectatori), și pe Corvinul Hu
nedoara, în finala competiției. 
Iată și lotul celor mal mici 
campioni ai României : C. 
Ciubotaru (un portar cu o 
bună priză și excelente refle
xe), V. Scigole (cu un gabarit 
și o viteză de reacție proprie 
unui apărător de buturi), C. 
Mindirigiu (bun acroșeur și cu 
un execelent joc de cap), Cr. 
Donea (fundaș central bun la 
jocul pe sus), I. Dodo (fundaș 
lateral, bun la intercepții, cu 
repetate urcări- în atac), M. 
Comanac (un fundaș lateral 
recomandat de excelentele sa
le deposedări), Ov. Rotariu 
(atît creator, cțt și realizator, 
cel mai complet jucător pe

taș cu capacitate de efort și 
un „stâng" impecabil, promi
țător pentru vârsta lui) și R. 
Frtkefe (un vîrf abil, o copie 
în... miniatură a lui Dumitra- 
che). Aceștia sînt campionii.

Dar la acest turneu final am 
mai putut remarca și alte ta
lente, de care nu ne îndoim 
ca în cîțiva ani să ajungă in 
naționala de juniori. Alcătuind 
o comisie de selecție ad-hoc, 
in frunte cu Ionel Ringheanu, 
delegatul F.R.F., ne-am oprit 
asupra următoarelor nume : 
Ov. Letcă (un portar înalț și 
curajos), C. Lungu (cu o ex
celentă tehnică), C. Chicuș (un 
stîngaci mic și foarte ager) — 
toți de la Dunărea C.S.U. Ga
lați, A. Luță (jucător complet, 
înalt, cu o bună clarviziune a 
jocului), M. Găvan (mijlocaș 
cu o personalitate în joc peste 
vîrsta reală), C. Boboc (un 
excelent om de gol) — de la 
C.S.Ș. Universitatea Craiova, 
V. Hortă (alt portar agil, în 
ciuda gabaritului) și B. Podeț, 
(un ' realizator din orice pozi
ție, dar mult prea nervos, el 
fiind, de altfel, singurul care 
în decursul -celor două zile de 
întreceri . a văzut... cartonașul 
roșu) —■ de la Oțelul Galați.

Acesta ar fi, hai să-i spu
nem, „catalogul" premianților. 
Dar, dincolo de acest „cata
log", să reținem o altă idee, 
lansată, de altfel, de antreno
rul D. Varodin : „Sintem. 
campioni ai României la cea

mat mică grupă la care exis
tă un campionat național. E 
un lucru care ne bucură enorm 
li pe care l-am vrea reeditat, 
anul viitor, dar la grupa ma
re. Din această echipă cam
pioană trebuie să scoatem 
neapărat 4—5 jucători de va
loare. Iată țelul nostru : for
marea de elemente de mare 
perspectivi I". O Idee care ar 
trebui să-i anime pe toți an
trenorii ce se ocupă de munca 
cu copiii sau juniorii. Nu re
zultate cu orice preț, ci echi
pe care să joace un fotbal 
adevărat, echipe din care să 
te ridice valori, de care fot
balul nostru are atîta nevoie.

Dan MIHALCEANU

re în scurtele zile de vacanță 
nt-a obsedat și, firește, ne-a 
nemulțumit, Ne-am tot uitat 
la clasament și am făcut so
coteli peste socoteli. Dacă nu 
pierdeam cite un punct pe te
ren propriu, cu Oțelul și Pe
trolul, am fi „iernat" pe locul 
5, ca in zilele noastre cele 
mai bune, ce să mai discutăm. 
Dar, asta-i situația.

— Alt gînd ?
— Trebuie să muncim pe 

rupte fiindcă, se știe, acum se 
pune temelia pentru campania 
fierbinte de primăvară, cind 
pentru noi nu vor exista 
jocuri grele și jocuri ușoare, 
ci numai jocuri de mare miză. 
Și, să știți, tot lotul a transpi
rat la antrenamente, plecind 
de la această perspectivă. Cos- 
tel Solomon, veteranul forma
ției, a dat tonul în toate. Ve
deți, el este căpitanul echipei, 
nu numai la jocurile oficiale...

— Văd că vorbești ca un 
tehnician. Hai să admitem că 
de mîine încolo ai fi, pen
tru un oarecare timp, antre
norul acestei echipe. Pe ce ai
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ori consecutiv (Sinaia, Vatra 
Damei și Săirmaș), „Săniuița 
de argint" și „Cupa U.T.C.", la 
individual și echipe, a revenit 
sportivilor de aici. • FIRESC, 
a uirmat convocarea la loturile 
naționale : Adina Toth, Liliana 
Boronca, Mirela Coșarcă, An
gela Coșarcă și Ion Marin Pop. 
• AJUTOR DEOSEBIT în a- 
menajarea pârtiei s-a primit din 
partea Consiliului popular- co
munal (în special Vasfle Țăran 
— președinte, și Elisabeta Mar- 
cu — vicepreședinte), C.J.E.F.S. 
Harghita, F.R.B.S. și C.N.E.F.S. 
(prin subvenții), șantierul Jo- 
lotca al I.P.E.G.H., (in>g. C-tin. 
Miclescu, Dumitru Stan, Nioolae 
Flaș), Direcției județene de 
poștă și telecomunicații, între
prinderii rețele electrice, Șan-

fierului de cherestea Hodkxja. 
• DE REMARCAT noul tâp de 
bloc-start realizat de maistrul 
sculer A. Mindru. • PROIEC
TELE DE VIITOR sânt la fel 
de ambițioase ca și realizările: 
cabană cu 20 locuri, amplasată 
în imediata apropiere a pîrtiei, 
betonarea acesteia, îmbunătăți
rea condițiilor de cazare și 
masă pentru sportivi la Liceul 
industrial Subcetate, o cit mai 
bună reprezentare pe pian na
țional și’ internațional, nomina
lizarea a doi candidați olimpici: 
Liliana Baronea și Ion Marin 
Pop.

• NE-AM LUAT RĂMAS 
BUN de la interlocutorul nos
tru cu dorința expresă de a re
veni cit mai curînd aici, la 
primele concursuri de sanie.

UN CADOU 
DEOSEBIT 

DE APRECIAT,

în orice 
împrejurare I 
© Pe cît de 
avantajos, pe a- 
tîț de lesne de 
procurat ;
© Cîștiguri su
plimentare din 
fond special al 
A. S, Loto-Pro- 
nosport ;
© La unitățile 
și vînzătorii vo- 
lanți din întrea
ga țară ;

Nu uitați 
că ems’unea 

este
LIMITATA I

surpriza sezonului de iarnă I

IDZUL ANULUI NOU
•EMISIUNE SPECIfll# HMIWb

se 0 tribute?
AUTOTURISME «DACIA 1300 

SI NUMEROASE CÎȘTIGURI IN RAW <

\

l

ADMINISTRATA Of SUI L0W PRMOSPORI INFORMEAZĂ
@ Tragerea obișnuită Prono- 

expres de astăzi, miercuri, 21 ia
nuarie, va avea loc în București, 
in sala clubului din str. Doam
nei nr. 2. începînd de la ora ’ 
Transmisia desfășurării tragerii 
se va face la radio, pe or 
I, la ora 16.15. Numerele extrase 
vor fi transmise în reluare. la
ora 13,55, pe programul II, la ora 
23 pe programul I, precum și
mîine. joi, la ora 8.55. tot ne pro
gramul I.

fi O acțiune care oferă avan
taje deosebit de mari, orin s ■ • 
sele de care vor hon 
particlpanhi es e T 'C? .a 
EXCEPȚIONALA ■' ’ '...... ' S
ce va avea loc d :î
nuarie a.c. Pr»<*i m 
cîstieurile acera ,re in r
celor 13 ca’e-"-" - - i
toiprlc*nelc • -v-
tare șl, desigur, num și

variatele cîștiguri în numerar. A- 
tractivitatea șl Interesul stîrnit 
de acest gen de tragere sînt mo
tivate șl de cele 6 extrageri In
dependente, cu un total de 42 nu
mere. Menționăm că, pentru o 
valorificare maximă a șanselor, 
este recomandabilă participarea 
cu bilete de 25 lei, care au ac
ces la toate categoriile de cîști
guri.

« CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 IANUA
RIE 1987. Cat. 1: (13 rezultate) 91 

■irlante 100% a 721-lei și 2.379 va- 
’-nte 25% a 180 lei. cat. 2: (12 

■urate) 1.546 variante 100% a 
■»i și 33.156 variante 25% a 29 

’ cîstigul de .cat. a 3-a fiind 
*> plafonul minim de 40 lei

■ .r.-m regulamentului fondul 
•M cateeori a fost atribuit 

celorlalte două categorii

pune accentul la antrenamen
te ?

— înainte de toate, pe creș
terea regimului de viteză. Se 
simte nevoia să ridicăm mai 
mult tempo-ul în joc pentru a 
nu lăsa prea mult timp de 
gindire adversarului. De alt
fel, antrenorii ne-au supus 
aici la destule probe care să 
ne permită la primăvară acest 
lucru.

— Deci, iată un prim dezi
derat al lui S.C. Bacău. Care 
ar fi următorul ?

— Următorul ar fi cam... 
două: Primul: si jucăm fru
mos și fără sincope, acasă, 
pentru a ne împăca cu supor
terii. Știți, noi sintem convinși 
că nu i-am prea mulțumit și, 
atunci, trebuie să ne revan
șăm față de ei. Al doilea de
ziderat : să mai aducem punc
te și de afară. Am adus unul 
singur, de la Jiul, dar, vă mai 
amintiți, altădată devenisem 
echipa sperietoare pentru de
plasare. Toată lumea se gîn- 
dea cu teamă la noi. încercăm 
să ne... relansăm la primăvară.

— Fiindcă ești un jucător 
din prima linie. Se spune 
despre echipa ta că n-aro un 
om de gol. Este adevărat ?

— Din păcate, da. Și, ca să 
fiu sincer, sînt și eu impli
cat în această dilemă băcă
uană, fiindcă am la activ doar 
un singur gol în 17 etave. Chit că 
sînt coautor la altele marcate 
de mijlocași, de pildă, asta nu 
trebuie să mă mulțumească. 
Se înțelege că. acum, mă pre
gătesc pentru a... recupera ră- 
mînerile în urmă. In aceeași 
situație sînt și alții. Pachițea- 
nu, cte exemplu, trebuie să-și 
dea șt el mai repede drumul 
la joc, să fie pe fază, cum 
se zice, la poarta adversă. 
Unul din aspectele poziti
ve în jocul echipei mele este 
acela că ea iși creează foarte 
multe situații de marcare; 
dar ce folos ! ?

— O ultimă întrebare. Ca 
orice fotbalist, primești, pro
babil, și scrisori de la supor
teri. Cam ce-ți scriu ei ?

— Multe și de toate găsesc 
în rîndurile ce îmi sînt adre
sate. O scrisoare nu-mi iese 
din cap. O fată, n-are im
portanță numele ei. s-a decla
rat total nemulțumită de un 
joc al nostru susținut pe te
ren propriu: M-a criticat as
pru că am ratat niște mingi 
bune de gol. îmi dădea și 
niște... sfaturi. Ce era să-i răs
pund ? Avea dreptate ! Fiindcă 
adevăratul răspuns se dă pe 
gazon. Atunci, vă rog să 
scrieți că eu și echipa mea 
sintem hotărîți ca în primăva
ră să ridicăm ștacheta cali
tății jocurilor, să urcăm czva 
mai sus in clasament.

— Mult succes, Șolmane !

Stelian TRANDAFIRESCU

ȘTIRI 9 ȘTIRI © ȘTIRI
© BIROUL FEDERAL a stabilit 

datele de disputare ale restanțe
lor din „Cupa României“ și din 
campionat. Astfel, partidele de 
„Cupă“ Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc — F.C. Olt și Metalur
gistul Cugir — Dinamo vor avea 
loc în ziua de 23 februarie (de la 
ora 13), iar meciul Gloria Bistri
ța — Steaua în ziua de 1 martie 
(de la ora 11). îptîlnirea de cam
pionat Universitatea Craiova — 
Steaua (din etapa a 17-a) a fost 
programată pentru data de 15 a- 
prilie.

© EXAMENE DE ARBITRI 
PENTRU CATEGORIA I. In Ziua 
de 25 ianuarie vor avea loc în 
șase centre din țară examene 
pentru obținerea categoriei I de 
arbitru. Examenele se vor desfă
șura după următorul program: 
Ia BOTOȘANI (delegat al Cole
giului Central de Arbitri — I. 
Puia; : arbitri din județele Neamț, 
Suceava, Botoșani, lași, Bacău, 
Vaslui, Vrancea (în total, 77 can
didați) ; CONSTANȚA (delegat 
C.C.A. — C. Manușaride) : Con
stanța, Galați, Buzău, Brăila, Tul- 
cea, Ialomița. Călărași (41 can
didați) ; CLUJ-NAPOCA (delegat 
C.C.A. — V. Grosu) : Cluj, Sibiu, 
Maramureș, S. Mare, Sălaj, Bi
hor (7? candidați) : TG. MUREȘ 
(delegat C.C.A. — Fr. Coloși): Mu
res, Covasna, Brașov, Alba, Bis
trița (54 candidați) ; DEVA (dele
gat C.C.A. — GIi. Limona): Hu
nedoara, Timiș, Arad. Caraș-Seve- 
rin, Mehedinți. Gorj, Dolj (77 can
didați) ; BUCUREȘTI (delegat 
C.C.Â. — K. Ghemigean): Muni
cipiul București, Prahova, Dîm
bovița, Argeș, Giurgiu, Olt, Te
leorman (107 candidați). Așa cum 
am mal anunțat, cursul arbitrilor 
divizionari A se va desfășura la 
Pitești in zilele de 14 și 15 fe
bruarie.
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PIANULUI SPORTIV 19&6

COMPETIȚIA POLISPORTIVĂ CEA MAI IMPORTANTĂ A ANULUI
Peste o luna, in Tatra superioara (Ccnoslovacia)

KRISTIN OTTO SAU VECHEA ÎNTREBARE
PRIVIND ADEVĂRATELE LIMITE

Primul dintre cele două e- 
venimente polisportive majore 
ale anului 1987 — Jocurile Mon
diale Universitare de iarnă — 
se va desfășura în Cehoslova
cia. intre 21 și 28 februa"ie.

INTÎLNIREA CELOR MAI VALOROȘI9

PERFORMERI-STUDENȚI Al SPORTURILOR DE IARNĂ
Ajunsă în acest an la a 12-a 
ediție, „Universiada albă" po
larizează interesul tuturor prac- 
ticanților studenți ai schiului 
alpin și patinajului, ai sărituri
lor cu schiurile de la trambu
lină și patinatorilor, al ho- 
cheiștilor și alergătorilor pe 
zăpadă din lume. Pentru că, 
nu arareori, pe pirtiile J.M.U. 
de iarnă se întîlnesc perfor
meri autentici ai disciplinelor 
gheții și zăpezii, pretendentl 
autorizați la podiumurile Cu-

Primul urcuș din profilul unui traseu de schi fond de la 
Strbske Pieso

pei Mondiale, ale campionate
lor continentului, ale lumii sau 
ale Jocurilor Olimpice. De astă 
dată, în 1987, Universiada de 
iarnă constituie pentru studen
ții care emit pretenții la par
ticiparea la Olimpiada de la 
Calgary din 1988 un excelent 
prilej de verificare a potenția
lului lor de concurs.

Evenimentul va fi găzduit de 
5 localități din Munții Tatra 
Superioară — Strbske Pieso 
(aici vor avea loc festivitățile 
de deschidere și închidere a 
Jocurilor, întrecerile de schi 
fond, sărituri și combinată nor
dică)'; Poprad (patinaj -artistic, 
hochei pe gheață) ; Jasna (schi 
alpin) ; Liptovskik Mikulas și 
Spisska Nova Ves (hochei).

La competiție va fi prezen
tă și o delegație de sportivi ro
mâni care vor participa la trei 
probe de schi fond (5, 10 și șta
feta 3x5 km feminine) și patru 
de schi alpin (slalom, slalom 
uriaș, coborire si combinată al
pină). Selecția pentru lotul fe
minin de schi fond va avea 
loc la data de 31 ianuarie, cu 
ocazia Campionatelor Naționale 
ale juniorilor de la Predeal (va 
participa si Elena Reit, singu
ra senioară în discuție). în timp 
ce la probe alpine vor face, 
parte din delegație Liliana 
Ichim și Claudia Postolache.

PATINAJ VITEZĂ LA DAVOS

• Proba de 1 000 m din 
cadrul concursului In
ternațional de patinaj vi
teză de la Davos (Elve
ția) a fost cîștigată de 
sportivul american Nick 
Thometz. în 1:13,28, pe 
locurile următoare cla-

sîndu-se Uwe Mey (R.D. 
Germană) — 1:13.61 și so
vieticul Viktor Șașerin — 
1:14,39. La 5 000 m, pe 
primul loc s-a situat 
norvegianul Gelr Karlstad 
— 6:53.97.

INTENSĂ ACTIVITATE LA SCHI
• Concursul de combi

nată nordică de la Aut- 
rans (Franța), contînd 
pentru „Cupa Mondială", 
a fost cîștigat de schio-, 
rul norvegian Torbjorn 
Loekken. cu un total de 
425,30 n. L-ah urmat el
vețianul Freddy Glanz
mann — 419,86 p și aus

triacul Klaus Sulzenba- 
cher — 415,07 p.
• în apropiere de 

Miinchen s-a disputat un 
concurs internațional de 
slalom paralel, în cadrul 
„Cupei Națiunilor*, în 
care victoria a revenit 
sehloarel americane Ta
mar? McKinney.

• Schiorul elvețian Sil- 
vain Saudane nu are ne
voie de zăpadă pentru a 
coborî pe schiuri din 
munți. Recent, el a reali
zat o asemenea coborîre 
pe versantul stlncos al 
muntelui Fujiama (Japo-

CAMPIONATUL DE
• într-unul din derbyu- 

rile campionatului unio- 
nai de hochei pe gheață, 
echipa Ț.S.K.A. Moscova 
a întrecut cu 4—2 (3—1, 
1—1, 0—0) formația Spar
tak Moscova. Alte rezul
tate: Dinamo Moscova — 
Aripile Sovietelor Mos
cova 4—3 (1—2, 3—1, 0—0); 
S.K.A. Leningrad — Di
namo Riga 4—4 (0—1, 3—2,

nia) parcurgînd distanța 
de 1 070 m în 2h 21 — cir
ca J0 m pe minut. O '' 
naiul schior își realizea
ză performanțele pe 
schiuri speciale, cu mare 
rezist nță la duritatea 
stîncilor.

HOCHEI AL U.R.S.S.
I—1); Torpedo Gorki — 
Traktor Celiabinsk 3—1 
(0—0, 2—0, 1—1) ; Hlmik 
Voskresensk — Sokol 
Kiev 7—3 (1—1, 3—1, 3—1). 
In clasament, după 24 de 
etape, continuă să con
ducă detașat T.S.K.A. 
Moscova — 45 p, urmată 
de Dinamo Moscova — 
3e p.

Alegerea nu du tea fi tocmai 
simplă. 198S duetnd mai de
parte șirul performanțelor de 
rezonantă in această lume a 
înotului care se grăbește me
reu. Au mal fost depășite, ast
fel. o seamă de limite. Ameri
canca Betsy Mitchell a cobo- 
rît sub două minute si nouă 
secunde la 200 m spate, adu- 
cînd recordul lumii la un ex
cepțional 2:08,60, Se întîmola 
in iunie. la Orlando, pentru 
ea două luni mai tîrziu. în 
cadrul „mondialelor" din Spania, 
ea să cîștige o probă a proce
deului. dar pe cea de 100 m. 
pierzînd-o pe cealaltă la două... 
sutimi de secundă. Silke Hoer- 
ner, din R.D.G., a cîștigat tit
lul mondial în cursa de 200 
bras, după o finală de neuitat, 
în care atît ea, cit Si bulgă- 
roaica Tania Bogomilova au 
înotat sub 2:28 (mai exact 
2:27,40, respectiv 2:27,66). In 
fine un alt exemplu grăitor 
este al compatriotului primei 
sportive numite aici, tot in 
iunie și tot la Orlando. Pablo 
Morales reușind să treacă „gra
nița" de 53 de secunde la 100 
fluture, cu 52,84 (în paranteză 
fie spus, el a triumfat la Ma
drid, dar în 53,54).

Ne-am oprit, totuși, la Kri
stin Otto. Iar această alegere 
nu trebuie pusă doar pe sea
ma unui anume subiectivism 
al cronicarului, căruia îi este 
încă atit de proaspătă in a- 
mintire alăturarea numelui cu
noscutei sportive di.n R.D. Ger
mană de acela al super-vite- 
zistei ‘ (cum o definea deunăzi 
revista «II mondo del nuoto») 
Tamara Costache. în apre
cieri de genul „performan
tele lor stîrnesc din nou 
comentarii asupra adevăra
telor rimite umane". Argu
mentul numărul 1 e. de bună 
seamă, altul... Dacă Cornelia 
Sirch e unica înotătoare ce și-a 
apărat la Madrid titlul cucerit 
într-o probă la ediția prece
dentă a „mondialelor" — exem
plul similar la băieți îl oferă 
Michael Gross —. eleva lui 
Stefan Hetzer deține o perfor
manță puițin obișnuită : cam
pioana lumii de acum patru

ani, in întrecerile de la Gua
yaquil, în proba de 100 m spa
te, a urcat pe. cea mai înaltă 
treaptă a podiumului. ediția 
’86, la 100 liber (55,05) si 200 
mixt (2:15,56)! Adăugați „aurul" 
din. cvartetul de 4X100 mixt, 
„argintul" din cursele de 50 li
ber sau 100 fluture, plinind 
însă deasupra tutyror acel 54,73 
— nou record mondial — din 
primul schimb al ștafetei 
R.D.G. de 4X100 m liber — 
de asemenea realizatoare a 
unui rezultat de vîrf, 3:40,57 — 
avînd astfel o imagine mai 
completă asupra unei sportive 
cu adevărat... completă (apro-^ 
po : e înaltă de 1,85 m și are 
o greutate de 69 kilograme).

Jar cea care a bătut în Spa
nia un record vechi de sase 
ani și a mai figurat în. tabela 
celor mai rapide din bazinele 
lumii printr-un 1:57,75 la 200 
liber nu face parte de fel din 
vreun „nou val", precum, să 
zicem, Heike Friedrich sau Ta
mara Costache. de asemenea 
vedete la C.M. ’86. Kristin 
Otto a izbîndit strălucit ciad 
trecuse de 20 de ani (născută 
la 7 februarie 1966). într-o 
vreme în care virsta a co- 
borît mereu în marea perfor
manță. tinăra din Leipzig vine 
cu o altfel de dovadă în spri
jinul ideii că valoarea nu se 
leagă neapărat de numărul li
nilor. Tot așa cum Noemi Lung 
„urcă" mereu pe măsură oe 
devine mai matură...

Geo RAEȚCH!
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CUPELE LA HANDBAL
(Urmare din pag. l)

START IN CEA DE A 20-a EDITIE A C.M. DE PLANORISM

MTSV Schwabing (R.F.G.) — 
Amiciția Ziirich, Slovan Lju
bljana — TSKA 1 Moscova. 
CUPA I.H.F. : Urcado Pors- 
grunn (Norvegia) — Atletico 
Madrid, Granitas Kaunas 
(U.R.S.S.) — VfL Gummersbach 
(R.F.G.). Sferturile de finală 
(feminin) se discută în peri
oadele 23 februarie — 1 mar
tie. respectiv 2 martie — 8 mar
tie. iar semifinalele (m) între 
30 martie — 5 aprilie, respectiv 
6 aprilie — 12 aprilie.

Prima probă a celei de a 20-a 
ediții, jubiliară, a C.M. de pla
norism desfășurată duminică în 
zona orașului Benalla (Australia), 
a beneficiat de condiții meteoro
logice excelente (temperatura a- 
erului 33’ C, viteza vîntului la 
sol 5 m/s, Iar la altitudinea de 
3000 m de 20 m/s, plafonul as
cendențelor la 2800 m) care au 
permis organizatorilor să progra
meze parcursuri ample. Cîștigă- 
tori, clasa open (triunghi, 556,4 
km) : Ingo Renner (Australia) ; 
clasa standard (triunghi, 437 km): 
Leonardo Brigliadori (Italia) ; cla
sa „15 m“ (triunghi, 443 km): 
Doug Jacobs (S.U.A.). Situația 
meteo a evoluat nefavorabil în 
următoarele 24 de ore și proba

a doua, disputată luni, de viteză, 
a inclus parcursuri mult mai 
scurte. Cîștigători, clasa open 
(dus-întors, 2(50 km) : Ray Ginney 
(S.U.A.) 111,7 km/h; clasa stan
dard (dus-întors. 250 km) : Chris- 
tofer Gorton (Marea Britanie) 
95,4 km/h; clasa „15 m« (dus-întors, 
250 km): Henry Stouffs (Belgia) 
și Ake Paterson (S.U.A.) 96,3 km/h.

BECKER
In ziua a 9-a a Campionatelor 

Internaționale de tenis ale Aus
traliei, asul vest-german Boris 
Becker a fost eliminat în 5 seturi 
(două tie-break-uri) de către 
australianul Wali Masur: 4—6, 
7—6, 6—4, 6—7, 6—2, furnizînd o 
mare surpriză 1 De remarcat că 
în setul decisiv, europeanul a 
condus cu 2—0, pentru a pierde 
cu... 2—6 ! ! Alte rezultate: Noah 
— Tim Wilkinson 4—6, 4—6, 6—3,

ELIMINAT !
6—4, 6—2 (!) : Cash — Annacone
6— 4, 6—1. 6—7, 1—6, 6—2; Everden 
— Rostagno 6—7, 6—2, 6—4, 5—7,
7— 5; feminin: Lindquist — Shri
ver 6—3, 6—1; Navratilova —.Gar
rison 6—0, 6—3; Mandlikova — 
McNeil 6—0. 6—0 (!) ; Kohde-Kilsch 
— Seyers-Smylie 7—6, 4—6, 6—2. 
învingătoarele s-au calificat pen
tru semifinale, programate astfel; 
Navratilova — Lindquist și Mand- 
likova — Kohde-Kilsch.

Din cauza timpului nefavorabil, 

„TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI** LA RUGBY ÎNCEPE LA 7 FEBRUARIE
întrecerile tradiționalului Tur

neu al celor 5 națiuni la rugby 
vor începe la 7 februarie cu 
jocurile etapei a doua : Fran
ța — Țara Galilor si Irlanda — 
Anglia, prima etapă (Țara Ga
lilor — Irlanda și Anglia — 
Scofia), fiind amînată spre

sfîrșitul competiției din cauza 
timpului nefavorabil. De sem
nalat ca selecționerii irlandezi 
au reținut in corpore „XV“-le 
care a jucat (atît de bine) cu 
România, doar Mike G’bson 
(linia a doua) urmînd a fi în
locuit cu Jim Glennon.

CAMPIONATE, ȘTIR!
@ DUPĂ 15 ETAPE, în campio

natul Marocului, echipa FAR Ra
bat conduce detașat în clasament 
avînd 38 de puncte, cu 5 mai mul
te decît următoarele clasate, Ca
sablanca, Marrakech și Oujda. Să 
notăm faptul că lidera are un joc 
mai puțin disputat decît urmări
toarele ei !

O ÎN TUNISIA, după 17 etape, 
pe primul loc se află formația 
E.S. Sahel cu 49 p, urmată de 
Club African cu 45 p. In acest 
campionat se acordă 3 puncte 
pentru o victorie. 2 p la joc egal. 
In prima ligă activează 14 echipe.
e DUMINICA, în meciul cu 

Brescia, Diego Maradona (Na-

• Pf SCURT 9 PE SC’JRT • PE SCURT® PE SCURT • PE SCURT ®
ATLETISM > Cu prile

jul unui ■ concurs desfășu
ra4 la Celiabinsk, atleta 
sovietică Marina Anto- 
niuk a stabilit cea mai 
bună performanță mon
dială a sezonului pe te
ren acoperit în proba de 
aruncarea greutății. cu 
20.34 m. în cursa de 60 
m plat, prima a trecut 
linia de sosire Natalia 
Torkanova. înregistrată 
cu timpul de 7.20. ® Tn 
ultima zi a concursului 
internațional de sală de 
la Johnson City (S.U.A.), 
irlandezul Eamon Co- 
ghlan a cîștigat curăa de

1 milă, cu timpul de 
3:56,59 iar americanul 
Reggie Davis s-a situat 
pe locul întîi în proba de 
60 yarzi garduri în 7,26. 
O Competiția internațio
nală de cros disputată în 
localitatea portugheză Al- 
deia das Aco+eia^ a f^-* 
cîștigată. la masculin, de 
Vincent Rousseau (Bel
gia), cronometrat pe 10 
km în 29:23. La feminin, 
prima a trecut linia 
sosire RIa van Lande- 
ghem (Belgia), care a 
parcurs 6 km în 20 min.

HOCHEI PE IARBA S 
Competiția internațională

masculină de la Delhi s-a 
încheiat cu succesul e- 
chipei Olandei — 11 p, 
urmată în clasamentul 
final de formațiile Spa
niei — 9 p. Indiei și 
U.R.S.S. — cu cîte 6 p. In 
ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele 
rezultate* Spania — Ke
nya 4—0 (0—0) : U.R.S.S. 
— Coreea de Sud 4—2 
(2—1) : Olanda — India 
2—0 (0—0).

ȘAH ft Tn runda a 8-a 
a turneului internațional 
feminin d° la Jaițe (Iu
goslavia) Dana Nuțu a 
remizat cu Petrovicl. e-

galitatea fiind consemna
tă și în partidele Savova 
— Anghelova și Vujici — 
Basagici. Petek a cîștigat 
la Erenska, Veroczi la 
Puljek, iar Măriei a pier
dut la Levitina. Lideră a 
clasamentului se menține 
Irina Levitina (U.R.S.S.), 
cu 6 p. 0 După 3 runde, 
în turneul internațional 
de la Wijk an Zee (O- 
landa), în clasament, con
duce englezul Nigel 
Short, cu 3 p, urmat de 
olandezul Van der Ster- 
ren cu 2,5 p. în runda a 
3-a Short l-a învins pe 
Huiak.

poli) a părăsit terenul în min. 60, 
fiind accidentat. Se pare că este 
vorba de o recidivă la genunchi 
și revenirea sa pe teren este, deo
camdată, incertă. Reamintim că 
duminică Napoli, fruntașa clasa
mentului, a obținut o victorie di
ficilă cu Brescia (2—1), golul de
cisiv fiind realizat din penalty, 
de către Giordano.
• FUNDAȘUL CENTRAL al e- 

chipei Juventus, Gaetano Scirea, 
a susținut duminică al 529-lea său 
meci în această formație, deve
nind recordman al prezențelor in 
formația torlneză. Vechiul record 
era deținut de Giuseppe Furino, 
cu 528 de partide susținute.

$ ARGENTINIANUL Jorge Val- 
dano, care activează la Real Ma
drid, a afirmat că ar dori să joa
ce în viitor în campionatul Fran
ței, la Nantes. După trei sezoane 
la Real Madrid, Valdano și-a ex
primat această dorință în mod 
oficial președintelui clubului ma
drilen Ramon Mendoza.

9 PORTARUL ENGLEZ Woods 
(rezerva internaționalului Shil
ton) este legitimat la Glasgow 
Rangers. lidera campionatului 
scoțian, și are o formă de excep
ție. In ultimele partide el n-a pri
mit nici un gol (timp de 1061 mi
nute de joc). Recordul aparține, 
de 16 ani !, lui Bobby Clark, fost 
portar la F.C. Aberdeen, care nu 
primise nici un gol timp de 1156 
de minute !

0 REZULTATE ÎNREGISTRATE 
în etapa a 14-a a campionatului 
Greciei: Doxa — Olympiakos 0—0; 
Apollon — Panathinaikos 0—2; 
P.A.O.K. — Panionios 4—1; O.F.T. — 
Heraklis 2—0; A.E.K. — Veria 
5—0; Yannlna — Larissa 0—0:

Ethnikos — Arîs 1—0; Kalamarla 
— Diagoras 0—0. în clasament. ? ■ 
primu. loc se află în continuare 
Ollympiakos — 23 p, urmată de 
P.A.O.K. și O.F.I. — cîte 19 p.
• ÎN CADRUL TURNEULUI de 

la Auckland (Noua Zeelandă) e- 
chlpa de juniori a Australiei a 
învins cu 7—0 formația Insulelor 
Fidjl, iar reprezentativele simila
re ale Noii Zeelande și Israelului 
au terminat la egalitate: 1—1. 
Cîștigătoarea acestui turneu se va 
califica la Campionatul Mondial 
de juniori, ce va avea loc anul 
acesta în Chile.

„MONDIALELE" 
TINERILOR JUCĂTORI

CAMPIONATUL MONDIAL PEN
TRU JUNIORI se va disputa a- 
nul acesta între 10 șl 25 octombrie 
în Chile, meciurile urmînd să ai
bă loc tn patru orașe: Santiago 
de Chile, Antofagasta, Valparaiso 
șl Concepcion. La competiție vor 
fl prezente 16 formații: șase din 
Europa (R.F. Germania, R.D. 
Germană, Scoția, Italia, Iugosla
via și Bulgaria), două din Ameri
ca Centrală, de Nord și zona ca
raibilor (Canada șl S.U.A.), două 
asiatice (Arabia Saudită și Ba
hrein), două din Africa (Togo șt 
Nigeria), trei din America d- Sud 
și una din Oceania echipe ce ur
mează să-și obțină în curînd cali
ficarea. Tragerea la sorți pentru 
alcătuirea celor patru grupe pre
liminare va avea loc la 29 mar
tie. la Santiago de Chile.

LA CAMPIONATUL MONDIAL 
PENTRU ECHIPE DE CADFȚL ce 
va avea loc în luna iulie în Ca
nada. Africa va fi reprezentată 
de formațiile Coastei de Fildeș, 
Egiptului șl Nigeriei. Aceasta din 
urmă este cîștigătoarea primei e- 
ditii a competiției, care s-a des
fășurat In R.P. Chineză.
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